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Zakázkový výhled na druhé 
pololetí 2002
The director evaluates the orderbook for next half a year.

Vážení a milí spolupracovníci, 
ve svých příspěvcích na výrobních poradách i v úvodníku ve-
likonočního čísla jsem Vás informoval o vývoji platů a mezd 
v naší firmě a v okolí. Není to proto, že bych snad někomu 
chtěl předhazovat, kolik si v naší firmě vydělává. Naopak, jsem 
velmi rád, když se u nás vydělává velmi dobře a podstatně lépe, 
než je „v kraji zvykem“. Opakuji to proto, že se mnohokrát 
přesvědčuji, že všichni máme, bohužel, tendenci o dobrých 
a pozitivních věcech příliš nemluvit. Zato případná negativa 
řádně nafoukneme, přikrášlíme a masochisticky si o nich stále 
vypravujeme. Tak by to nemělo být. Navzdory tomu, že jsem 
mnohokrát slyšel, že „peníze nejsou všechno“, si myslím, že 
většina z našich rodin peníze potřebuje a není jim jedno, kolik 
táta vydělává. Já sám jsem také hluboce přesvědčen, že „peníze 
nejsou ani zdaleka všechno“, myslím to ale tak, že bych pro pe-
níze nedělal nečestné věci, že bych je nikdy neupřednostnil před 
láskou. Nedokážu však pochopit, když otec, po staročesku by se 
řeklo živitel rodiny, klidně nestojí o dobře placené a zajímavé 
místo jenom proto, že je tam „honička“ a on chce mít v práci 
klídek a pohodu. A mnoho dalších příkladů bych mohl uvést, ale 
to není předmětem mého článku. Připojuji tedy tabulku srovnání 
vývoje mezd a platů za první čtvrtletí letošního roku. (K tomu 
v duchu připočtěme podíly znalostních zaměstnanců, pojištění, 
fond potřebných a mnoho dalších sociálních vymožeností, na 
které můžeme být po právu hrdí).

Průměrná měsíční odměna za 1 Q/2001 a 1 Q/2002 (Kč)

(fyzické osoby, všechna odvětví)

období Procent ze 
mzdy v I-B1/Q/01 1/Q/02

ČR 13 274 14 204 97,07

Pardubický kraj 11 244 12 124 82,85

Ustí nad Orlicí 11 091 11 809 80,70

Průmysl ČR 13 403 14 251 97,39

Isolit-Bravo 14 052 14 633 100

Každému je celkem zřejmé, že si na sebe jako firma musí-
me vydělat a nejen to – ještě musíme zaplatit daně za mnohé 
zahraniční firmy, které dostaly od naší vlády desetileté daňové 
prázdniny. Nezáviďme ale jejich zaměstnancům – oni z těch 
desetiletých daňových prázdnin nic neuvidí, platy mají nižší, 
než my a ony stovky miliard skončí kdesi v zahraničí. To už je 
ale z jiného soudku, který by souvisel s červnovými parlament-
ními volbami. Jak jsem řekl, musí se kola firemního prodeje 
a výroby svižně točit, abychom byli schopni firmu rozvíjet, 
vytvářet si technologický náskok před konkurencí a přitom si 
ještě dobře platit. Prvořadý je v tomto řetězci zákazník. Musíme 
ho nalézt, přesvědčit o našich schopnostech a udržet.Naprostá 
většina z Vás ale nepracuje bezprostředně se zákazníky a může 
se tedy zdát, že tato věta se Vás netýká. Ale to by byl velký 
omyl – přesný opak je pravdou. Vezměme namátkou třeba ta-
kovou nástrojárnu: Náš manažer nalezne zákazníka, přesvědčí 

ho, že vyrobíme v požadovaném krátkém čase velmi složitou 
formu v prvotřídní kvalitě a za příznivou cenu. Zákazník nám 
dokonce svěří předplatbu a pak přijde den D, vzorkování for-
my. A v ten den už je rozhodující, co jste Vy vytvořili během 
oněch 12ti týdnů výroby formy. Pokud jste vyrobili perfektní 
formu, je zákazník nadšen, v naprosté většině případů bez od-
poru zaplatí a příště nám zase svěří náročnou zakázku. Běda 
ale, kdyby tomu tak nebylo. Pak může mít manažer třeba dvě 
kravaty najednou, mluvit sedmi jazyky a třebas hrát zákazní-
kovi maňáskové divadlo, ale nepomohlo by to vůbec nic. Jistě 
jste si všimli, že mluvím  podmiňovacím způsobem – ono se 
skutečně u nás přinejmenším v posledních 3–4 letech nestává, 
že by formy nebyly včas a v potřebné kvalitě. A to je velmi 
dobře. Nicméně velké nebezpečí skrývá vlastní uspokojení 
z dosaženého. Básník Jan Neruda kdysi napsal: Kdo chvíli 
stál, už stojí opodál. Musím s tím souhlasit. Shora totiž píšu 
celkem tři základní podmínky úspěchu nástrojárny: formy 
složité, v prvotřídní kvalitě a v zákazníkovi příznivé ceně. 
Složité a nejsložitější formy samozřejmě začínají tím, že je 
umíme zkonstruovat. Naše firma zamýšlí investovat asi 5 mi-
lionů korun do nejsložitějšího softwaru na výpočet plnění dutin 
formy, chlazení, následných smrštění. Tento software, známý 
pod jménem úplný Mold Flow, bude jediný v ČR. Na světě ho 
má jen několik nejlepších nástrojáren. Považoval jsem jednak 
za rozumné a jednak i za svoji povinnost, nabídnout vyškolení 
a práci na tomto unikátním zařízení našim již osvědčeným spo-
lupracovníkům – konstruktérům forem. Stalo se ale, co jsem 
neočekával – většinou pod podobnými záminkami odmítli. Ještě 
se prý na to necítí. Nevadí, neurazil jsem se – třeba ještě zájem 
projeví. Když ne, na tuto zajímavou a lépe placenou práci se 
naštěstí cítí jiní. Přesto mě to mrzí. A tak by bylo samozřejmě 
možné pokračovat. Pokud se týká zákazníkovy příznivé ceny 
– tvoříme ji všichni společně tím, jak dobře technologii výroby 
promyslíme, jaké dodavatele máme a jak produktivně pracuje-
me. Řekněme si jasně, že také zde nás čeká velký kus zajímavé 
cesty vpřed. Produktivita práce, měřená přidanou hodnotou, do-
sáhla v minulém roce v naší firmě za první 3 měsíce 138 600 Kč 
na pracovníka a v letošních prvních třech měsících 161 200 Kč. 
Trend je tedy velmi dobrý. Horší už ale je, že špičkové firmy 
v ČR dosáhly za čtvrtletí 350 000 Kč a třeba taková Škoda 
Auto v Mladé Boleslavi „aspoň“ 250 000 Kč. Máme tedy co 
dohánět. Kde? Začnu u sebe: v organizaci práce, v sériovosti, 
se kterou vyrábíme, ve výrobcích, které vyvíjíme. Pokračovat 
ale musím k vám: Odstranit nepřínosné „šmajdání“ v pracovní 
době, méně se divit a více a rychleji přemýšlet ku prospěchu 
firmy. Plnit a přeplňovat normy, radikálně snížit vnitřní zmet-
kovitost, omezit lhostejnost, skoncovat s lajdáctvím. Pokud se 
týká organizace práce, jistě mi leckdo více či méně oprávněně 
namítne, že on chtěl, ale ti ostatní neměli věci v pořádku a proto 
to bylo pozdě nebo špatně – potažmo, že u nás není organizace 
práce na potřebné výši. Mohu s tím souhlasit jenom z malé 
části. Organizaci práce, vzájemné informovanosti a vyjasňování 
požadavků věnuji každý den nejvíce času a zanedbávám v dů-
sledku toho ostatní ředitelské povinnosti. Auditoři ISO 9001 
byli příjemně překvapeni denními operativními schůzkami 
– taková péče o zajištění bezzmatkového provozu se prý hned 
tak někde nevidí. Je nutné vždycky začít u sebe a počítat s tím, 
že ideální spolupráce není v žádné firmě. Musím kalkulovat, 
že lidé počínaje mnou samým nemají ideální vlastnosti. Musí 
ale splňovat dvě nezbytné podmínky – být schopen a ochoten. 
Schopen znamená, že jsem kvalifikován pro práci, kterou za-



2 3

stávám. Že svoji kvalifikaci zdokonaluji, učím se teoreticky 
i prakticky. Že nechci zakrnět a zhloupnout, nechat si ujet vlak. 
Ochoten znamená, že se mi ve firmě líbí, nejsem trvale naštván, 
nepomýšlím na odchod, a chci, aby věci fungovaly. Dělám vždy 
ještě o něco víc, než je můj pracovní popis. Počítám s nedostat-
ky druhých a snažím se je napravovat. Přirovnávám to vždy ke 
grafitu a diamantu. Obojí je chemicky uhlík, v prvním případě 
ale atomy nemají hlubší zájem spolupracovat. Dělají jen to, co 
jim struktura přesně předepisuje. Vzniká měkká tuha. V druhém 
případě chtějí tvořit a dělají o kousek více – vyhazují pomyslná 
chapadla a pevně se jimi chytají za sousední atomy. Vzniká 
nejtvrdší známá struktura ve vesmíru – diamant.

Jak jste si pravděpodobně všimli a byli jste informováni 
na výrobních poradách, podařilo se nám, díky Bohu, zajistit 
velmi slušné zakázky na druhou polovinu letošního roku. 
V Nástrojárně to jsou především náročné formy různých 

součástí pro BMW a Volkswagen. V Lisovně zakázky pro au-
tomobilový i elektrotechnický průmysl, které povedou velmi 
pravděpodobně k zavedení plného nepřetržitého provozu od 
září. V Kovovýrobě je to nová konvice MK2002 – zcela nová 
technologie, velmi náročná na čistotu, kvalifikaci pracovníků 
a správnou organizaci výroby. Také na Montáži přibude obrat 
díky této konvici. Všechny tyto zakázky se samozřejmě poda-
řilo získat „podmíněně“, to znamená, že dříve uvedená kritéria 
kvality, včasných dodávek a zákazníkovi příznivé ceny musí 
být trvale splňována. (U kuchyňských přístrojů jsme dokonce 
zavázáni zlevňovat ročně o 4–5 % celkové ceny).

Není to vždy úplně snadné, ale jinak to nejde. Velmi bych 
si přál, aby se každý po přečtení tohoto článku sám nad sebou 
zamyslil a položil si otázku: „Jsem schopen a ochoten? A co se 
sebou udělám, abych byl?!“

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy
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Vybrané údaje z úèetních
výkazù za poslední tøi roky
The chief accountant presents the survey of economical 
results of last years.

Z údajů z auditovaných účetních výkazů je vidět, že rok 2001 
byl pro naši firmu úspěšný a podařilo se nám splnit cíle, které 
jsme si vytyčili na začátku roku: zvýšit výrobu (nárůst tržeb), 
zvýšit produktivitu práce (vyšší přidaná hodnota na pracovníka) 
a větší zisk po zdanění.

Ke konci roku vykazujeme celkový 
majetek firmy ve výši 595 mil Kč. Bě-
hem roku jsme investovali 49 mil Kč 
(lisy, manipulátory, šatny, trafostanice, 
kovovýroba, IS,…) za účelem zpro-
duktivnění práce a zlepšení pracovního 
prostředí.

Zásoby jsme snížili, i když roste vý-
roba. Doba obratu zásob se zkrátila a za 
necelé dva měsíce bychom dokázali hod-
notově spotřebovat a prodat své zásoby 
(59 dní r. 2001 a 72 dní r. 2002).

Pohledávky byly neuhrazené faktury 
našich odběratelů a nárok na DPH od 
státu. Počet

nedobytných pohledávek nebyl ke 
konci roku vysoký a během roku 2001 se 
hodnotový stav výrazně nezvýšil. Vypo-
vídá to o našich dobrých zákaznících.

Cizí zdroje tvořily především naše 
závazky za dodavateli (neuhrazené faktu-
ry), za státem, a rezerva.  Vytvořili jsme 
rezervy na opravy HIM ve výši 42 mil. 
Kč, na výplatu znalostních zaměstnanců 
9 mil.Kč a na kursové ztráty. 

Po dobu tří let hospodaříme bez úvě-
ru, jako dobrý dlouhodobý klient banky 
máme povoleny kontokorentní úvěry , 
kterými si můžeme řešit přechodné nedo-
statky volných finančních prostředků.

Tržby stouply o 175 mil. Kč a vývoz 
do zahraničí se podílí na celkových trž-
bách více než 70 %. Produktivita práce 
měřená přidanou hodnotou na pracov-

Údaje (v tis Kč) 1999 2000 2001

Aktiva celkem 437 192 482 080 594 680

Stálá aktiva 88 141 106 559 139 955

Nehmotný investiční majetek 1 907 2 848 5 631

Hmotný investič. majetek 86 234 103 710 128 762

Oběžná aktiva 344 249 374 668 448 106

Zásoby 155 763 147 507 141 306

Krátkodobé pohledávky 81 015 110 213 141 913

Pasiva celkem 437 192 482 080 594 680

Vlastní jmění 300 512 355 666 426 564

Cizí zdroje 135 376 117 965 162 119

Bankovní úvěry 0 0 0

Tržby za prodej zboží 4 499 5 376 5 306

Tržby za prodej výrobků a služeb 539993 657 989 833 052

Výkonová spotřeba 472 302 553 690 616 700

Přidaná hodnota 167 926 179 275 243 029

Osobní náklady 82 189 83 271 107 788

Odpisy nehmot. a hmot. majetku 17 413 19 214 24 443

Provozní hospodářský výsledek 62 104 80 429 121 765

Jiné finanční výnosy 10 081 39 872 27 512

Jiné finanční náklady 14 912 40 483 39 628

HV z finančních operací – 4 831 611 –12 116

Mimořádný HV 236 2 630 50

HV za účetní období 39 474 60 408 74 799

Průměr. počet pracovníků 422 401 446

níka se zvýšila o 22 % a roste rychleji než průměrná odměna, 
která zaznamenala také výrazné zvýšení o 16 %.

Do nepříznivého finančního výsledku se projevilo posilování 
koruny k euru a následné

kursové ztráty. Na dani z příijmu za r. 2001 zaplatíme 34 
mil Kč, přesto ještě 2,2 mil. Kč jsme věnovali na dobročinné 
účely.

Vzhledem k dlouhodobým dobrým výsledkům si firma 
vytvořila volné finanční prostředky pro nové podnikatelské 
programy, které pomohou dalšímu rozvoji. 

Ing. Jiří Bláha

Hledáme cesty, jak si nadále 
na trhu udr�et zákazníka
The chief of D3 describes the increasing demands on every 
colleague.

Je úplnou samozřejmostí dnešního světa, že dodání výroby našich 
kuchyňských spotřebičů musí být v termínu, kvalitě a tolik roz-
hodující ceně. To je rozhodující pro každého našeho zákazníka. 
Proto si naše společnost stanovila pořadí: zákazník, zaměstnanec, 
bezpečnost práce při výrobě a tolik důležité dodržování ekologie. 
Pro každého zdánlivě velice samozřejmá pravidla trhu.

Mně přísluší zmínit se o zaměstnancích. Firma za dobu 
svého působení vytvořila celou část různých pobídek, jak 
zajistit jejich spokojenost při nárocích našich zákazníků. 
Nebudu se nijak zabývat rozepisováním, co všechno firma 
dává, ani tím, co s růstem musí ještě dávat, aby požadavky 
všech, někdy až odvážné, byly splněny. Někdy se sám sebe 
ptám, co za to můžu já chtít od svých spolupracovníků. To 
vám nikdo upřímně neřekne, nenapíše a musíte se sám roz-
hodnout, kam až půjdete. Moje zkušenost je, že čím více 
čekám pomoc při zajišťování denních pracovních záležitostí, 
tím více se setkávám s jednáním „co ještě po mně chceš“. 
Nejraději vzpomínám na období prvních pěti roků, kdy se 
utvářela celá struktura. Zdaleka nebyly takovéto sociální jis-
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toty a věřte, poměrně snadno se to dařilo. Jsem přesvědčen, 
že najdeme cestu, jak dokážeme zvýšit produktivitu práce, 
a tím zlepšit ceny našich výrobků a to nejhlavnější – udržet 

Kvìtnová návštìva delegátù 
spoleènosti Ikea
V měsíci květnu jsme měli to potěšení přivítat v Isolitu zástup-
ce našeho velkého odběratele, společnosti IKEA, a připravit 
pro ně seminář, jehož obsahem bylo seznámení hostů s ryze 
technickou problematikou našeho závodu. Dámy a pánové 
různých národností byli postupně obeznámeni s technologic-
kým postupem upínání forem, zapojování chlazení a vlastního 
seřizování strojů. Měli jsme jedinečnou příležitost prezentovat 
výhody Isolitu oproti konkurenci a přispět tak snad k ještě lepší 
spolupráci. 

Mohu se s Vámi podělit o drobné poznatky, protože jeden  

z odpoledních seminářů probíhal právě na lisovně. Ačkoliv 
početná skupina lidí sestávala ze zástupců několika zemí, vy-
stupovali jako jednolitý celek a perfektně reagovali na podněty 
vedoucích, vytvoření tří skupinek jim například zabralo několik 
málo vteřinek. Dalším překvapením bylo, že všichni měli veliký 
zájem o přednášený text a téměř každá prezentovaná záležitost 
byla provázena poznámkami a dotazy posluchačů jak při liso-
vání dílců, tak na potisku. 

Všichni jsme tak měli dobrý pocit z toho, že pečlivě připra-
vené materiály a texty byly pro několik desítek lidí přínosné, 
poučné a snad i zajímavé. 

Je to radost, když je Vaše práce oceněna tím, pro koho byla 
směřována, což se netýká jen seminářů pro Ikeu(!).

Karel Slavík, edoucí lisovny

Zaènìme u sebe
The author appeals on keeping the environment tidy

Pomalu, ale jistě ubývá míst na Zemi, která nejsou pozname-
nána negativními vlivy působení člověka, ale tuto skutečnost 
si většinou uvědomíme až tehdy, když sami přijdeme o místo 
v přírodě kam jsme rádi chodili a kde jsme se cítili dobře.

Možná, že už jste něco podobného také zažili. Jste na pro-
cházce v lese. Je krásný letní den, zhluboka vdechujete svěží 
lesní vzduch, posloucháte zpěv ptáků, šumění větru ve vět-
vích stromů a najednou přijdete na místo, kde vidíte hromadu 
něčeho, čemu se slušně říká černá skládka odpadů. Začnete 
přemýšlet o tom, kde se to tam vzalo a co to bylo za lidi, kteří 
svoje problémy s odpady vyřešili tímto barbarským způsobem. 
Idyla je ta tam a člověk je vnitřně rozladěn tím, že jsou mezi 
námi lidé, kteří ve snaze ušetřit vlastní kapsu, dokáží takhle 
zdevastovat krásný kout přírody.

Nevím kolik takových lidí je, kteří tohle dělají, ale když vi-

dím příkopy a porosty kolem silnic plné plastových lahví, obalů 
od všeho možného až po plastové pytle pochybného obsahu, 
tak si říkám, že jich zas tak málo nebude.

Asi se mnou budete souhlasit, když si dovolím tvrdit, že 
všechno začíná při výchově v rodině. Je pravda, že někdy 
to máme ztížené, protože jak například vysvětlit dětem, že 
náš roztříděný odpad je vysypán na jednu hromadu s odpady 
netříděnými. Nebo proč je pro výrobce nápojů výhodnější 
prodávat svou produkci v plastových lahvích, když prázdné 
lahve dokážeme – v lepším případě a za nemalý peníz – už 
jen odvést na skládku. Jak je možné, že dálnice přes chráněné 
území je nejvýhodnější variantou atd. Jistě byste podobných 
příkladů našli více, ale všechny mají společného jmenovatele 
– neochotu investovat do budoucnosti. Budoucností v tomto 
případě myslím čisté životní prostředí. 

Možná jsme si zvykli, že naše problémy za nás vyřeší ti, 
co přijdou po nás. Ale jestliže své děti nenaučíme, aby měly 
přírodu rády a chránily ji, tak ani ony to nevyřeší.

Pavel Dušek, D3

Nìco pro zasmání
 Když jsem se dnes ráno při jízdě po dálnici podíval do levého 
jízdního pruhu, uviděl jsem ženu v posledním modelu Mustan-
gu, která si to frčela stodesítkou a přitom si ve zpětném zrcátku 
malovala oční linky! Na chvíli jsem se díval jinam a když jsem 
se po ní znova ohlédl, byla napůl v mém jízdním pruhu a pořád 
si cosi malovala na obličej!!

Já tedy něco vydržím, ale tohle mě tak vyděsilo, že jsem 
upustil svůj holicí strojek, který mi při pádu vyrazil z druhé 
ruky koblihu. Jak jsem se zmateně snažil vycentrovat vůz koleny 
opřenými o volant, vyrazilo mi to mobil od ucha a ten spadl do 
kelímku s kávou, který jsem měl mezi nohama, kafe se vylilo 
a popálilo mě na citlivém místě, poškodilo mi mobil a přerušil 
se mi tak velmi důležitý hovor. Pitomý řidičky!

•••
Špičky ve svých oborech dostaly na konferenci záludný do-
taz:

„Kolik je dvakrát dvě?“

Strojař vytáhl logaritmické pravítko, chvíli s ním laboroval 
a potom říká:

„Je to 3,99.“
Fyzik nahlédl do tabulek, vložil problém do svého počítače 

a po chvíli oznamuje:
„Výsledek leží mezi 3,98 a 4,02.“
Matematik se chvíli soustředí, nevnímá vůbec nic okolo, 

a pak praví:
„Odpověď nevím ale jsem si jist, že existuje.“
Filozof:
„Co myslíte, dvakrát dvě?“
Logik:
„Prosím, aby jste definovali dvakrát dvě přesněji.“
Účetní zavřel všechna okna, dveře, opatrně se rozhlédl 

a ptá se:
„Kolik chcete, aby to bylo?“

•••
Na personální podniku přijde zanedbaný muž a žádá o práci.

„A mate doporučení?“

si trh a zákazníka.
Pavel Prokopec

vedoucí D3
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„Mám a několik,“ odpoví muž. „Všude mi doporučili, abych 
hledal práci jinde.“

•••
Ptá se vedoucí autoservisu sekretářky:

„Co děláte v neděli?“
„Nic.“
„Tak Vás musím upozornit, že dnes není neděle ale úterý.“

•••
Manžel se vrací domů pozdě.

„Kdes byl tak dlouho? A hlavně mi netvrď, že v práci!“
„Promiň, ale byl jsem v práci. Ale všichni odešli a mě za-

pomněli vzbudit.“
•••

Baví se dva:
„Tebe prý vyhodili ze ZOO.“
„Hmmm, byl jsem pomalý. Jdu takhle ráno krmit, otevřu 

klec a… frnk, frnk… obě želvy zdrhly.

•••
„Lituji, pane Špaček, musím vás zklamat. Nemohu vám zvýšit plat.“

„No to se tedy nedá nic dělat. A co kdybyste mi ho vyplácel 
častěji?“

•••
Každý zaměstnaný je tak trochu Robinsonem.

„A proč?“
„Taky se těší, až přijde pátek.“

•••
Chlubí se soukromý zemědělec sousedovi:

„Od příštího měsíce začnu pěstovat jógu.“
„Vážně? A na kolika hektarech?“

•••
Na úřadu práce visí tabulka s nápisem:

Nezatěžujte nás takovými otázkami, jako například, zda máte 
nárok na dovolenou v době, kdy jste nezaměstnaní.

Kritýna Hofmanová, D3

Mini anketa
Zeptali jsme se svých spolupracovníků jak hodlají trávit svou 

dovolenou. Z grafu je jasné, že 95 % respondentů má představu 
o tom, kde bude chvíle volna trávit, a téměř polovina bude ve 
svých domovech se svými blízkými.

Nezbývá než popřát krásné počasí, příjemné zážitky a zase 
se nám v pořádku vraťte!!!

Připravila Krystýna Chládková, D1
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Mùj tip na výlet
Asi 45 km východně od Jablonného nad Orlicí se v překrásné 
kotlině ze všech stran lemované nevysokými, avšak výraznými 
kopci, nachází město Šumperk. Tyto kopce vytvářejí přirozené 
rekreační zázemí, jak lidem z rušných ulic města, tak i všem ze 
širokého okolí. Je zde řada zajímavých cílů, mezi které patří 
především dřevěná hranolovitá 29 metrů vysoká rozhledna na 
hoře Háj s nadmořskou výškou 631 metr. Tímto masívem se 
křižuje spousta turistických značek pro pěší turistiku či cyklo-
turistiku. Nejkratší cesta v délce 3 km, začínající na náměstí, 
vede přímo na rozhlednu. Dalším zajímavým místem v okolí 
Šumperka jsou Městské skály vysoké 675 metrů nad mořem 
s vyhlídkou Josefa Janků. Cesta začíná na nádraží ČD přes cen-
trum města a kolem výletní restaurace Koliba mírně stoupá po 
lesních cestách úbočím zalesněných svahů. Jakmile dosáhnete 
vrcholový hřbet, vaše oči spatří skalní útvary tvořené světlou 
rulou. Největší z nich je ověnčen malým dřevěným altánkem 
s posezením uvnitř. Pokud by se vám výlet na Městské skály 
líbil, můžete se zapsat do vrcholové knihy umístěné v železné 
schránce.

Helena Černohousová, D3

Dovolená na Vranovì
Středisko montáž mělo začátkem měsíce června dovolenou, 
protože prochází rozsáhlou stavební rekonstrukcí. Manžel 
měl volno až od středy a nemělo tedy význam jezdit daleko. 
Pobyt byl podmíněn možností ubytovaní se dvěma jezevčíky, 
kteří většinou tráví dovolenou s námi. To se nám podařilo se-
hnat v soukromí u mladé paní učitelky ve Vranově nad Dyjí. 
A protože naše firma v této oblasti letos umístila pro své za-
městnance karavan, dovolte, abych se podělila o své zážitky 
a typy na výlety.

My jsme dopoledne trávili se svými psy a odpoledne na 
kolech. K výletům mohu doporučit některá zajímavá místa:

Znojmo – vyhlídkový ochoz věže
– rozsáhlé podzemní chodby
– Jihomoravské muzeum
Vr anov nad Dyjí
– nádherný barokní zámek a přírodní park kolem

– kostel Nanebevzetí P. Marie a fara
–  cesta kolem Dyje z náměstí směrem Přední a Zadní Hamry, 

ledovcové sluje s obeliskem
–  posezení v Country restauraci s příjemnou hudbou – po-

sezení venku
Lesná – větrný mlýn s vinárnou
– Muzeum motocyklů
Bítov – hrad
Vranovská přehrada leží v Chráněné krajinné oblasti Po-

dyjí, a tak skýtá mnoho možností na odpočinek u vody, ale 
i řadu krásných procházek i výletů na kole. V rámci spolupráce 
s Rakouskem je vytvořena společná síť cyklotras – takže pas 
s sebou. Přehrada tvoří mnoho zátok, na jejichž březích jsou 
skryté chatky rybářů. V době našeho pobytu byly jedinými ná-
vštěvníky školní výlety, takže jsme si mohli v klidu vychutnat 
všechna zákoutí. Přeji Vám všem, kdo v těchto místech budete 
trávit svoji dovolenou, mnoho krásných zážitků a šťastný návrat 
domů. Zdena Prokopcová, D3
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Výlet na Snì�ku
Vzhledem ke zvyšujícím se kvalitativním i kvantitativním poža-
davkům našich zákazníků probíhá v letošním roce další výstav-
ba montážní haly. Ta vzniká přestavbou stávajících skladových 
prostor, a také přístavbou nových částí. Z toho důvodu jsme 
několik červnových dnů čerpali „nařízenou dovolenou“, která 
však byla zdrojem pro načerpání síly pro další práci. Já osobně 

Folklór na Podorlicku
Již tradiční se stal na konci června folklórní festival Čermen-
ské slavnosti. Ač Podorlicko nevyniká takovými folklórními 
tradicemi, jako jiné kraje, např. Morava či Jižní Čechy, vznikl 
z nesmělých začátků festival s mezinárodní účasstí, pod záštitou 
Folklórního sdružení České republiky, řadící se mezi významné 
folklórní akce ČR. Hlavním pořadatelem je sdružení Jitřenka. 
Jeho členové se celoročně věnují práci s dětmi, od předškol-
ního věku až po kategorii dorostu. Dětský folklórní soubor 

Lipová-Láznì
Jsou známé lázně u nás i v zahraničí. Léčí se zde převážně ne-
moci kožní a cukrovka. Z nádraží vede žlutá turistická značka 
k pomníku obětem Frejvaldovské stávky – procházka asi 1,7 
km. Pomník je vyhlášen národní kulturní památkou. Rekreační 
zařízení, hotel, noclehárna, sauna, koupaliště a lyžařské vleky 
přispívají k čilému turistickému ruchu. Součástí komplexu je 
i osada Dobrovník s autokempinkem, uváděným jako Dolní 
Lipová. Z Lipové-Lázní míří všechny turistické stezky do 
okolní přírody. Vlak a autobusy umožňují spojení se vzdá-
lenějšími východisky cest – zejména Ramzovou. Po modré 

Fantastická kvìtnová sobota
The authoress describes one successfull action of compa-
ny´s sporting club Response

Jedné květnové soboty byl pořádán sportovním klubem RE-
SPONSE závod v chytání ryb. Pozvánka sice visela na nástěnce 
téměř celý měsíc, mě ale zprvu nezlákala. Abych se zúčastnila 
sama, na to mi bylo líto času a moje rodina o tuto akci nejevila 
zájem. Nakonec nás ale všechny přesvědčila příznivá předpověď 
počasí a na poslední chvíli jsme se přihlásili.

Počátek závodu byl hlášen po 13. hodině, od rána svítilo 
sluníčko a my se na kolech vydali do těchonínské rybárny, což 
jsou dva rybníky plné ryb.

Po přihlášce k závodu jsme si vylosovali místo a k mému 
překvapení i pomocníka v podobě mladého rybáře, který měl 
veškeré potřebné nářadíčko včetně krmení pro ryby s sebou.

Zamyšlení
Máme před sebou čas prázdnin a dovolených. Každý jistě stráví 
svůj volný čas dle svých představ a možností. Nesmíme však 
zapomínat, že dovolená znamená odpočinek a relaxaci i oddech 
od pracovních starostí. Mnozí z nás mají na dovolenou různé 

jsem v tyto dny navštívila naši nejvyšší horu Sněžku. Lanovka 
je i přes svůj nejistý osud v provozu. Jelikož nám počasí přálo, 
viděli jsme z vrcholu několik dalších pohoří. Zpáteční pěší cestu 
dolů jsem absolvovala s bolestmi kloubů. Přece jen celoživotní 
mechanická práce vestoje je na mém zdravotním stavu znát, ale 
krásné zážitky mi vše vynahradily. Všem ostatním zaměstnan-
cům tuto formu odpočinku doporučuji. Krkonoše jsou krásné 
ve všech ročních obdobích. Mária Štemberová, D3

se stejným názvem se každoročně účastní vystoupení nejen 
doma, kde se děti mohou předvést svým rodičům a blízkým 
při opravdovém vystoupení, ale i při různých akcích po celé 
ČR a ti starší i v zahraničí.

Program slavností se za léta konání stále rozvíjí, a tak 
kromě vystoupení souborů v Čermné u rybníka rozdávají děti 
i dospělí od pátku do neděle svými písněmi a tancem radost 
divákům v okolních městech, v Lanškrouně, Letohradě a Ústí 
nad Orlicí.

Klekar Kamil, D3

turistické značce můžeme zamířit ke krápníkovým jeskyním 
Na Pomezí. Odtud po žluté značce do lázní Jeseníku nebo 
opačným směrem na Smrk, nejvyšší horu Rychlebských hor, 
vysokou asi 1 125 m. Pro návštěvu oblasti Šeráku využijeme 
modré značky, která v sedle pod Javoříkem přechází na žlutou, 
po které se dostaneme na Šerák. Žlutá značka sestupuje okolo 
sedačkové lanovky na Ramzovou. Lázeňští hosté se vydávají 
nejčastěji z Horní Lipové po modré údolím potoků Jesenného 
(asi 3,5 km) a Bučinského (6 km) na Nýznerovské vodopády. 
Budete-li hledat krásný, čistý kout naší republiky, pak vřele 
doporučuji Lipová–Lázně a okolí.

Arnošt Macháček, D3

Bylo odstartováno, ve vodě sebou mrskaly ryby a vše na-
svědčovalo tomu, že úlovky budou obrovské.

Nahodili jsme pruty a čekali a čekali a čekali… Po hodino-
vém neúspěchu jsem měla chuť sama skočit do vody a ručně 
kapříka hodit na břeh. Změnili jsme i místo na břehu v domnění, 
že konečně budeme mít štěstí, ale neměli. Nechytili jsme nic. 
Ten den ryby na náš prut prostě nebraly. Několika úlovky se 
mohl pochlubit  jen jeden šťastlivec, který chytal jednu rybu za 
druhou a další, který chytil dva kapry úplně sám bez pomoci 
mladého rybáře. Nám náš neúspěch ale vůbec nevadil, bylo 
pěkné počasí, perfektní pohoda, dobrá nálada a všeobecná 
spokojenost.

Moji rodinu tato prožitá událost tak nadchla, že jsme se 
všichni chtěli stát rybáři. Naštěstí ale, než jsme stačili nakoupit 
rybářské náčiní, nadšení vyprchalo.

Na tuto skvělou sobotu nám zůstala krásná vzpomínka.
Ing. Marie Kosková, vedoucí ŘKJ

názory. Někteří dovolenou považují za čas, ve kterém dohánějí 
běžné záležitosti, které nestihnou vyřídit během roku, jiní si 
odpočinou při lehké práci na zahrádce, jiní poznávají přírodu. 
Důležité však je, abychom se všichni vrátili zdraví, odpočatí 
a plni energie do další práce. A tak všem přeji krásnou dovo-
lenou. Božena Faltusová, D3
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Cesta za poznáním
The human-resources chief describes some tips for holi-
days

Blíží se čas dovolených a každý z nás jistě již ví, kam bude 
směřovat jeho cesta za odpočinkem. Většinou člověk volí dle 
svých zájmů a koníčků – koupání, hory, historické památky 
nebo třeba zahrádka a chata. Přiznám se, že z uvedených mož-
ností je mi nejbližší poznávání historie a proto mi dovolte, abych 
se s Vámi podělil o jeden ze svých největších zážitků – návštěvu 
starověkých Pompejí. 

Pompeje – při vyslovení tohoto jména si většina z nás vybaví 
hodiny dějepisu a látku o zničení tohoto kvetoucího města v 1. 
století našeho letopočtu. Historie tohoto města se ale začala psát 
mnohem dříve, konkrétně v období na přelomu 7.–6. století př. 
n. l., kdy došlo k založení první osady. V době, kdy starověké 
Řecko bylo námořní mocností a na severu vznikal stát Řím, 
nabývaly Pompeje postupně na významu. Hlavní roli v roz-
voji města sehrála jedinečná poloha u moře – jako stvořená 
pro obchod. Oblast italské Kampánie – jak se tato krajina pod 
Vesuvem nazývá – je krajem sadů, vinic a slunce a její popis 
by byl na samostatný článek. Skrývá však i nebezpečí a to 
v případě Pompejí osudné – Vesuv. Tato sopka, tyčící se nad 
Neapolským zálivem do výše 1281 metrů, je dominantou celé 
oblasti a ve starověku byla pokládána za vyhaslou. Byl to však 
tragický omyl…

V 1. století našeho letopočtu již byly Pompeje vyspělým 
římským městem o rozloze zhruba 66 hektarů, což není nijak 
málo (větší byla pouze Neapol a Kapua) a s 20 000 obyvateli. 
Předzvěstí blížící se tragédie bylo zemětřesení v roce 62 n. l., 
kdy bylo město natolik poškozeno, že císař Nero a senát dlouho 
váhali, zda jej mají opravovat. Nakonec se z Pompejí stalo veli-
ké staveniště a postupně byly obnoveny do původního stavu. 

Osudného roku 79 n.l. nebyly stopy po poškození již téměř 
patrné. Blížilo se léto a nikdo neměl tušení, že se klidná hora, 
kterou má denně před očima, začíná probouzet. Na občasné 
chvění země si obyvatelé již dávno zvykli a nevěnovali mu 
pozornost.

Dne 24. srpna při gigantické erupci, která dle historiků trvala 
3 dny, byly Pompeje pohřbeny pod 4–6 metrů silnou vrstvou 
popela a sopečné hmoty. Smrt zde nalezlo 2 000 obyvatel, 
město bylo ztraceno. 

Celé věky neměli lidé tušení, co se skrývá pod zemí. Koncem 
16. století nalezl architekt Fontana při stavbě kanálu z řeky 
Sarno první fragmenty zmizelého města. Důkaz, že se jedná 
o Pompeje, přinesl ale až objev archeologa De Alcubierre 
z roku 1763, který nalezl mezník s názvem města. V odkrý-
vání se pokračovalo s různou intenzitou a archeologické práce 
probíhají dodnes. 

Pompeje dnešních dnů jsou především upraveným pietním 
místem, kde historii potkáte na každém kroku. Celé město, 
„zakonzervované“ v zemi, doznalo během času minimálních 
změn a při vstupu do areálu se bez nadsázky přenesete na po-
čátek letopočtu. Zachovalé nástěnné malby, honosné vily nebo 
třeba jen stopy povozů na kamenných cestách atmosféru jen 
umocňují. Mezi domy a ulicemi je spousta zeleně, takže ani 
v poledním vedru nezůstanete bez chladivého stínu. Rozloha 
areálu dává možnost vyhnout se davům turistů, což je zejména 
pro mě okolnost velmi vítaná. V Pompejích jsem strávil celý 
den a můžu potvrdit, že jsem se nenudil ani minutu. Rozhodně 
jejich návštěvu doporučuji všem milovníkům historie a umění, 
ale nejen jim. Soudě podle reakcí ostatních návštěvníků odchá-
zejí spokojeni všichni.

Přeji všem zaměstnancům klidnou dovolenou a hezké po-
časí.

Martin Šlesingr 

Cestuji, cestuješ, cestujeme!!!
The authoress, a former au-pair in London, describes her 
experinces (which was quite positive).

Mnoho mladých lidí v dnešní době rádo cestuje. A to jakým-
koliv způsobem. Stalo se jakýmsi trendem navštěvovat co 
možná nejpodivnější, nejexotičtější i ta nejvzdálenější místa 
na naší planetě (vlastně už i ve vesmíru, ale o tom snad příš-
tě…). Účelem tak může být poznávání odlišných kultur, někoho 
zase lákají krásy přírody a jiní odjíždějí za výdělkem. Nevím, 
jak jste na tom právě Vy se svými zážitky, ale já toho zatím 
moc neprocestovala. Pouze západní Evropu, ale i tam je toho 
k vidění opravdu mnoho. 

Jedno anglické přísloví říká, že pokud je člověk unaven 
Londýnem, je unaven životem (When man’s tired of London 
he’s tired of life). I já byla v Londýně a mohu jen potvrdit, 
že by mi opravdu nestačil ani celý život, navštívit všechno 
to, co se zde nabízí k vidění. Na ulici tak můžete potkat lidi 
různého náboženského vyznání všech možných ras. Velmi mě 
zaujala návštěva čínské čtvrti (China Town) a také proslulého 
obchodního domu Harrods (který patří známému Mohamedu 
Al Fayedovi). Před Buckinghamským palácem se denně kupí 
stovky turistů v naději, že zahlédnou alespoň na chvíli některé 
ze členů královské rodiny. 

Pro mě asi nejzajímavějším setkáním bylo mé představení 
naftovému magnátovi, panu Abelovi a jeho manželce (půvo-
dem Němka – vlastní síť hotelů po celém světě - dokonce jsme 
se o nich učili i ve škole).  Měla jsem možnost si prohlédnout 
jejich venkovské sídlo. Bylo opravdu zajímavé, že nejobyčejněji 
zařízený pokoj měl právě pan Abela, zato jejich dva synové 
očividně rádi utráceli za všemožné vymoženosti doby. 

Protože můj pobyt v Anglii byl studijní, navštěvovala jsem 
školu v Henley – on – Thames. Toto malé městečko leží západně 
od Londýna (asi 20 minut autem). Protože je tato oblast velmi 
atraktivní a nachází se blízko Londýna, bydlí v okolí spousta 
známých lidí. Měla jsem tak možnost si vypít plechovkové pivo 
se zpěvačkou sedmdesátých let Dusty Springfield (pro ty dříve 
narozené – z její autorské dílny pochází třeba písnička „Chytila 
jsem na pasece motýlka“, kterou u nás nazpívala Helena Von-
dráčková). Nebo třeba potkat na chodníku Georgese Harrisona, 
známou legendu Beatles.

Nemůžu jinak, než cestování doporučit.
Zážitků nasbíráte nepřeberné množství. Ať už chcete vyjet 

kamkoliv a i když moc neumíte světový jazyk, nebojte se a jděte 
do toho! Vždyť všechny zkušenosti, dobré i ty zlé, stojí zato 
a kromě toho, Vám je nikdo nemůže vzít. A jestli se chcete do-
zvědět něco víc o způsobech cestování, doporučuji Vám přečíst 
si knížku „Práce na Vaší cestě kolem světa“. Je to učiněná bible 
cestovatelů, bez ní by byl bezradný nejeden turista. Napsala ji 
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Drobné postøehy z Anglie
The authoress describes her travel to London with a group 
of children with the help of Foundation supported by Iso-
lit-Bravo.

Ráda bych se s Vámi podělila o několik zážitků z nedávné 
návštěvy Anglie. Na studijní pobyt jsme se vydali společně 
s ing. Fáberovou a jejími studenty první květnový pátek.

Prvním zážitkem na této cestě byl určitě průjezd EURO-
tunelem. Jedná se opravdu o zajímavé dílo, které spojuje 
francouzské Coquelles a anglický Folkstone. Před vjezdem do 
tunelu jsme museli projít důkladnou celní a pasovou kontrolou. 
Angličtí úředníci si opravdu důkladně prověřují koho a proč do 
své země pouští. My jsme měli štěstí a tak jsme pokračovali 
v cestě. Na francouzské straně byl náš autobus naložen do uza-
vřeného nákladního vlaku a po chvilce čekání jsme se vydali 
na cestu. Ani jsme nepostřehli, že projíždíme 45 kilometrů pod 
mořským dnem. Po necelé půlhodině cesty jsme vyjeli z vlaku 
a ocitli se na anglickém území.

Prvním, určitě milým překvapením bylo, že nikde nejsou 
vidět nám dobře známé paneláky. Oproti tomu typické cihlové 
domky jsou téměř všude. Naše cesta vedla na jih Anglie do 
města Exeter. Ubytováni jsme byli v rodinách, což byl určitě 
nejlepší způsob jak poznat běžný denní chod. 

Životní styl Angličanů se od našeho, myslím, podstatně 
liší. Ráno se ve většině domácností vstává mezi sedmou a půl 
osmou. (Když jsem jim řekla, že u nás se do zaměstnání vstá-
vá běžně v 5 hodin, nevěřícně se na mě dívali). Poté se celá 

rodina sejde u snídaně. Všichni se v klidu nasnídají, proberou 
denní program a kolem půl deváté odcházejí do zaměstnání 
a do škol. Večer mezi šestou a sedmou se opět všichni sejdou 
u společné večeře.

Také systém vzdělávání je v Anglii odlišný. Do školy děti 
chodí od 5 do 16 let.Během našeho pobytu jsme měli možnost 
zúčastnit se celodenního vyučování v Trinty school v přímoř-
ském městečku Plymouth. Vyučování je rozděleno na dopolední 
a odpolední část, vyučovací hodiny jsou kratší, přestávky delší. 
Vzhledem k tomu, že školu netvoří jedna obrovská budova, ale 
několik samostatných menších, mají žáci možnost se o pře-
stávkách volně pohybovat pro celém areálu školy. Protože 
v rodině, kde jsem bydlela, měli devítiletou holčičku, chtěla 
jsem si prohlédnout její učebnice. To se mi ale nepodařilo, 
protože všechny učebnice mají ve škole a domů si nosí pouze 
sešity na domácí úkoly, které mají asi dvakrát týdně. Takže nej-
důležitějším obsahem školních baťůžků je „lunch box“ – velká 
krabice na svačinu.

Velkým zážitkem byla určitě také návštěva Londýna. Průvod-
kyní po anglické metropoli nám byla Anička, kterou si možná 
někteří z Vás pamatují z dob jejího působení v Jablonném 
i v Isolitu. Díky ní jsme si během jednoho dne stihli prohléd-
nout nejznámější pamětihodnosti města na Temži.

Co říci závěrem? Anglie je skutečně krásná a zajímavá země. 
Její návštěvu Vám můžu vřele doporučit.

Ráda bych ještě touto cestou poděkovala všem, kteří nám 
pomohli cestu uskutečnit, mezi nimi i Nadaci nadaných, která 
nám na náš studijní pobyt přispěla.

Jindra Nožková

Susan Griffit a je sice psaná pro cestovatele ze západní Evropy, 
pro které neplatí předpisy a zákony, jako pro lidi z východu, ale 
to ještě není důvod si alespoň nepřečíst nevšední zážitky z cest 

několika opravdových dobrodruhů. Určitě se Vám bude líbit.
Přeji Vám hodně štěstí na Vašich cestách. 

Milada Tejklová

...a ještě dodatek k výletu, tentokrát z pohledu rodiče:

Letos v květnu se 12 žáků a studentů zúčastnilo týdenního 
studijního pobytu v Anglii. Možnost poznání cizí země a způ-
sobu života v anglické rodině  byla pro každého jistě dobrá 
zkušenost. 

Z vyprávění dcery Petry vím, že mezi její největší zážitky 
patřila hra, při které studenti chodili městem podle jednodu-
chého plánku a cestou řešili úkoly, k jejichž řešení získávali 

informace od  místních obyvatel. Poznali tak nejen Exeter, který 
jim byl na týden druhým domovem, ale dozvěděli se spoustu 
zajímavých věcí. 

Jistě budou dlouho všichni vzpomínat na týden strávený 
v Exeteru a využijí znalostí, které zde získali, při dalším stu-
diu angličtiny. 

Hana Schnaubertová

Z dopisù
The author answears some letters relating to his former 
artocles.

Vždy mě velmi potěší, pokud dostanu různé ohlasy na to které 
číslo Občasníku. Znamená to, že někdo si články nejenom přečetl, 
ale stály mu za to, aby o nich přemýšlel a dokonce psal – a to je 
velmi dobře. Jako reakci na minulé číslo jsem po pravdě řečeno 
čekal, že mi někdo vynadá, že jsem v závěru článku Sedmý den 
– rímejk kritizoval českou povahu a častou zbabělost, popřípadě 
nesouhlasil s excesy a násilnostmi, kterých se evidentně dopouš-
těli někteří Češi po skončení války vůči Němcům. To se kupodi-
vu nestalo a namísto toho jsem obdržel velmi hezký a zajímavý 

dopis od svého přítele MUDr. Jaromíra Kratochvíla, kterého si 
nesmírně vážím. V dopise se zamýšlel nad dvěma mými články. 
Při četbě jeho psaní jsem si uvědomil, že má naprosto pravdu 
a že věci, které se mně zdají jasné, pro hloubavého čtenáře tak 
jasné být nemusejí a zaslouží si z mé strany vysvětlení.

První zamyšlení se týkalo článku Benčmarking. Můj přítel 
mi napsal kromě jiného toto:

„…Tak tedy Benčmarking. Ano pro firmu výborné a i pro 
většinu poctivého života taky. Ale i když si budu dělat čárku 
vždy výš a výš tak jí jednou i přes veškeré úsilí nebudu schopen 
dosáhnout. Sice mohu podat stejně dobrý výkon v šedesáti tak 
jako ve dvaceti, jenže v těch šedesáti mě to bude stát několika-
násobně více sil. A těch bude každému ubývat. Co když někdo 
už nemá na to, aby celým svým poctivým úsilím dosáhl na čárku 
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vyšší, ale dokáže setrvat jen na čárce předešlé. A co když přes 
veškeré úsilí klesne pak už o kousek pod čárku? A třeba nemá 
ještě věk na důchod, prostě dostal od sudiček pro svůj život 
ten celkový ranec zdraví a sil menší než ten druhý. Pak už ale 
zřejmě do filosofie firmy nezapadá. Co s ním? Já jsem mohl 
ve svých aktivitách (nevýrobní sféry) snažit se vždy dovolit si 
přístup takový, že jsem bytostně nesnášel, když někdo nedělal 
nic pro to, aby se zlepšil a druhým to pak jen kazil, a byl jsem 
tolerantní k výkonu, který byl takový, jaký byl, když jsem věděl, 
že ten člověk se opravdu snaží a dělá na sobě. Vy to máte mno-
hem těžší, protože ve výrobní sféře by se takový postoj mohl 
jevit luxusem a nakonec při snížené ostražitosti (a ta se může 
vždycky dostavit) být i zneužíván. Lehké to nemáte.“

Chápu naprosto a samozřejmě nejsem tak naivní, abych si 
myslel, že se vůlí dá překonat všechno, a že člověk, bude-li chtít, 
bude každý den skákat výš, zvedat víc, myslet rychleji a doko-
naleji. Tyto věci se dají vůlí ovlivnit jen do jisté míry a každý 
z nás překoná jednou svůj vrchol, za kterým už má jeho osoba 
zdánlivě sestupnou tendenci – tělesné funkce vypovídají službu, 
paměť se horší, v lepším případě jsem zdánlivě „k ničemu“, 
v horším si mohu podle okolností připadat na obtíž.

Tak tedy: Stále výše, lépe, dokonaleji platilo pro firmu – ve 
firmě. Každý jistě uzná, můžeme a máme vychovávat za sebe 
nástupce, kteří v případě, že já už nemohu to či ono plnit, pře-
vezmou štafetu a benčmarkingují se ostošest dál. 

Jak je to s vlastní naší osobou, fakt nevím. Domnívám se, 
že potom, co člověk přestane být užitečný například v práci, 
může se ještě realizovat tisíci dalšími způsoby. Kdo může ko-
neckonců posoudit, jestli více znamená jeden včas a perfektně 
rozjetý projekt nebo jeden krásný večer kluka ze Žampachu, 
kde bych například já třeba chtěl pomáhat, až nebudu zdánlivě 
„k ničemu“. Teď se mi zdá, že je důležitější projekt, ale v očích 
Božích tomu může být právě naopak.

Druhé jeho zamyšlení se týkalo Sedmého dne a napsal v něm 
kromě jiného: „…Ale obdivuji (i závidím) Váš čin, o kterém 
píšete jak dokážete dát kytici zahrabaným německým vojákům. 
Možná některý z nich smrtelně zranil Vašeho strýce… Vždyť je 
lehčí odpouštět těm, kteří ublížili nám samým, než těm, kteří 
ublížili našim blízkým.“

Bohužel, musím pochvalu skromně odmítnout – měl jsem 
tuto cestu totiž velmi usnadněnu. Jako každého kluka mě in-
tenzívně zajímaly příběhy z války, a tak se jablonské povstání, 
kterého se naše rodina účastnila, stalo častým tématem mých 
dotazů a tím také večerních vyprávění v babiččině kuchyni. 
Pokud si vzpomínáte, příběh jsem pro stručnost minule skon-
čil uzavřením příměří mezi předsedou revolučního národního 
výboru a velitelem obrněného praporu SS. 

Poté byly uvolněny barikády a v krátkém čase se přes 
Jablonné převalilo směrem na Západ asi 60 000 německých 
vojáků. Zpočátku ještě organizovaný postup na Prahu se změnil 
sedmého v ústup a 8. května už přešel v bezhlavý útěk. Jed-
notky, které přecházely osmého večer byly už zcela vyčerpané 
a obsadily mnoho jablonských domů, aby si aspoň na chvilku 
zdřímly, neboť podle vlastních slov tři noci nespaly. Jedna 
četa obsadila také dům mého dědečka, protože se jim velmi 
zamlouvala prodejna v přízemí, do které se jich hodně vešlo 
a nebyli rozděleni.

 V této chvíli vyprávění jsem vždy očekával dramatický 
zlom. V Jablonném byly totiž stále ukryté zbraně...

„Co´s potom udělal, dědečku? Hodil´s jim do krámu ko-
mínem pár granátů? Nebo´s je rovnou postřílel tím lehkým 
kulometem, které jste od povstání měli doma? Povídej, to mě 
strašně zajímá!“

„Ukázal jsem jim cestu do Liberce, kam se chtěli dostat 
a babička jim udělala vodu se šťávou a namazala chleby s tva-
rohem.“

No tohle!? Byla to rána! Vůbec jsem tomu nerozuměl! Dě-
deček, který byl na straně povstalců, babička která mohla přijít 
o život, když jim nesla oběd do zákopu. Jeden z jejich dvou synů 
byl předevčírem Němci smrtelně raněn v boji a teď umíral. A oni 
místo toho, aby Němce rovnou postříleli, jim dali vodu se šťávou 
a chleba s tvarohem! A to bylo ještě všechno na lístky! „Dala´s 
jim, babičko, do toho tvarohu aspoň jed?“ chytal jsem se poslední 
naděje. „Co tě to napadá, hošku! Komu bych tím pomohla?“

Jak se tímhle měla moje dětská dušička vyrovnat? Vždyť přece 
ve škole nás učili, že fašisty bylo potřeba stále bít a bít a zabít!

„Fašisti?“ opakovala babička zamyšleně.“ To ani nevím, 
jestli tihle byli?! Pátého a šestého byla ještě válka a byl boj, 
ale osmého už čekali jen zoufale na kapitulaci. A vyprávěli mi 
o svých rodinách a na většinu z nich doma čekali takoví kluci, 
jako seš teďka ty – ukazovali mně jejich fotografie. Jak bych 
mohla zabít někoho, na koho doma čekají děti?“ a pohladila 
mě po vlasech, kterých jsem tenkrát měl, že se mi pomalu ani 
na hlavu nevešly.

A protože se vyprávění o jablonském povstání u nás doma 
často opakovalo, postupem času jsem se dovedl aspoň z části 
vžít do role někoho, kdo byl třeba do války nahnán. Ostatně za 
socialismu to nebylo tak těžké si představit – absolutní diktatura 
byla i zde, odpor či jiný názor se trestal v padesátých letech 
komunistickým koncentrákem a smrtí, v šedesátých vězením. 
Je jenom velká škoda, že na to, jak nás přesvědčily červnové 
volby, naši spoluobčané tak rychle zapomněli. Oni by se totiž ti 
dnešní komunisté – kdyby mohli – nechovali vůbec jinak.

Ing. Kvido Štěpánek

Vstøikování pomocí dusíku – 
nová technologie ve výrobì
Jedním z nástrojů zvyšování náskoku Isolitu-Bravo před 
konkurencí je „strategie technologického úniku“. Obrázek 
o naplňování tohoto záměru poskytují údaje o každoročních 
investicích, ale z pohledu většiny spolupracovníků je určitě 
zajímavější konkrétní výsledek, kterým je v dále popisovaném 
případě více než poloviční úspora materiálu. 

Nové přídavné zařízení Airmould k lisům, zakoupené začát-
kem roku, má schopnost získat ze vzduchu dusík, stlačovaný 

pak do zásobníků podobných velkým propan-butanovým 
lahvím. Z nich je u aplikace pro zakázku koncernu Philips při-
veden plyn k ústí vtoku formy. To je z vnějšího pohledu jediná 
viditelná změna oproti stávajícímu způsobu vstřikování. Stejně 
jako u cyklu bez použití dusíku nabírá šnek z násypky granulo-
vanou hmotu, která se vlivem působení velkého tepla přemění 
do tekutého stavu. Přesná dávka taveniny  je poté pod tlakem 
vstříknuta do příslušné formy. Přitom je nezbytné, aby všechny 
skuliny uvnitř formy byly zaplněny hmotou. Po vystříknutí je 
třeba formu ochladit, aby se použitý plast přeměnil na pevnou 
látku. Čím má výlisek tlustší stěny, tím delší je doba chlazení. 
V případě zmíněné výroby držadla varné konvice bez využití 



10 11

Rok na servisním støedisku
The chief of service explains the improvement in Bravo 
service that were achieved in last year.

Čas ubíhá velice rychle a je to již skoro rok, co jsem nastoupil 
do firmy Isolit-Bravo s. r. o. na servisní středisko – reklamace. 
Začátek byl poměrně ostrý, neboť se dokončoval ceník náhrad-
ních dílů a již třetí den po mém nástupu se rozesílal na smluvní 
servisy. Na ceníku předtím intenzivně pracovala několik měsíců 
nyní již bývalá pracovnice servisu. Po dílčí kontrole ceníku 
bylo ještě systémově doplněno číslo vydání a datum, protože 
při další změně ceníku nebo doplňování náhradních dílů by 
se ztratila kontinuita dat, a verze se vytiskla. Ceník obsahoval 
celkem 50 stran A4 a zdálo se jednoduché provést nakopírování 
a rozeslání. Pokud si však uvědomíme, že BRAVO má téměř 80 
smluvních servisů po celé republice a přihlédneme k výkonu, 
nyní již odstavené zastaralé kopírky, protáhlo se kopírování 
4 000 listů na 12 hodin. Následné roztřídění listů, přiložení 
průvodního dopisu a podepsání servisní smlouvy, včetně zasu-
nutí do obálky, trvalo další den. K odeslání pak byly na stole 
připraveny 2 sloupce velkých obálek , každý 0,4 m vysoký.

Po prvním náporu se rozjela další akce, nová pro všechny 
zaměstnance, a to zavádění vnitropodnikového informačního 
systému v programu HoC . Další okolností, která se v té době 
také prolínala do činnosti servisního střediska, byl náběh nových 
projektů na divizi D3. Jednalo se o výrobu fritéz COMFORT 
a CUCINA. V návaznosti na tyto okolnosti a působením dalších 
vlivů docházelo k neustálé destabilizaci pracovního kolektivu, 
který pak nemohl v termínu plnit požadované úkoly. Prakticky 
každý měsíc se měnilo složení pracovního kolektivu, někteří 
pracovníci byli navíc převedeni do D3, další nezvládli náročné 
pracovní tempo a odešli z firmy. V návaznosti na uvedené sku-
tečnosti se nedařilo dodržovat termíny v dodávání náhradních 
dílů servisům a zákazníkům.

Uvědomil jsem si, že se musí celkově změnit systém v or-
ganizaci servisního střediska včetně všech návazností. Jako 
vhodný model se jevil způsob týmové práce. Po ukončení 3 
měsíční zkušební doby jsem byl přijat panem ředitelem, který 
byl nakloněn k uvažované změně v organizaci. Servis byl pro-
to vyjmut z podřízenosti divize D3 a byl převeden přímo pod 
ředitele firmy. Tímto opatřením se postupně začal stabilizovat 
pracovní tým servisu, zavedlo se větší používání dostupné výpo-
četní techniky a celkově se zvýšila produktivita práce. Zároveň 
s tím došlo v průběhu roku 2002 ke snížení počtu pracovníků 
servisu na nynějších pět, kteří nyní v plné šíři zajišťují potřebný 
chod servisu. Při porovnání hospodářských výsledků středis-
ka v roce 2001 a I. Q 2002, lze pozorovat „relativní“ zlepšení 
hospodářského výsledku o přibližně 13 %. Pojem „relativní“ 
byl použit z důvodů systémové změny v dodávce náhradních 
dílů pro smluvní servisy ve III. Q 2001 a v celkovém pojetí 
logistiky pro dodávání náhradních dílů. 

Lze se domnívat, že nastavený pozitivní trend v organi-
zaci byl znatelný již při 2. vydání ceníku náhradních dílů 
k 1. 1. 2002. Ceník se rozesílal prostřednictvím e-mailu a na 
disketách. Pouze jeden servis neměl odpovídající výpočetní 
techniku, kterému se proto posílalo vydání ceníku v papírové 
podobě. Náklady na rozeslání 2. vydání ceníku tak dosáhly 
výše pouze 25 % ceníku předchozího. Zkopírování potřeb-
ného počtu disket a rozeslání pomocí e-mailu bylo hotové 
za 3 hodiny.

V nastávajícím období se bude na servisu pokračovat v na-
značeném směru s tím, že se musí zvládnout všechny činnosti 
při současně probíhajících stavebních úpravách prostor montáže 
D3. Zároveň bude nutné připravovat opatření, která vzniknou 
prodloužením záruční doby výrobků ze 6 na 24 měsíců. Na 
závěr článku bych chtěl poděkovat pracovnímu týmu servisu 
a dalším kooperujícím útvarům za dobře odvedenou práci 
v minulém období.

Ing. Petr Appl

přídavného zařízení  trvá pracovní cyklus 70 vteřin a spotřeba 
hmoty je asi 126 gramů. Při použití Airmould se až na použití 
dusíku pro vstříknutí části taveniny do formy postup nijak neliší. 
Granule se musí nabrat, roztavit, tavenina dopravit k formě, 
vstříknout a následně ochladit. Podstatný rozdíl je v délce trvání 
a v množství nabrané hmoty. Jak již bylo zmíněnoqw v úvodu, 
pro výrobu stejného výlisku je s použitím nové technologie 
zapotřebí poloviny hmoty, což je způsobeno právě tím, že tlak 
plynu doslova rozstříkne hmotu na stěny formy, a to do všech 
zákoutí. Výsledkem je dutý výlisek, který má z původních deseti 
milimetrů pouze milimetrovou stěnu a k ochlazení je zapotřebí 

pouze 26 a nikoli 70 vteřin. Výsledkem jsou zhruba poloviční 
materiálové a díky kratšímu cyklu také nižší režijní náklady, 
které se promítnou do ceny výrobku.

Velkou výhodou zařízení je možnost jeho připojení k ně-
kolika lisovacím strojům, ovšem za podmínky existence roz-
vodných sítí.

Airmould má zjevné přednosti, ale jako každá složitější 
(a nákladnější) technologie vyžaduje náročnou údržbu. Jen 
pečlivé zacházení a z toho vyplývající životnost technologie 
je zárukou finančního efektu. 

Divize lisovny

Studium pøi zamìstnání
The shop-keeper describes how she studies evening uni-
versity.

Asi každý, když je mladý, má před sebou vidinu velkého snu. 
(Když jsem studovala na základní škole, tak to bylo, že do práce 
budu chodit nejméně na devátou.) Ale postupem času se sny 
zdokonalují a chcete je začít realizovat. Když jsem odmaturo-
vala, byl můj sen jít studovat někam vysokou školu. Ovšem, 
když jsem se se svým plánem podělila s rodiči, tak přišel pro 

mě velký šok. Sdělili mi, že mě nemohou podpořit, protože 
nemají dostatek peněz a že si musím uvědomit, že mám ještě 
malou sestru. V té chvíli jsem nenáviděla rodiče i sestru. A tak 
mi nic jiného nezbylo, než se pustit do realizace plánu sama. Což 
znamenalo studium při zaměstnání. Pak už to šlo hopem.

Na přihlášku jsem získala peníze od našich. Další problém 
byl s přijímacím řízením. Člověk si vybírá školu podle toho, co 
předtím studoval. Takže jsem si vybrala fakultu zahradnickou. 
Přijímačky byly z biologie a chemie (a to do nás na „zeměděl-
ce“ hustili horem dolem). Problém nastal až u ústních zkoušek. 
Otázkami se dostali až na to, jaké bude moje zaměstnání (re-
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Lisovna – D1
The wage accountant of Injection moulding shop describes 
her improving system through last twenty years

Chtěla bych se jen v krátkosti zmínit o práci účetní D1. V této 
profesi už pracuji přes 20 let. Ohlédnu-li se nazpátek, je to 
jak včera. Co se však změnilo od zadávání výplat, sledování 
výroby, odvádění.

Je toho mnoho. Výplaty se dělaly ručně, odvádění se kaž-
dý 10. den vysčítávalo na jednotlivé matrice a přepisovalo 
do dílenských plachet, ze kterých vlastně vedoucí plánoval 
výroby. Prostě papír, papír. Spolu s rozvojem techniky přišly 
nové počítače a vůbec první kroky s počítači. Člověk se musel 
velice rychle zorientovat a přizpůsobit se. Pro plánování a mzdy 
přinesly počítače úlevu, protože údaje byly přesnější a rychlejší. 
Postupně však přibývalo množství údajů, které se zadávaly do 
počítače, aby rozbory mohly být přesnější.

Dnes je vlastně všechno evidováno v počítačích. I úkolovým 

pracovníkům se práce s evidencí jejich úkolové práce zjedno-
dušila. Dříve se vše zapisovalo na dekádní lísky, ze kterých 
se údaje vysčítaly a poté zadaly do počítače. Dnes mají pouze 
výrobní příkaz na jednotlivé operace a jejich povinností je 
řádné a pravdivé zapisování údajů na tyto výrobní příkazy. Na 
jednom výrobním příkaze je vlastně zapsáno všechno, včetně 
výdeje hmoty, obalového materiálu, zálisků i označení šarže 
hmoty pro případ reklamace. Dělník je povinen zapisovat dobré 
i špatné kusy.

Nebudu se tady rozepisovat, co všechno je povinností dělníka 
a vážných, ale jedno je jisté, že pokud každý bude zapisovat 
správné údaje, nebude se plést v číslech a uvědomí si, že chyba 
se tak táhne dál a dál, pak se nestane, že díky tomu není spl-
něna zakázka a dalších x lidí nemusí běhat kolem toho, kde se 
vlasně stala chyba.

Co říci závěrem? Dělejme každý svou práci poctivě, zod-
povědně, dívejme se i kolem sebe a snažme si ulehčit jak svoji 
práci, tak práci těch druhých.

Jarmila Dobšíčková, účetní D1

spektive jaké je). Byla jsem hned po maturitě, takže nezaměst-
naná. Uvažovala jsem, že si najdu práci v oboru – byla jsem 
naivní. Na školu mě přijali.

Práci v oboru jsem nenašla, a tak jsem při zápisu byla jedna 
z mála, co dělá úplně něco jiného. Ale než jsem si tuto práci 
našla, procházela jsem dalším problémem. Kdo dneska chce 
zaměstnat člověka, který jezdí jednou za měsíc (pravidelně) 
na 2–3 dny a každého půl roku na týden do školy? Asi nikdo. 
Ale měla jsem práci na směny, a tak jsem to vždycky nějak 
„splácala“ dohromady. (Samozřejmě, kdybych při nastoupení 
řekla, že dělám dálkově školu, tak by mi řekli, že mi to přejí, 
ale bohužel.) Ale není to jen o tom, že máte každý měsíc volno 
a že se „flákáte“ někde ve škole. Je to otázka peněz a vašeho 
času. V dnešní době je peněz málo a vždycky bude a krom 
toho vysoké školy nejsou v každém větším městě. Já dojíždím 
200 km do Lednice. Takže si to každý rychle spočítá (vlak či 

auto, ubytování, stravování, skripta atd.) Bohužel se ale s vámi 
nepočítá jako se studenty, ale jako s pracujícími. Skripta se 
v knihovně půjčují, ale „dálkaři“ si je musí koupit. A čas? Ze 
začátku jezdíte do školy relaxovat (i když pojem relaxovat je 
hodně široký, protože trávíte přednáškami čas od 7 do 18 hodin.) 
Ale odpočinete si. Toto období trvá tak 3 měsíce. Pak nastane 
týden cvičení (na konci každého semestru) a zápočtů. Ale to 
už zjistíte, že jde do tuhého – a už se vezete. Jedna zkouška, 
druhá... (v průměru 5 za jeden semestr). Takže si dovolenou 
neplánujete u moře nebo někde pod stanem, ale skoro celá 
padne na školu.

Ani nevím, jestli jsem vám napsala více negativ nebo 
pozitiv, ale sama moc dobře vím, co to obnáší. O škole bych 
vám mohla vyprávět ještě hodiny a hodiny, ale nebudu ztrácet 
drahocenný čas.

Andrea Němcová, D3

Holubinec aneb styïte se páni 
poslanci
The author – a student – describes his awful experience 
collected during his visit to the Czech Parliament – the 
representatives,congressmen and congresswomen eat, 
smile and read newspapers during an official discussion.It 
was a shame!

Stalo se jednoho krásného dne, kdy mou myslí prolétla myšlen-
ka navštívit parlament. Zakoupil jsem si tedy jednu jízdenku do 
školního autobusu a netrpělivě vyčkával na zadních sedadlech, 
až konečně uvidím tu „největší“ elitu národa, ty nedostižné 
idoly a kdo ví co ještě.

Návštěva senátu a poslanecké sněmovny proběhla za krás-
ného dne, a tak jsem doufal, že mi mou náladu nemůže nic 
zkazit. Žádný kapsář, na které jsem byl obzvláště vybaven, 
žádný hospodský ožrala, a ani mraky, které by se náhle přihnaly 
z nedohledna a vysypaly své bohatství na „starou“ Prahu. Poma-
lu jsme se blížili ke staré konírně a já jsem cítil, jak mi srdce bije 
nerovnoměrně, jak koluje krev v těle, dokonce jsem zaslechl 

i ptačí zpěv z nedalekého stromu.Napětí stoupalo. Jen co jsem 
usedl do lóže a počal vnímat napínavé diskuse pánů senátorů, 
veškeré napětí ze mne spadlo.Čas ubíhal, jako když se zbláznil 
a snaží se vytvořit světový rekord jedné minuty. 

Jaké však bylo moje rozhořčení nad tím, že ani po deseti 
minutách někteří senátoři nebyli schopni odložit svoji zábavu 
na později a sledovat nebo alespoň vnímat důležitá jednání. 
Občas se mně zdálo, že přednášející mluví skoro sám pro sebe 
a vůbec mu to nevadí. Odcházel jsem se šrámy a zdálo se mi, 
že někteří senátoři mi i popřáli hezkou cestu.

Jen co jsem vylezl na denní světlo, zhostila se mě nemalá 
úleva. Doufal jsem, že si spravím chuť v poslanecké sněmovně. 
Přece to nemůže být všude takové, to se mi možná jen něco 
zdálo. A tak jsem se celkem klidně přesunul k druhému místu 
výpravy.

Jen co jsem překročil práh poslanecké sněmovny, začala 
na mě pokřikovat podivná žena za pultem a zjevně se snažila 
zabránit mi shlédnout „kulatý stůl rytířů“. Po „diplomatic-
kých“ jednáních slevila a uvolila se naši družinu vpustit. Pány 
poslance jsme zastihli právě při polední přestávce, a tak nebylo 
divu, že se chovali vcelku hlučně.Co hlučně, celkem dobře 
napodobovali holubinec! Ale to jsem jim odpustil, jelikož 
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přece jen byla přestávka a oni si museli sdělit své zážitky 
z jednání.

Jednání začalo. Pane poslanče! Vy nejdete na jednání? Hodi-
na již před pěti minutami začala!!! Někteří poslanci přicházeli 
s „kupou“ papírů a lejster (těch byla velká menšina) a ti ostatní 
se nejspíš přišli pobavit. Ani po deseti minutách a několika-

násobném napomínání z úst předsedy nebyli schopni se ztišit 
a poslouchat jednání o obchodu za 80 miliard korun. Já chápu, 
že si museli přečíst noviny nebo se pobavit se sousedem. Kdo 
by to taky vydržel, pořád si jen hrabat zrní na svoji hromádku. 
Já tedy ne!?!

Jakub Müller, student

Láska na první pohled aneb 
zpovìï otroka a jak to všech-
no zaèalo…
The authoress explains, how she became a slave of her 
chinchilla

Psal se rok 1996. Všude to vonělo vanilkou a jehličím. Prostě 
Vánoce jako každý rok. Seděly jsme u stromečku a má mladší 
sestra, jakožto nejmladší člen rodiny, rozdávala dárky. 

Pár ponožek a značkový šampon, to se vždycky hodí. Kníž-
ka? Bezva, ta mi zrovna nedávno padla do oka!

Když přišla řada na úplně poslední dáreček, taťka se tiše 
ozval: ,,Opatrně!!!“

Jen jsme na sebe s Pájou mlčky mrkly a hned nám bylo 
jasné, že tentokrát budou VÁNOCE jiné. Klekla jsem si k ní 
na koberec a pozorovala, jak otevírá malou krabičku. Něco se 
v ní nepatrně pohlo………co to je?????? Že by křeček? Ach 
jo, vždyť už jednoho máme!!! Pája otevřela menší boční stranu 
krabičky, takže jsme musely dát hlavy až úplně k zemi abychom 
něco viděly. V pokoji vládlo hrobové ticho: ,,Co to je?“, zeptala 
se tentokrát nahlas sestřička. Nakoukla jsem blíž a nevěřila 
vlastním očím. ,,To snad není možný, vždyť je to činčila. Oprav-
dická činčila!!!!!“, pískala jsem jako malé dítě a po tvářích mi 
stékaly slzy radosti. Bylo mi osmnáct a tři měsíce.

Vzala jsem krabičku a opatrně z ní vyklepala nádherné 
šedé zvířátko s velikýma ušima ale hlavně krásnýma černýma 
očima, velké sotva jako moje dlaň. Nesmělými přískoky se 
snažilo uprchnout z dosahu našich nenechavých prstů, které se 

nemohly nabažit pocitu, kterého se vám dostane, jenom pokud 
budete hladit toto výjimečné stvoření, které bylo na přelomu 
19. a 20. století, díky svému nenapodobitelnému kožíšku takřka 
vyhubeno. 

Naši pro ni byli až v Hradci. Cestou domů prý zvědavě 
vykukovala z bedýnky a tak dostala jmého KUKI (to není gra-
matická chyba, toto jméno vystihuje pouze výjimečnost tohoto 
činčilího kluka, který jako první činčila v historii vstoupil do 
dějin naší rodiny).

Tito živí mončičáci (mimochodem na hlodavce velice 
inteligentní) pocházejí z jihoamerického kontinentu, přesněji 
řečeno z And, kde žijí ve 2 000 metrech a výše. Moc bohatý 
jídelníček tam nemají, takže co se týče potravy, jsou velice 
skromní. Tamnímu suchému a studenému podnebí je samozřej-
mě přizpůsoben i jejich ojedinělý kožíšek – z jednoho kořene, 
ze kterého u jiných zvířat vyrůstá pouze jediný chlup, vyrůstá 
u činčil 60–80 chloupků, které mají dutou strukturu – jsou lehčí 
než peří, a nemastí se. Díky tomu je jejich kožešina geniální 
tepelnou izolací.

Od té doby mi rukama prošlo již 10 činčil a další jsou na 
cestě. Věřte mi, kdybych měla napsat vše co o nich vím a co 
jsem s nimi zažila, nestačil by na to celý tento občasník.

Je mi jasné, že ne každý je takový blázen jako já, ale stále 
nás přibývá. A i kdyby Vás tento článek vůbec neoslovil, jsem 
si naprosto jistá, že jeden nejmenovaný kontrolor z D3 pro něj 
pochopení mít bude!

A tak jsem se stala ,,otrokem“ činčil…
Třeba si zrovna vaše dítě přeje za dobré vysvědčení nějakého 

(nenáročného)mazlíčka…?
Přeji Vám všem hezké léto!

Silvie Vychytilová, fakturantka D3

Paintball...
The foreman describes his passion – paintball.

Anglické slovo Paintball, v doslovném překladu barvící kulička 
či míček, je nejrozšířenější název pro sportovní hru, jejíž po-
čátky se datují zhruba do poloviny sedmdesátých let 20. století. 
Ovšem princip této hry je starý jako lidstvo samo. Vždyť která 
generace dětí by neznala bitvy sněhovými koulemi. Moderní 
doba jen změnila technické možnosti této původně klukovské 
hry, z které se postupem času stala mezinárodní sportovní dis-
ciplína pro dospělé.

Na počátku skutečného paintballu byli američtí kovbojové, 
kteří od australských pastevců ovcí převzali způsob značko-
vání stád dobytka za pomoci speciálních značkovacích pistolí, 
které na rozdíl od paintballových zbraní vystřelovaly kuličky 
s nesmyvatelným barvivem. Koho prvního z nich napadlo po-
zvednout tuto „zbraň“ proti kamarádovi se dnes již nedovíme. 
Jisté je, že po prvním známém oficiálním utkání v roce 1981 
v americkém státe New Hemspire se přeměnil z tohoto „klu-

kovského“ nápadu ve velice populární sport. V průběhu osm-
desátých let se rozšířil po celých Spojených státech a Kanadě 
a později také v Evropě a Japonsku. Paintballu nebo obecněji 
střelbě se značkovacími zbraněmi, se věnuje kolem 10 milionů 
hráčů ve více než třiceti zemích celého světa.

U nás se paintball začal hrát v roce 1993. První hrací plo-
chy začaly vznikat v Praze a postupně se tato hra rozšířila po 
celé republice. Zahrát si můžete i v blízkém okolí – Žamberk, 
Sopotnice, Rychnov nad Kněžnou.

– Co je paintball? Rychle se rozvíjející adrenalinový sport, 
při kterém je důležitá nejen fyzická kondice, ale také schopnost 
přemýšlet a rychle se rozhodovat! Paintball je hra plná napětí, 
dobrodružství a vzrušení, ale především je to báječná zábava!

– Jak se hraje? Přestože existuje mnoho variant této hry, pro 
většinu je společné to, že ji hrají dva týmy proti sobě s cílem zís-
kat vlajku soupeře, ubránit vlastní a zároveň vyřadit co nejvíce 
protihráčů. Počet hráčů se pohybuje od dvou či pěti až po 500 
na každé straně. Je to limitováno jen velikostí hrací plochy.

–S čím se hraje? Paintballové zbraně jsou speciálně vyrobené 
na stlačený vzduch nebo CO

2
, vystřelující želatinové kuličky 



14 15

naplněné barvou. Jejich mířený dostřel zaručující zásah je 20–30 
m. Tyto zbraně jsou rozděleny do několika kategorií. Od pistolí 
na 12gramové bombičky CO

2
 a zásobníkem na 10 kuliček, až 

po automatické pušky s plnitelnými bombami a zásobníky na 
200 kuliček. Některé se musí po každé ráně natáhnout, další se 
po výstřelu samy nabijí nebo střílí plně automaticky. Paintbal-
lové kuličky jsou netoxické, vodou omyvatelné a biologicky 
nezávadné. Když je hráč zasažen, kulička praskne a zanechá 
jasnou barevnou značku. Kdo je takto označen, končí a pokra-

čovat může v další hře.
– Kde se hraje? Hřiště může být přírodní nebo uměle vybu-

dované, vždy však musí být členité s mnoha překážkami, hráči 
využívanými jako kryty. Hojně se uplatňují terénní nerovnosti, 
stromy, keře, stavby nebo jinak vytvořené překážky. Paintball 
hrají muži i ženy všech věkových kategorií, různých povolání 
a životních stylů. A co vy?

PS: Paintball je skvělá hra!
Ing. Radovan Boček, kovovýroba

Co nového pøináší na trh zn. 
BRAVO
The chief of domestic sale describes new product range.

Sortiment musí být neustále doplňován, aby lákal a inspiroval 
zákazníka k novým nákupům. Již měsíc úspěšně prodáváme 
nový model žehliček pod označením B 4091, 4092. Žehličky 
s elegantním vzhledem, příjemnou barevnou kombinací, vyba-

vené všemi potřebnými funkcemi, které dnes při žehlení bereme 
za samozřejmé. Příkon 1 850 W umožňuje kromě kvalitního 
napařování i dokonalé vertikální napařování oděvů zavěšených 
přímo na ramínku. Funkce kropení prádla, samočistící proces 
a regulace intenzity napařování jsou samozřejmostí. Oba 
modely se tedy od sebe liší barevnou kombinací a především 
povrchem žehlící plotny. Model B 4092 má nerezovou, model 
B 4091 speciální z ANODILIA. Tento speciálně technologicky 
upravený povrch se vyznačuje vynikajícím skluzem, antiadhe-
zivními vlastnostmi a vysokým stupněm odolnosti proti oděru. 
Ve firemní prodejně elektro si můžete tyto žehličky zakoupit 
za maloobchodní cenu 902 Kč (model 4092) a 1 139 Kč (model 
4091).

Dalším doplněním v sortimentu zn. BRAVO je sendvičovač 
I–13, který se od dosavadních odlišuje nerezovým zpracová-
ním vrchního víka. V kombinaci s černým plastem pak působí 
velmi elegantně. Ve firemní prodejně ho můžete zakoupit za 
maloobchodní cenu 557 Kč.

Koncem prázdnin se budeme moct pochlubit novými modely 
praček s prací účinností ve třídě A . Pračky s označením B 4097, 
B 4098 budou opatřeny nerezovou vanou a bubnem, vybaveny 
17 pracími programy, plynulou volbou otáček od 550 ot./min 

do 1 100 ot./min, možností nastavení teploty praní od 30 °C do 
90 °C a dalšími speciálními funkcemi. Funkcí zastavené máchá-
ní nebo vyřazení odstřeďování pro jemné a choulostivé tkaniny, 
funkcí poloviční dávky pro dávky prádla do 2,5 kg s významnou 
úsporou vody a funkcí super máchání, která zvyšuje účinnost 
máchání a doporučuje se při dávkách prádla nad 3 kg. Ve firemní 
prodejně budou tyto pračky za maloobchodní cenu 13 500 Kč, 
dvouletá záruka bude samozřejmostí.

Podzimní trh bude doplněn vedle tradičních teplovzdušných 
ventilátorů o elektrické přímotopy – konvektory s označením B 
4099, B 4100. Konstrukční řešení konvektorů umožňuje jejich 
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Tip na kní�ku
Mrs. Buresova recommends a book.

Tak tady máme léto. A k létu neodmyslitelně patří voda a k vodě 
knížka. Právě proto bych Vám ráda napsala pár řádek o jedné ze 
svých nejoblíbenějších knih. Jmenuje se MALÝ PRINC a jejím 
autorem je ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY.

Někdo z Vás si třeba pomyslí, že je to knížka pro malé děti. 
Já si však myslím opak. Sama jsem Malého prince „objevila“ 
až v 18 letech. Malý princ Vám ukáže svět dětskýma očima, 
tím nevinným a přesto jasným pohledem.

Jaro ve vlaku
Self-made poem on an attractive conductor

Vlak krajem uhání,
obrázek za obrázkem míhá se,
vlak jarem uhání,
mozaika jarní krajiny postupně skládá se.

Fialky na stráni, podběl a sasanky,
u vody bledule, sněženky, petrklíč,
příroda sděluje: „Jaro tu panuje!
Zima už je pryč.“

Mladý muž, průvodčí, nesmělý průvodčí
vlakem se prochází,
nesměle jízdenky kontroluje,
každého člověka po očku pozoruje.

Dívka, a spí.

I zatoužil nesmělý průvodčí
dotknout se zlehýnka 
pokožky nahého dívčího ramínka.

Nesmělý průvodčí svou nesmělost odhodil,
i dotknul se průvodčí dívčího ramínka.

A dívka polekaně otevřela víčka.
Mladý muž, průvodčí, úsměv hned vykouzlil
a mladé dívce zahořela líčka,
i její tvář úsměv pak rozjasnil.

A mladý muž, průvodčí, jízdenku vraceje
nyní už odvážně opět se usměje.

Kouzlo těch úsměvů ve vzduchu zůstává,
prostorem šíří se,
na tvářích přítomných sluníčko nechává.
Vždyť kdo se nesměje,
svůj život prohrává.

Magdalena Danielová

postavení na kterékoliv místo v bytě nebo se mohou napevno 
zavěsit na stěnu. Oba jsou vybaveny třípolohovým přepínačem 
pro volbu příkonu 750 W, 1 250 W, 2 000 W a prostorovým 
termostatem pro udržování teploty. 

Z dalších zajímavých novinek, které přineseme na předvá-
noční trh, lze jmenovat novou řadu fénů, jeden v provedení 
se sklopnou rukojetí pro cestování o výkonu 800 W, další 
dva větších výkonů 1 400 W a 1 800 W s několika teplotními 
funkcemi, nový model topinkovače, rychlovarné konvice se 
skrytou spirálou a kuchyňské roboty. Každý zájemce o nový 
firemní katalog výrobků si jej může vyzvednout v obchodní 
kanceláři divize D5.

Pokud si najdete trošku času a začnete číst, setkáte se 
s králem, domýšlivcem, pijanem, obchodníkem se znameni-
tými pilulkami utěšujícími žízeň, ale hlavně, hlavně s Malým 
princem. V příběhu s liškou vám Malý princ možná připomene 
mnoho zapomenutého – co to znamená někoho si ochočit, že 
každý z nás je zodpovědný za svou růži a hlavně že vše, co 
je důležité je očím neviditelné. A pak Vám z toho všeho bude 
trošku smutno a hodně hezky.

Krásné léto přeje
Jana Burešová

Praktická poznámka závěrem – sledujte pravidelně ceno-
vou nabídku ve firemní prodejně elektro kde jsou pravidelně 
vyhlašovány akční cenové nabídky na výrobky zn. BRAVO. 
S nadcházející houbařskou sezónou Vám může usnadnit sušení 
nejen hub, sušičku ovoce, zeleniny a hub koupíte za maloob-
chodní cenu 989 Kč.

 Ing. Zdeněk Műller, D5 
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Èas
Author meditates on the origin of Supernature divine and 
concludes that Supernature stands off time and therefore 
created Itself through intelligent colleagues like mankind 
and many other ones in huge number of universes.

V Občasníku Léto 2001 jsem prezentoval článek „Nemám na 
tebe… vlastně mám na tebe spoustu času“, ve kterém jsem vy-
jádřil zhruba tuto myšlenku: Čas je zřejmě nejcennější vesmírná 
veličina. Nepatří nám, jak se většinou mylně domníváme, ale 
Bohu a tudíž plýtvání časem není soukromou věcí každého, 
nýbrž prohřeškem proti Božímu řádu. Účelově nezaměstnaný, 
který nic nechce dělat a marní čas sledováním pokleslých seriálů 
v televizi, plýtvá mnohonásobně více, než rozmařilý boháč, po-
kud tento druhý vedle hýření ještě něco smysluplného dělá.

Článek vzbudil nebývalý ohlas a napsalo mi několik spří-
zněných duší, že je už dříve napadlo něco podobného. Chci 
v dnešním článku dále rozvinout tuto počáteční myšlenku.

Jak nám od malička vtloukali v hodinách občanské výchovy 
do hlavy, lze všechny filosofie rozdělit do dvou skupin podle 
odpovědi na takzvanou základní filosofickou otázku: Byla dříve 
myšlenka nebo hmota? Filosofie se podle odpovědi dělí na 
materialistické (tedy takové, které tvrdí, že dříve byla hmota) 
a idealistické (ty zase naopak myslí, že dříve byla myšlenka. 
Myšlenka bez hmoty je samozřejmě Duch). Oba filosofické 
směry nejsou nikterak nové, idealisté i materialisté na světě 
filosofovali a spolu se hádali popřípadě rovnou se popravovali, 
kam až paměť lidstva sahá.

Přiznám se, že mě vždycky na obou směrech velice zajíma-
lo, „co bylo předtím“, tedy to, jak materialisté vysvětlí vznik 
hmoty, jestliže tvrdí, že tu hmota byla jako prvotní a naopak, 
jak idealisté vysvětlí , jak vznikl duch, pakliže tvrdí, že tu byl 
jako první. Musím přiznat, že jsem se nikdy ničeho nedopátral. 
Bible materialismu – tedy učebnice marxismu-leninismu tvrdila, 
že hmota tu byla odjakživa a na její vznik se nelze ptát. Skripta 
pro teologickou fakultu si zase vedla svou v tom, že Bůh tu byl 
odjakživa a po jeho vzniku se nesmí nikdo ptát. Materialisté 
navíc, aby překonali vůčihledný nesmysl samovolného vzniku 
vesmíru a života, přisoudili hmotě vpravdě božské vlastnosti 

a nazvali je „příroda“. Jejich učebnice se pak hemžila pojmy 
jako „příroda si vytvořila“, „vývojové síly přírody“, „příroda 
zkonstruovala“ a mnoha podobnými perlami. Stačilo by nahra-
dit slovo „příroda“ slovem Bůh a teologové by byli s učebnicí 
marxismu spokojeni.

Pokusme se nyní odpovědět si na otázku „Co bylo předtím“. 
Jak jsem shora uvedl, každá materialistická filosofie stejně na-
konec potřebuje pro vysvětlení vzniku nesmírně složitých struk-
tur hmoty a života Boha, kterého zamaskuje názvem „příroda“. 
Nemá tedy smysl se materialistickými folosofiemi vůbec zabý-
vat, protože nakonec splývají s idealistickými. Stojí tedy před 
námi hádanka ne menší, než ptát se po původu Boha. Pomoc 
nám zde neposkytnou ani mnohá další náboženství. V někte-
rých se sice mluví o tom, jak vznikli bohové, ale stopa stejně 
končí u jejich předchůdců. O těch už prameny mlčí a stojíme 
tu tedy před tím samým problémem. Zajímavý přístup přináší 
budhismus. Ten sice vznikl na základech hinduismu a v podstatě 
uznává stejné bohy, ale přitom bohy se příliš nezabývá. Stará se 
hlavně o duchovní povznesení člověka a především o to, jak ho 
prostřednictvím duchovního růstu vyprostit z údajného věčného 
koloběhu životů a vrátit tam, kde je jeho skutečný domov – do 
nirvány, tedy stavu splynutí s Bohem. Jak tedy ale vytrhnout 
akt vzniku Boha ze začarovaného kruhu, že ten stvořil toho, ten 
zase toho a ten potom toho, abychom si přijatelně vysvětlili, 
kdo stvořil toho Prvního?

Domnívám se, že vysvětlení je velmi prosté, pokud opustíme 
pohodlné bačkory zaběhané logiky.

Bůh stvořil sám sebe!
Jak by to ale bylo možné? Copak jsem se úplně zbláznil nebo 

chci být jenom zajímavý? Domnívám se, že ani jedno, ani druhé. 
Je to jediná možnost. Ale cožpak je to reálné a nejsem tím někde 
zpátky u materialistů, kteří tvrdili, že život vznikl samovolně, 
až nakonec na to stejně potřebovali „přírodu“? Neudělal jsem 
tedy jenom jedno kolečko navíc?

Neudělal. Stvořit sám sebe totiž může jen – a zde navážu 
na svůj shora uvedený článek – stvořit sám sebe může jen Pán 
času. Ten, komu patří čas. Ten, kdo čas stvořil pro svoji potřebu 
a kdo jím libovolně vládne.

Na pomoc si nyní vezmu dva známé pojmy. První z nich 
známe důvěrně z dětství, kdy nám maminky a babičky četly po-

Láska nejvyšším darem
Author cites Paul´s Love.

Pavel: „...A ukážu vám ještě mnohem 
vzácnější cestu: Kdybych mluvil jazy-
ky lidskými i andělskými, ale lásku 
bych neměl, jsem jenom dunící kov 
a zvučící zvon. Kdybych měl dar 
proroctví, rozuměl všem tajemstvím 
a obsáhl všecko poznání, ano kdybych 
měl tak velikou víru, že bych hory pře-
nášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdy-
bych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych 
neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laska-
vá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se 
vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatností, ale 

vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska 
vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 

Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to po-
mine; jazyky – ty ustanou; poznání – to 
bude překonáno. Vždyť naše poznání 
je jen částečné, i naše prorokování je 
jen částečné. Až přijde plnost, tedy 
to, co je částečné, bude překonáno. 
Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem 

jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, 
usuzoval jsem jako dítě; když jsem 

se stal mužem, překonal jsem to, co je 
dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen 

v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. 
Nyní poznávám částečně, ale potom poznám 

plně, jako Bůh zná mne.
A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té 

trojice je láska.“
Petra Bartošová, D3
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hádky. Je jím častá úvodní věta „Bylo nebylo…“. Druhý pojem 
je mnohem reálnější a říká se mu „půjčka“ nebo taky „úvěr“ 
a většina z nás se s ním v reálné praxi dobře seznámila.

„Bylo nebylo“ znamená něco, co bylo a současně nebylo 
Jak je to ale možné? Možné je to asi takhle: Dívám se na určitý 
úsek času zvenčí a vidím jakéhosi časového hada, tedy sled 
událostí. Zapomenu na zaběhanou logiku a připustím možnost, 
že minulost, přítomnost i budoucnost existují společně a na-
vzájem se ovlivňují. Na začátku pomyslného časového hada 
vidím například, že můj syn přinesl poznámku v žákovské 
knížce. Podle normální logiky dostane podle okolností domlu-
vu nebo pár za uši, ale s touto poznámkou jako takovou už 
nemohu nic nadělat, protože je to minulost – tedy už byla, už 
proběhla, už se stala. I podle některých seriozních fyzikálních 
teorií, ale může budoucnost stejně dobře ovlivňovat minulost, 
protože minulost probíhá naprosto současně s přítomností 
a s budoucností. Jestliže tedy například napočítám do dvaceti 
a hochovi vše rozumně vysvětlím, řetězec událostí – tedy celý 
časový had se, zvenku pozorováno, změní. Přirovnal bych to 
ke struně – brnknete na její jeden konec (budoucnost), ale tím 
ji rozkmitáte také po celé délce (přítomnost a minulost). Hoch 
tedy nezatrpkne, ale večer bude naopak litovat toho, co bylo 
příčinou poznámky. A teď pozor – budoucnost na rozdíl od 
zažité logiky ovlivní minulost a on průšvih, který k poznámce 
vedl, vůbec neudělá. K poznámce tak vůbec nedojde, nebude 
potřeba ani domluvy, já se nerozčílím, atd. Svým přístupem 
a tím „co bych udělal kdyby“ tak vlastně ovlivňuji příslušným 
směrem probíhající události. Nahlíženo z logického hlediska, 
po právu tomuto vyprávění o poznámce přísluší, aby bylo 
uvedeno slovy „Bylo nebylo“. Chápu, že se uvedený příklad 
může zdát nesmyslný, ale docela dobře tomu tak může být 
a existují dnes velmi seriozní vysokoškolští profesoři, kteří 
takto a podobně fantasticky dokonce matematicky počítají. 
V podstatě tu zmiňuji příslovečné „Boží mlýny“. Jestliže 
někdo trvale smýšlí špatně, podvodně, atd., nakonec se mu 
věci nedaří. Kdo smýšlí a jedná správně, čestně, čistě, dosáhne 
dříve nebo později štěstí. 

Postupujme ale myšlenkově dál, kam dosud ani nejodvážněj-
ší teorie nesahají. Dejme tomu, že nesmírně náročným vývojem 
po téměř nekonečnou dobu vznikla jedinečná Síla – všudejsoucí 
a prakticky všemohoucí. Jak jsme si ukázali na materialistech, 
není-li reálné, že mohla přirozeným vývojem vzniknout hmota, 
život a člověk, pak by bylo jistě zcela nereálné, aby takto vznikla 
Síla. Musel by ji někdo vytvářet, konstruovat. Jak už jsem řekl 
v úvodu tohoto článku, domnívám se, že ten „někdo“ není nikdo 
jiný, než ona Síla samotná. K vysvětlení si vezmu na pomoc 
nyní druhý termín a tím je „půjčka“. Jestliže postavím dům 
s pomocí půjčky, půjčuji si sice od banky, ale ve skutečnosti 
sám od sebe, protože v budoucnosti musím vše i s úroky bance 
vrátit. Půjčuji si tedy od stejného Kvido Štěpánka, ale o několik 
let staršího. Banka je pouze prostředníkem, protože já neumím 
poslat peníze z budoucnosti sám sobě do minulosti. Nahlíží-li 
ale Síla na časového hada zvenčí a je-li tedy Pánem času a stojí 
mimo něj, nepotřebuje potom žádného prostředníka, ale půjčuje 
si přímo od sebe samé.

Myslím, že otázku vzniku Síly = Boha i celého vesmíru 
(zřejmě vesmírů, protože i podle velmi seriozních teorií jich 
existuje mnoho a snad nekonečně mnoho), lze shrnout do 
tohoto příběhu:

Byla-nebyla Síla, která byla naprosto dokonalá. Byla- to zna-
mená, že skutečně existovala a nebyla- to znamená, že protože 

kromě ní neexistovalo nic, musela ona sama sebe vyvinout = 
stvořit. Protože neexistoval čas, pak nahlíženo zvenčí, obsaho-
vala-li Síla schopnost vyvinout sebe sama, pak Byla a pokud 
tuto schopnost neobsahovala, pak Nebyla. Aby oddělila Bytí od 
Nebytí, stvořila Síla čas – nám známého časového hada a vydě-
lila ze sebe různé více či méně dokonalé inteligentní prvky. Další 
průběh je už jasný: Pokud časový had probíhá tak, že obsahuje 
vývoj, zlepšování, pokrok (byť i s dílčími kroky zpět), pak na 
konci tohoto miliardy roků dlouhého hada stvoří rozumné bytos-
ti, v časovém hadu obsažené, absolutně dokonalou Sílu. Protože 
ale tato Síla stojí mimo čas, znamená to, že i když vzniká mili-
ardy nebo biliony let, je tu ale stejně tak již na samém počátku 
a může tedy stvořit ony rozumné bytosti, které v průběhu času 
stvoří zase Ji a s Ní splynou. Síla je tedy počátkem i koncem 
všeho (alfou i omegou), v čase teprve bude, ale mimo čas je tu 
už „odjakživa“ – pokud má toto slovo mimo čas vůbec smysl.
Jestliže ale události probíhají nevhodně, špatně, nenastává po-
krok a vývoj k lepšímu, rozumné bytosti se ve všech vesmírech 
navzájem zničí, pak na konci časového hada Síla nevznikne, 
ale místo ní je tam prázdnota = Nebyla.

Teď by se nabízelo vložit pro osvěžení větu, kterou jsme na 
Technice po uzavřené studentské sázce tu a tam dávali tak asi do 
dvou třetin seminární práce: „Kdo dočetl až sem, ať se přihlásí 
o 20 Kč!“ Většinou se socialismem uondaný asistent nepřihlásil. 
Ale věřím, že Vás většina dočetla až sem a už i beze mě pocho-
pila, jaký je závěr celé mé teorie a tím i tohoto článku:

 Ony více či méně (ne)dokonalé rozumné bytosti – pomocníci 
jsme my, lidé a pravděpodobně mnoho dalších forem života 
v tomto a zřejmě také v bezpočtu jiných vesmírů. (Z uvedeného 
je kromě jiného naprosto zřejmé, že rasismus je nesmyslný – ra-
ději budu kamarád s inteligentním tvůrčím modrým nálevníkem 
z hvězdné soustavy Psí proxima, než s Čechem, který se na 
tvoření Síly nepodílí a vše jen kazí.) Není tedy naše pozemská 
úloha, pravděpodobně probíhající v různých obměnách v mno-
ha životech, o nic menší, než tato:

Podílet se na vytvoření Síly, vesmírů a sebe samotného!
Jenom tehdy našim prostřednictvím Ona vytvoří sama sebe 

a zase i nás, jestliže budeme jednat správně a naše planeta, 
lidstvo, náš vesmír se budou zlepšovat, zdokonalovat. V opač-
ném případě nebudeme ani my, ani Ona – nastane ono Nebylo. 
Každým svým činem, ale zřejmě i každou svojí myšlenkou 
vytváříme konkrétní průběh časového hada a tím existenci 
nás samotných i Boha. Mohlo by se snad zdát, že na základě 
shora uvedené úvahy je možné doplnit Descarta v jeho známé 
poučce: „Myslím, tudíž jsem“ na „Myslím, tudíž jsem a tudíž 
jsem dobrý, protože jinak bych nebyl!“ Ale pozor: Vzhledem 
k tomu, že civilizací i vesmírů je velký počet, jsou například 
rozumné bytosti či celý vesmír, který se zhoršuje a Sílu by 
na konci nevytvořil, taženy po nějakou dobu úspěšnějším 
vesmírem, popřípadě svou minulostí nebo svou budoucností 
a je jim tak chvíli dávána šance, aby „naskočily“. Tak tedy to, 
že existujeme, neznamená vůbec, že bychom my jako lidstvo 
nutně vytvářeli zlepšující se společnost, která skončí po bez-
mála nekonečném čase tím, že vytvoříme Sílu. V tuto chvíli je 
tomu dost možná právě naopak. Nemělo by nás to samozřejmě 
vést k tomu, abychom se stali příživníky a nechali se táhnout 
úspěšnějšími. Mělo by nás to naopak podnítit k tomu, aby-
chom nepovažovali život za bezcílný shluk molekul a náhod, 
nýbrž pochopili jeho smysl jako snahu o neustálé a všestranné 
zdokonalování se.

Ing. Kvido Štěpánek
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Tento časopis vydává firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.
Distribuce probíhá zdarma uvnitř výrobního závodu.

Do občasníku může přispět kdokoli ze zaměstnanců a na jakékoli téma.
Vedení firmy si vyhrazuje právo stylisticky upravit text článků, případně odmítnout články, které odporují dobrým mravům, 

zákonům ČR, nebo poškozují pověst firmy.
Příspěvky předávejte, nejlépe ve formátu .TXT, .RTF nebo .DOC, pomocí e-mailu na adresu chladkova@isolit-bravo.cz.
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Vyzkoušejte si své inteligenèní schopnosti
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Znění tajenky je : …..…………………….........................................................................................................…………………..

Vyluštil ………………............................................…….. Pracoviště ……………………........................................……………
Odpovědi vhazujte do schránky připravené na vrátnici do 23. 8. Losování proběhne 13. 9. 2002.
Ceny pro správné luštitele křížovky:
1. Robot Kompakt MD 864
2. Konvice Filterline VES-21
3. Žehlička Vindmere D200
4. Fén HD 044
5. Odstraňovač žmolků Primera

Køí�ovka
Ačkoliv Vánoce jsou ještě daleko, nabízíme 
Vám pro zábavu křížovku s tématem oblíbené 
vánoční dekorace – vánoční hvězdy. Její lis-
teny mohou být různých barev. Od krémově 
bílých přes žluté, růžové lososově zbarvené 
až po ...viz první tajenku. Její domovinou 
je ...viz druhou tajenku, kde rostou výnoční 
hvězdy stejně bujně, jako třeba u nás ...viz třetí 
tajenku. Vánoční hvězda kvete od listopadu do 
časného jara. V době květu udržujeme zeminu 
v květináči dostatečně vlhkou. Zaléváme ...viz 
čtvrtou tajenku.
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Soutì� o nejlepší èlánek.
Competition on the best article of the issue.

Vedení firmy vyhlašuje soutěž o nejlepší článek v tomto čísle občasníku. 
Nejlepší autor bude odměněn hodnotnou cenou – kávomlýnkem.
Zkrátka nepřijdou ani hodnotitelé. Dva vylosovaní obdrží praktické bateriové svítilny.
Hodnocení se účastní každý zaměstnanec, který do 23. 8. vhodí anketní lístek do schránky na vrátnici.
Pomozte prosím svým názorem zlepšit náš firemní občasník.

Anketní lístek

V tomto čísle se mi nejvíce líbil článek s názvem ...........................................................................................................................

od autora ..........................................................................................................................................................................................

V dalším čísle bych se rád dočetl o (navrhněte téma nebo konkrétní problematiku)

..........................................................................................................................................................................................................

Jméno .................................................................................. Pracoviště ..........................................................................................

!!! PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT !!!

Sportovní klub „RESPONSE“ oznamuje zaměstnancům firmy a všem svým příznivcům,
že se v sobotu 31. 8. 2002 od 13.00 hod. uskuteční na stadionu v Jablonném nad Orlicí

2. ROÈNÍK SPORTOVNÍHO DNE firmy
Během tohoto dne proběhne turnaj v kopané, volejbalový turnaj, bude se 

soutěžit v atletice, střelbě a dalších zajímavých a netradičních disciplínách. 
Samozřejmě budou připraveny také soutěže a hry pro děti.

Občerstvení pro všechny je zajištěno a na večer je plánován táborák.

Srdečně jsou zváni všichni zaměstnanci společně s rodinnými příslušníky 
a příznivci sportovního klubu.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

!!! PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT !!!

Využijte jedinečné možnosti výhodného nákupu
za SUPER  LETNÍ  CENY !!!

Firemní prodejna elektro Vám nabízí jedinečné letní slevy 
nejen elektrospotřebičů, ale i nerezového nádobí, skla, ke-
ramiky a drobné kuchyňské galanterie. 

Televize dle výběru již od 4 990 Kč
Hi-Fi systémy již od 8 900 Kč
Vysavače již od 1 900 Kč
Volkmeny a CD přehrávače již od 580 Kč

Topinkovače již od 389 Kč
Stříhací strojky již od 654 Kč
Mixéry a odšťavňovače již od 1 043 Kč
Sušičky ovoce, zeleniny, hub již od 1 036 Kč

Nabízené slevy se pohybují až do výše 30 %. Pospěšte si, 
nabízené slevy trvají jen do vyprodání zásob. Zítra
už může být pozdě…

Akce trvá nejdéle do 30. 8. 2002
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