
Petr Bodlák describes the orderbook for 
next year.

Miliardový obrat, očekávaný v letošním 
roce, se jeví jako dosažení pomyslné mety. 
Nepochybně může být podnětem k bilanci 
uplynulého desetiletí, ale jeho praktický 
význam je stejný, jako dosažení osmi či 
devítisetmiliónového obratu. Je to prostě 
jen odrazový stupínek pro další období, 
které by mělo být vždy lepší, než to před-
chozí. K bilanci tedy stručněji: 

Předpokládáme, že letošní obrat mon-
táže překročí 500 miliónů korun. Velkou 
část tržeb vytvoří dodávky fritéz pro naše-
ho tradičního zahraničního partnera, který 
oproti původním předpokladům zhruba 
o třetinu zvýšil objednávky. Poptávka je 
dokonce tak velká, že jí naše kapacity ne-
stačí. Druhým důvodem očekávání rekord-
ních tržeb divize je úspěšný náběh výroby 
nerezových konvic. Vyšší byl i vývoz fri-
téz pro ostatní zákazníky a zatímco vloni 
jsme exportovali přes 100 tisíc kusů, letos 
očekáváme konečné číslo o 35 procent 
vyšší. Po delší době se nám přitom znovu 
podařilo s našimi výrobky proniknout do 
Maďarska, kam jsme vyvezli přes 5 000 
fritéz. Též vývoz do Bulharska se zvýšil na 
dvojnásobek.

Lisovna dodává všechny plasty pro 
montáž, takže nárůst zakázek pro prvně 
zmíněnou divizi znamená automaticky 
nárůst i pro lisovnu. Nicméně velmi vý-
znamná je spolupráce s firmami z oblasti 
automobilového průmyslu, kde došlo 

k nárůstu o 20 procent oproti loňskému 
roku a to především díky firmě Automo-
tive Lighting. Vzrostly i tržby z lisování 
termosetů – o více než 110 procent ve 
srovnání s loňským rokem.

V nástrojárně tvoří většinu zakázek 
formy pro zákazníky z oblasti automobi-
lového průmyslu – Automotive Lighting, 
VW, Grupo Antolin, Valeo, Donelly, atd. 
Oproti loňskému roku vzrostl obrat z vý-
roby nástrojů pro lisování automobilových 
dílů o 143 procent.

Plány pro příští rok ukazují na pokra-
čování dosavadního trendu. Počet fritéz 
ve výrobě nejvíce zastoupeného typu pro 
největšího zákazníka opět vzroste zhru-
ba o třicet procent. Celkový počet fritéz 
všech typů, které Isolit-Bravo příští rok 
vyrobí, se tak dostane zhruba na 650 000 
až 700 000 kusů. Končí sice výroba fritéz 
typu SPF, ale věříme, že se nám podaří 
udržet dodávky pro zákazníky, pro které 
pod různými značkami vyrábíme typy 
Classic, F2L a Praktik. Navíc chceme najít 
další zákazníky ve Velké Británii a Skan-
dinávii, kde se nám letos nedařilo podle 
našich představ. Naším prvořadým úkolem 
je ale sehnat dalšího významného zákazní-
ka, který by si u nás zadal kompletní nový 
projekt.

Řádově na stovky tisíc kusů stoupne 
výroba nerezových konvic a oproti celko-
vému letošnímu množství počítáme zhru-
ba se čtyřnásobným objemem. S letošní 
produkcí to však nelze přímo srovnávat, 

by se nepodívali i na nás (možná, že poté, 
co viděli ve Svaté zemi Boží hrob, mysleli 
si, že u nás uvidí boží dopuštění – tak zlé 

to ale u nás nikdy ne-
bylo!). Po chvíli jejich 
přívětivého mluvení (je 
zajímavé, že faráři ani ji-
nak, než přívětivě mluvit 

neumí), jsem se podíval na hodinky. Páni! 
Skoro bych zapomněl! Máme výrobní po-
radu. Co to je? zajímali se duchovní. To je 
takové setkání s našimi spolupracovníky, 

Kvido meditates on people´s mind and 
behaviour. Why we promise so much and 
execute so less?

Jednou mě navštívil můj 
kamarád farář Pavel 
Ruml se svými dvěma 
přáteli – anglickými 
faráři, kteří byli v Česku na krátké pozná-
vací cestě. Nebyla to žádná, řečeno slovy 
pana ministra Grosse, ořezávátka, nýbrž 
jedni z nejvyšších pohlavárů anglikánské 
církve. Viděli už v životě ledacos, tak proč 

Příští rok startujeme 
od miliardové příčky
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Stříbrnou cenu „Supplier Silver 
Award“ jsme získali od firmy Philips 
Klagenfurt. Kritériem pro udělení ceny 
byla spolehlivost dodávek, kvalita 
a spokojenost s dodavatelem.

Svítidla do dětského pokoje jsou dal-
ším projektem pro Ikeu. V listopadu 
dokončila nástrojárna formy a je před-
poklad, že kompletní výrobu zahájíme 
v prvním pololetí příštího roku. Svítidla 
ve tvaru krychle s hranou dlouhou při-
bližně 40 centimetrů budeme dodávat 
v balení pro koncový prodej a půjde tak 
o další komplexní projekt.

Na více než dvojnásobek vzrostly le-
tošní tržby z výroby termosetů. Výlisky 
z teplem tvrzených hmot se používají 
například v elektrotechnickém prů-
myslu. Největším odběratelem je firma 
Wohner, k dalším velkým zákazníkům 
patří ABB Control AS Skien, pro níž 
lisujeme dílce z materiálu obsahujícího 
60 procent skelného vlákna. V tuzem-
sku dodáváme termosetové izolátory 
firmě Prowat. 

Nové obráběcí centrum k obrábění 
drobných a menších dílů forem na čisto 
po jejich zakalení bude mít Divize D2 od 
prosince tohoto roku. Na základě výbě-
rového řízení byl vybrán stroj německé 
firmy DECKEL-MAHO. Jedná se o uni-
verzální stroj DMU 80T za 154 000 EUR 
s digitálním řízením, vybavený čtvrtou 
osou naklápění vřetena, která se dá ručně 
vyklápět o příslušný úhel. Dalším příslu-
šenstvím je magnetické upínání obrobků 
a sondy na měření nástrojů a obrobků. 
Výkonné vřeteno s 18 000 ot/min. umož-
ní rychlostní obrábění.

Lis Engel s uzavírací silou 900 tun za 
13 miliónů korun je nepřehlédnutelnou 
letošní novinkou v lisovně. Takovýchto 
strojů není v  republice mnoho, a když 
přijede návštěva, je lis středem pozor-
nosti. Jednou z jeho předností je zkrá-
cení doby cyklu. Trend automatizace 
a inovace bude pokračovat, nyní pro-
bíhá výběrové řízení na nákup nových 
lisů, nahrazujících stávající CS 1025.
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protože se jedná o nový projekt a první 
konvice šly do výroby až v srpnu. Počet 
mixérů pak chceme udržet na stejné úrov-
ni, jako letos. 

Významným zákazníkem lisovny zůstá-
vá firma Ikea, pro kterou se v roce 2003 
rozběhne lisování a montáž domácích 
svítidel. Pro příští rok je naším prvotním 
úkolem sehnat více zákazníků z oblasti 
automobilového průmyslu, proniknout do 
oblasti zdravotnického průmyslu a zajistit 
více lisování pomocí dusíku. 

Produkce nástrojárny bude opět ještě vý-
razněji cílena do oblasti automobilového 
průmyslu. Naším cílem je přesunout zá-
kazníky také do lisovny a vedle kontraktů 
na výrobu forem získat i zakázky na finální 

kde každý může říci co chce – tedy co se 
mu líbí či nelíbí, trápí ho, chtěl by zlepšit, 
co navrhuje, a tak podobně. A co tam říká-
te vy? ptali se. To samé. Jaký je zakázkový 
výhled, do čeho budeme investovat, co 
bych chtěl, aby moji spolupracovníci zlep-
šili… A jaký to má úspěch? Nevím. Asi ne 
valný. Většinou na to moji pracovní přátelé 
nic neříkají a počítám, že jim zůstanou 
v hlavě tak dvě procenta a devadesátosm 
se hned pustí druhým uchem ven. No ne, to 
vy jste fakt tak úspěšný? divil se upřímně 
starší farář. Fakt, nedělám si z vás legraci. 
Jestli skutečně vašim spolupracovníkům 
zůstanou v hlavě dvě procenta z toho, co 
jim říkáte, pak jste na tom mnohem lépe, 
než my! My kážeme a kážeme, ti lidé si 
to v neděli vyslechnou a pak si stejně dě-
lají, co chtějí! Tak vy chudáci jste na tom 
stejně, zalila mě vlna soucitu. Tak vy máte 
taky takové, co tam jen chodí, takové… 
hledal jsem to správné slovo, a protože 
jsem ho neznal česky, natož anglicky, vy-
tvořil jsem si ho. Vy tedy máte také takové 
čérčgouers – chodiče do kostela?! No přes-
ně, jak to, že to slovo jako cizinec znáte? 
My jim fakt tak říkáme!

Od té doby si vždycky, když stokrát 
opakuji, že ve výrobě má být pořádek 
a on stejně není, když se stokrát s někým 
domluvím, on mi stojednakrát slíbí, že to 
tak skutečně už bude dělat a po stodruhé 
to neudělá, když po sté slyším, že někdo 
půjde na podporu radši, než normálně pra-
covat – tak v takových chvílích, kdy mi je 
vnitřně skutečně špatně, si vzpomenu na 

dva anglické faráře a jejich čérčgouers. Ve 
stabilních podmínkách, s nejvyšší Silou za 
zády a přesto také zápasí s pokrytectvím, 
přetvářkou a nezájmem o věc u svých 
spolufarníků. Co je příčinou kostrbatého 
fungování, proč lidé nedokáží dodržovat, 
co sami veřejně uznávají za správné? Proč 
nedodržují desatero, Budhovy čtyři vzne-
šené pravdy, když se k nim veřejně přihlásí 
každý? Proč technologická kázeň funguje 
jakž takž pouze pod obrovským tlakem, 
který ve firmě za tímto účelem vytváříme? 
Vždyť přece prakticky všechno, co se po 
mně v práci chce, mám napsáno v popisu 
práce. Tím, že jsem jej podepsal, zavázal 
jsem se, že s ním souhlasím a budu jej 
vykonávat a dodržovat. Proč by se bez 
permanentního tlaku mistrů, vedoucích 
a vedení firmy v krátké době pořádek, 
organizace práce a výroba sama zhroutily? 
Proč jsem to tedy podepsal jenom „jako“ 
a ve skutečnosti jsem si už myslil, že to 
stejně nebudu dodržovat?! To vůbec není 
jenom problém naší firmy, nýbrž celého 
světa. 

Proslulý ředitel všech Baťových stro-
jírenských závodů, pan profesor Emil 
Škrábal, doktor věd, mi jednou řekl: 
Žádné směrnice nikdy nebudou předvídat 
všechny situace, ke kterým může v praxi 
dojít. Směrnice mají být pouze nástin. 
U Bati i poslední Valášek věděl, co je ku 
prospěchu firmy a to také dělal – jinak tam 
nemohl zůstat. Bývávalo! Dnes jsou firmy 
svazovány stále důkladnějšími systémy 
ISO, které jdou rok od roku více do po-

výrobu výlisků. Dalším úkolem pro příští 
rok je proniknout do oblasti zdravotnictví. 
První vlaštovkou je firma Linet, vyrábějící 
nemocniční lůžka. Vyrábíme formy, ze 
kterých se bude od příštího roku u nás liso-
vat a na spadnutí je taktéž objednávka od 
dceřiné společnosti Linet Compact. 

Výhled pro příští rok naznačuje, že těm, 
co spojili své snažení s budoucností firmy, 
se očekávání splní. To je myslím ta nej-
lepší zpráva pro vánoční čas. Přeji všem 
krásné prožití svátků, hodně zdraví, štěstí 
a osobních i pracovních úspěchů v novém 
roce a nám všem společně přeji, abychom 
ještě lepší bilanci a podobné plány mohli 
zopakovat i napřesrok.

Petr Bodlák

Příští rok startujeme...
pokračování ze str. 1

Čérčgouers a ti jiní
pokračování ze str. 1

drobností. S trochou nadsázky není daleko 
doba, kdy pracovník bude běhat po firmě 
s mokrou nohavicí, a na vině nebude on, 
ale firma, protože mu nepředepsala a ústně 
i písemně oproti podpisu ho neseznámila 
s nutností chodit na WC, když „musí“. 
Je tohle skutečně cílem? Je cílem k tomu 
navíc sociálnědemokratický nebo socialis-
tický stát, který odnaučí lidi jakékoli zod-
povědnosti za věci osobní a rodinné? Sta-
nou se z lidí jenom roboti, kteří mají pouze 
pofidérní práva (například nepracovat), 
zatímco povinnosti mají nulové? Cožpak 
nechápeme, že ten, kdo má pouze práva, se 
ve skutečnosti stává stejným otrokem, jako 
ten, kdo má pouze povinnosti?

V našich duších nám ve zlepšení brání 
tyto skutečnosti:

1. Závidíme si navzájem. Za socialismu 
si lidé na pracovištích záviděli 300 Kč od-
měny. Jak si nezávidět dnes, kdy majetko-
vé rozdíly jsou mnohonásobně větší?

2. Vyhovuje nám průměrnost. Nepromí-
táme závist do výkonu. Má-li někdo větší 
majetek, přisuzujeme to v lepším případě 
neoprávněnému štěstí či náhodě, v horším 
si ulevujeme, že to stejně nakradl. To je 
sice někdy pravda, ale nemohu kvůli tomu 
paušalizovat. Proto, že v pondělí pršelo, 
nebudu přece chodit celý týden v pláštěn-
ce. Nepopiratelným faktem je, že možností 
a příležitostí je v dnešní době dost a kdo 
nic nezkusí a nechce pracovně a výdělko-
vě růst, popřípadě mu to nejde, ať se potom 
nezlobí na ty, kteří zkusili a mají více 
peněz. Ať sousedovi chcípne ta koza taky! 
– to není vtip, ale morální bahno. 

3. Bojíme se být spokojeni s něčím, 
co je dobré. Jako je v Americe normální 
odpovědět „výborně“ na pozdrav „jak se 
máš“, u nás je normální začít nadávat, že 
to nestojí za nic.

4. Snažíme se věci obejít, abychom se 
vyvarovali méně příjemné přímé cesty. 

5. Nejsme k sobě upřímní a pěstujeme 
to, co se v socialistické armádě nazývalo 
„falešné kamarádství“. Neřekneme spolu-
pracovníkovi do očí, že jeho liknavá nebo 
lajdácká práce poškodila kolektiv a firmu. 
Raději mlčíme a svedeme to na obecný 
binec. 

Věren mínění anglických duchovních 
neočekávám, že by se větší počet z nás nad 
doporučeními hluboko zamýšlel. Možná 
to ale někomu z vás zavrtá v myšlenkách. 
A takového podpořím dále: Není všechno 
zdaleka černé ani šedivé! Buďme optimis-
ty! Já se na každém kroku také setkávám 
– kromě shora popsaných problémů a ne-
gativizmů – s věcmi veskrze pozitivními. 

| Týká se nás | Hospodaření společnosti |

pokračování na str. 3
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Fakt, nekecám jsou to skutečnosti, i když 
to může znít jako pohádka.

Tak to mám třeba takhle kamaráda, 
který u nás přes těžký úraz páteře stále 
pracuje. Však už nás také nějaké dobra-
čisko (tipoval bych, že to mohl být nějaký 
komunista) udalo – jak prý je to v dnešní 
době možné – ještě s podlomeným zdra-
vím pracovat, když nechtějí pracovat ani 
zdraví a zůstávají na podpoře?! Ale úřed-
ní kontrola shledala všechno v pořádku. 
Sláva, dejte troubit radostný marš a Míra 
Řehák ať vyvalí v poledne ze sklepa sudy 
s nejlepším vínem : Ještě se smí v Česku 
pracovat! Ještě nám to nezakázali! A ten-
hle můj kamarád – asi jste už poznali, že 
to je Franta Bartoníček – při povodních 
v sedmadevadesátém zachránil dětský tá-
bor, který už byl divokým proudem Orlice 
zcela odříznutý. Dost pravděpodobně by 
se děti utopily, stály už na stolech obklí-
čené řvoucí stoupající vodou, když pro ně 
Franta dorazil. Málem ho přitom rozbouře-
ná Orlice odnesla i s traktorem a vlekem… 
Ani o tom nikomu moc neříkal, jen já jsem 
se to od kohosi dozvěděl a navrhl jsem 
ho na cenu v Orlických novinách. Ani 
mně neodpověděli, asi tady dětské tábory 
zachraňuje kdekdo každý sudý týden. Ale 
to nevadí, bez slávy – polní trávy – se 
obejdeme a Franta je pro mne a pro mnoho 
ostatních tím správným světlým příkladem 
a vzorem. 

Nebo takhle vyrazím po stopách 
sněžného muže a už vím, koho moc rád 
uvidím. Zdaleka je všechny nemůžu 
vyjmenovat, protože by už v Občasníku 
žádné místo nezbylo, a tak jenom namát-
kou z každé dílny jednoho dva – abyste 
viděli, že to je pohádka jenom jako, ale ve 
skutečnosti, že to je čistá pravda…Hned 
na rampě potkám paní Jarču Janotovou, 
kterou jsem vždycky viděl jenom pilně 
pracovat. U prvních dvou lisů paní Ivetu 
Kylarovou – kdyby ostatní v Kovo byli 
jako ona a Tonda Stejskal, tak tam vyro-
bíme třikrát tolik a ani nebudu vědět, že 
máme nějakou Kovo. V Lisovně na sebe 
mrkneme s Karlem Slavíkem a Lubošem 
Bednářem a já vím, že se o lisy bát nemu-
sím, protože oni se o ně dokonale posta-
rají. Před nástrojárnou potkám s rudlíkem 
Jardu Moravce – jak jen je to možné, nej-
lepší mistr, jakého kdy tahle fabrika měla, 
profesorem Škrábalem puncovaný, a on 
se nestydí takhle s rudlíkem a k tomu ješ-
tě všechno stihne lépe a dříve než ostat-
ní?! Jak to jen dělá? Zavrtím hlavou, jak 
jen je možné, že ten Zdenek Najman ví 
o každé formě a nástroji všechno. Zpátky 
na schodech mě v poklusu skoro porazí 

Jirka Dušek, inu, když se má stihnout být 
pořádným partnerem kontrole a zkušebně 
Philips, směnovým instruktorem a ještě 
k tomu metrologem, pomalu se u toho 
chodit nedá. Na dvoře jsou dva kamiony 
a u druhé rampy také dva a kupodivu ři-
diči mně nenadávají, protože jednak dílce 
moji kamarádi mistři z Lisovny i Kovo 
vyrobili včas a Montáž Pavla Prokopce, 
jak už dílce jednou dostala, bez problémů 
výrobky smontovala. Pak všechno proclil 
Franta Horníček. O toho mám strach, že 
nám ho politikové jednou, až jim to začne 
přemýšlet, zlanaří na generálního ředitele 
cel. Snad se nedá. Vzpomenu si ještě, že 
je desátého a že uzávěrku má automaticky 
včas a správně pan Jirka Bláha a výplaty 
do haléře spočítány paní Věra Kholová, 
za níž má jiná firma na stejném místě 
tři podobné paní – a to nepřeháním. Na 
chodbě potkám Pepu Rubeše, který zná 

The chief accountant describes the conditi-
ons and background of the competition for 
the Entrepreneur of the Year.

Každý rok si firma stanovuje vyšší ekono-
mické ukazatele. Hodnoty tržeb, přidané 
hodnoty nebo zisku se mně na začátku 
roku jako obvykle zdály skoro nesplnitel-
né. Především pro letošní rok dosáhnout 
tržeb za výrobky a služby 976 mil. Kč, 
přidané hodnoty 287 mil. Kč (615 tis. Kč/
pracovníka) a zisku před zdaněním 138 
mil. Kč. Posilující koruna nebo nepřízni-
vá spotřebitelská nálada na zahraničních 
trzích byly dostatečným důvodem k oba-
vám. Přibližně o 18 procent vyšší hodnoty 
než skutečnost předchozího roku se jevily 
jako téměř nedostupný vrchol hory.

Sledoval jsem s netrpělivostí každou 
měsíční uzávěrku a postupné plnění uka-
zatelů. Jenže – jako obvykle – plánovaná 
čísla se po deseti měsících roku postupně 
stávají realitou. Předpokládáme, že cíle 
budou nejen splněny, ale překročeny. 
Tržby již dosáhly 823 mil. Kč, do konce 
roku předpokládáme 1 050 miliardy Kč. 
Produktivitu práce měřenou přidanou 

nejlépe každý stroj ve firmě a dva nové 
spolupracovníky, které přijal perfektní 
personalista Martin Šlesingr. Vrazím 
zpátky do kanceláře a moc rád tam vidím 
kamaráda Petra Bodláka. 

Mohl bych pokračovat ještě dlouho, sa-
mozřejmě, že těch dobrých a správných je 
nemálo, protože jinak by mě to už dávno 
udeptalo. No fakt, nevím, jak to mají tihle 
lidé s kostelem – dnes už máme svobo-
du a ředitelům nikdo nedává do šuplíku 
v pondělí seznam, kdo šel v neděli na mši 
nebo bohoslužbu – ale pokud tam chodí, 
tak to tedy určitě čérčgouers nejsou. Jsou 
to ti jiní, napíšu spíš ti Jiní, kteří když něco 
slíbí, tak za tím skutečně stojí a podle toho 
se chovají. 

A tak jaký závěr před svátky a do nové-
ho roku 2003? Buďte tak hodní, buďte jak 
ti Jiní…!

Ing. Kvido Štěpánek

Letos překročíme 
symbolickou hranici

hodnotou na pracovníka vykazujeme za-
tím 539 tis Kč a předpokládáme 630 tis 
Kč za celý rok. Zisk před zdaněním jsme 
vytvořili 125 mil Kč a výhled je přes 150 
mil.Kč. Divize kuchyňských přístrojů má 
největší podíl na růstu ukazatelů a již 
k 31. 10. má plánované ukazatele má spl-
něny a dosáhne zisku 63 mil Kč. Dobře 
si vede lisovna a je předpoklad, že obhájí 
výborný výsledek z loňského roku, to je 
42 mil. Kč. Nástrojárně se nepodaří splnit 
plánovaný zisk 29 mil. Kč, část výsledku 
si prostřednictvím rozpracovanosti a zá-
lohových faktur převede do příštího roku 
a předpokládáme 23 mil. Kč. U obchodní 
divize je výhled splnění plánovaného zis-
ku 22 mil Kč.

V současné době si již jednotliví vedou-
cí připravují výhledy výroby a prodeje na 
příští rok. Těším se na první sumarizace. 
Jaká ta nová čísla budou? Překročíme 
znova miliardu, dokážeme si udržet růst 
výroby, aby firma obstála v tvrdém kon-
kurenčním boji? Věřím, že mé obavy jsou 
zbytečné a že dokážeme pomyslnou laťku 
dát zase o něco výše.

Jiří Bláha 

Miliarda a padesát miliónů obratu výrazně překračuje původní plán. Na začátku 
roku se zdál být odvážný i původní záměr o 74 miliónů korun nižší. Stejné pocity asi 
budeme mít i při sestavování cílů roku 2003.
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Hypermarketů přibývá, ale ne všechno 
zboží u nich nakoupíte nejvýhodněji.

Akční ceny, fronty, vzrušení – tak lze 
charakterizovat každoroční předvánoční 
období v maloobchodní síti. V posledních 
letech však podobná atmosféra doprová-
zí i otevírání velkých nákupních center, 
kterých právě před Vánocemi znatelně 
přibývá. Jen v Praze je již sedmnáct hyper-
marketů. Jeden z posledních otevřených, 
Electro World, vyvolal obrovské nadšení 
zákazníků, kteří byli ochotni čekat na 
otevření více než 24 hodin. Je největším 
reprezentantem obřího britského řetězce 
Dixons. Netají se cílem být jedničkou na 
novém hřišti a podřizuje tomu ceny i in-
tenzitu reklamy. Jeho vstupu na český trh 
předcházela doslova cenová válka mezi 
ostatními prodejci elektroniky. Letáko-
vými akcemi však vyvolal spor a je obvi-
ňován z klamavé reklamy. Zjednodušeně 
řečeno, láká zákazníky na velmi nízkou 
cenu, kterou poskytuje jen na několik 
stovek kusů daného zboží a po jejich do-
prodeji prodává ten samý výrobek již za 
běžnou nebo vyšší cenu.

Hypermarkety už zdaleka nejsou nikomu 
z nás neznámé, v Hradci Králové je situace 
obdobná hlavnímu městu. Každý z nás již 
okusil výhody i nástrahy těchto řetězců, 
které se předhání v cenách toho či onoho. 
Mnohým je již jasné, že nákup akčního zboží 
je výhodou, ale nákup položky mimo akci je 
zpravidla nevýhodou. Odolat lákavým na-
bídkám je ovšem za přítomnosti rodinných 
příslušníků a hlavně dětí jen velmi těžké.

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 
2003 má být v ČR zprovozněno několik 
desítek dalších hypermarketů, má se téměř 
třicet procent českých domácností, které 
podle výsledků průzkumu spotřebitelských 
preferencí uvádějí hypermarket jako hlavní 
místo svého nákupu, na co těšit. Komu se 
při dělení českého trhu podaří ukousnout 
větší kus krajíce, ukáží následující měsíce. 
Už dnes je však známou skutečností, že 
český zákazník slyší na dobrou cenu a pře-
svědčivou, nezkreslující reklamu.

Nakupujeme rádi v nákupních centrech? 
Zkuste se zařadit do některé ze skupin 
spotřebitelů tak jak ji uvádí Studie Shop-
ping Mall 2002 (INCOMA Research, GfK 
Praha).

Jak často navštěvujeme nákupní centra?
• 1krát týdně a častěji – 54 %
• alespoň 1krát během 2 týdnů – 25 %
• alespoň 1krát měsíčně – 15 %
• méně často – 5 %
• nikdy – 1 % respondentů

Akční cena Původní cena

Sendvič 2305 389,– Kč 505,– Kč

Sendvič I-12 389,– Kč 505,– Kč

Sendvič 3v1 926,– Kč 1 099,– Kč

Topinkovač B4093 376,– Kč 427,– Kč

Topinkovač TR 705 497,– Kč 566,– Kč

Konvice Katka 376,– Kč 427,– Kč

Konvice De Luxe 1 268,– Kč 1 423,– Kč

Konvice Jana 752,– Kč 822,– Kč

Konvektor B 4099 979,– Kč 1 093,– Kč

Ventilátor B 880 725,– Kč 809,– Kč

Gurmán 1 329,– Kč 1 423,– Kč

Kávovar+konvice 2v1 MINI 1 329,– Kč 1 423,– Kč

Mixér+odšťavňovač 2v1 939,– Kč 1 151,– Kč

Sušička ovoce 926,– Kč 1 054,– Kč

Ruční aku vysavač 644,– Kč 718,– Kč

Kráječ chleba 966,– Kč 1 106,– Kč

Kuchyňská digi váha 752,– Kč 860,– Kč

Béďa 3 894,– Kč 4 384,– Kč

Žehlička B 4091 1 060,– Kč 1 154,– Kč

Krepovací kleště 447,– Kč 524,– Kč

Kulmofén WE 1506 255,– Kč 292,– Kč

Kulmofén DUO 179 315,– Kč 375,– Kč

Fén MINI 255,– Kč 292,– Kč

Holicí strojek 60.3 2 013,– Kč 2 269,– Kč

Holicí strojek 60.1 1 436,– Kč 1 779,– Kč

Holicí strojek 50.1 1 235,– Kč 1 287,– Kč

Pračka B 4097 (550–850 ot.) 11 541,– Kč 12 803,– Kč

Pračka B 4098 (550–1 100ot.) 12 065,– Kč 13 320,– Kč

Pračka B 4087 (600 ot.) + DÁREK 8 052,– Kč 9 770,– Kč

Pračka B 4088 (500–800 ot.) + DÁREK 8 723,– Kč 10 844,– Kč

Sporák TFG 11 6 440,– Kč 6 725,– Kč

Určitě si mnozí všimli, že jsme zásadně 
změnili nabídku firemní prodejny elektro. 
Sortiment je zúžený na výhradní nabídku 
výrobků značky BRAVO a servisní služby. 
Nejlepší vizitkou jsou však maloobchodní 
ceny, skutečně bezkonkurenční v širokém 

Vánoce jsou už za dveřmi, magnetem 
obchodních center jsou akční ceny

Kolik času trávíme v nákupních centrech?
• méně než 1 hod – 19 %
• 1–2 hod – 62 %
• 3–4 hod – 18 %
• 5 a více hodin – 1 % respondentů

Ing. Zdeněk Műller

okolí. Přesvědčete se ještě dříve, než bu-
dete uvažovat o koupi podobného zboží 
v hypermarketech, i těm umí firemní pro-
dejna konkurovat. Dvouletá záruka na celý 
sortiment je samozřejmostí.

Ing. Zdeněk Műller

Pozvánka do firemní prodejny

Vánoční akční nabídka výrobků v naší firemní prodejně platná do 31. 12. 2002
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Zdenek Muller tells us the parameters of 
new Bravo appliances.

Pravidelně vás informujeme o novém 
sortimentu značky Bravo, ani dnes tomu 
nebude jinak.

Řadu malých drobných spotřebičů jsme 
doplnili rychlovarnou konvicí s obchod-
ním názvem Jana. Konvice má velmi 
elegantní tvar, je vybavena podsvíceným 
oboustranným vodoznakem, bezpečnost-
ním uzávěrem a filtrem proti usazeninám. 
Firemní prodejna ji nabízí do konce roku 
v akční ceně 752 Kč.

Jaké novinky přinesla značka Bravo 
na předvánoční trh

Začátkem listopadu 
jsme úspěšně vstoupili 
na trh s myčkou nádobí, 
typ B 4089, která tak 
vedle sporáků a praček 
doplňuje a rozšiřuje na-

bídku velké bílé techniky. 
Myčka nádobí je u nás po-

važována za nadstandardní, 
luxusnější výbavu domác-

nosti. Možná i díky tomu jsou 
nejprodávanějšími myčky ve 

vyšší (do 20 000 Kč) a střední (do 
15 000 Kč) cenové kategorii. Pro úplnost 
– vybavenost domácností myčkami v ČR 
dosahuje zatím přibližně 10–12 procent.

Jaké parametry myčka značky Bravo 
nabízí? Mezi ty nesledovanější patří:

• kapacita 12 sad nádobí
•   6 mycích programů, včetně ECO pro-

gramu a programu pro mytí sklenic
• 3 teploty mytí 65°/55°/45° C
• světelná kontrolka nedostatku soli
• spotřeba vody 18 litrů
•  úplný bezpečnostní systém AQUAS-

TOP
•  nerezový mikrofiltr a sprchova-

cí ramena
• účinnost mytí ve třídě A
Myčka je konstrukčně při-

způsobena i k zabudování do 
linky, má demontovatelnou 
horní desku a spodní sokl. Na 
zakázku ji pro nás vyrábí firma Fagor. 

Ve firemní prodejně ji můžete zakoupit 
za neuvěřitelných 12 699 Kč, běžná cena 
v maloobchodní síti se pohybuje kolem 
14 500 Kč. 

Poslední novinkou v řadě výrobků je 
ruční šlehač, typ B 4102, s pětistupňovou 
regulací otáček a turbo systémem s pří-
konem 210 W. Ve firemní prodejně je za 
pouhých 479 Kč.

Nabídka sortimentu je za desetileté pů-
sobení značky Bravo na českém trhu velmi 
široká. Při vašich úvahách o dárcích pod 
vánoční stromeček nás určitě navštivte, 
jistě najdete vhodný dárek pro vaši rodinu 
i vaše blízké.

Ing. Zdeněk Műller

Jaké novinky přinesla značka Bravo 
na předvánoční trh

Neméně zajímavou novinkou je nárazo-
vý kávomlýnek Bravo, typ B 4090, který 
spolehlivě namele vždy potřebné množství 
kávy. Ocení ho především skuteční „fajn-
šmekři“. Ve firemní prodejně ho lze koupit 
za neuvěřitelných 377 Kč.

| Výrobky Bravo |
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A customer praises Bravoska. Nothing 
compares to Bravoska.

Jezdíme dost roků na stejné místo od 
známé brněnské cestovky. Cesta trvá asi 
17 hodin v kombinaci s trajektem, což je 
příjemné zpestření a od Rieky pořád vi-
díme na moře. Hlavně za jižním slunkem 
a prý nejslanější vodou této oblasti.Trochu 
si obarvíme a prosolíme kůži.

Před dvěma roky jsme vyrazili s při-
baleným palačinkovačem, dělali jsme 
na něm i vynikající bramborové placky. 
Okolní lid jen zíral. Letos jsme přibrali 
Bravosku. Zatímco sousedé sednou ke 
stolečku a odkroužkují víko sardinek či 
jiného hotového jídla, my uhněteme těs-
to nebo nastrouháme brambory. Sedíme 
u stolečku, na kterém sídlí Bravoska. 
Tomu předchází napsaný jídelní lístek na 

kolik do přístroje kávy nadávkuji. Tak tady 
je ta vějička. K čemu by mi bylo takové 
technické vylepšení? Dále to šlo již hlad-
ce. Telefon do obchodního oddělení Isolitu 
a velmi brzy kávovar přišel. Líbí se nám, 
káva z něj chutná, je i dostatečně velký, 
takže když jsme celá rodina pohromadě, 
je to výhoda. Jen časovač jsme zatím ne-

S Bravoskou na Kvarneru

The chief of service department mentions 
the 2 year quarantee period that our com-
pany has been already performing.

V návaznosti na přípravu vstupu do EU 
dochází k řadě změn v zákonech ČR. 
Jedna z nich se týká prodeje výrobků a pří-
padných následných reklamací a navazuje 
na vydání zákona 160/2002 Sb. Jedná se 
novelu občanského zákoníku, účinnou od 
1.1.2003, která významně upravuje pře-
devším délku záruční doby. Doposud byla 
zákonem stanovena minimální záruční 
doba v délce šesti měsíců. Uvedeným zá-
konem se rozšiřuje na 24 měsíců. 

Na tuto změnu se cíleně připravujeme 
a v rámci vnitřních směrnic upravujeme 
potřebné náležitosti. Část změn je popsána 
v novém reklamačním řádu firmy a upra-
vují se také servisní smlouvy pro smluvní 

servisy v ČR. Záruka se bude vztahovat na 
veškeré závady projevující se narušením 
vzhledu nebo nesprávnou funkcí výrobku 
v průběhu záruční doby. Záruční doba je 
vyznačena v záručním listě výrobku. Po-
sledním dnem k uplatnění reklamace je 
den v příslušném měsíci, který se svým 
číselným označením shoduje s dnem, kdy 
byl výrobek prodán, pokud nedošlo k pro-
dloužení lhůty o dobu opravy.

Záruka se naopak nevztahuje na závady 
způsobené používáním výrobku k jiným 
účelům než byl určen, používáním a skla-
dováním jinak než je uvedeno v návodu, 
mechanickým poškozením v důsledku 
hrubého zacházení či pádu výrobku. Záruka 
se nevztahuje na poškození způsobené ne-
vhodnými čistícími prostředky nebo postu-
pem při čištění výrobku, který je v rozporu 
s návodem výrobku nebo čistícího příprav-

Dvouletá záruka nebude novinkou
Isolit-Bravo v předstihu poskytl ke svým výrobkům dvouletou záruku. Jsme tak připraveni na změnu platných předpisů.

ku. Záruka se též nevztahuje na výrobky 
opravované nebo rozebírané jinou osobou 
než záručním servisem Isolit-Bravo.

V případě, že se u výrobku projeví 
v záruční době vada, má kupující právo 
uplatnit reklamaci. Může to udělat buď 
v prodejně, kde výrobek zakoupil, nebo 
v kterémkoli ze záručních servisů prodá-
vajícího. Seznam servisů je zveřejněn na 
internetových stránkách výrobce, na adre-
se www.isolit-bravo.cz.

Významnou změnou bude rozšíření 
nároku kupujícího na případnou výměnu 
výrobku nebo na odstoupení od smlouvy. 
Celkově se tak vytvoří tlak na výrobce 
a dodavatele dílů, kteří budou muset zajis-
tit odpovídající kvalitu a životnost výrob-
ku v rozsahu nejméně 24 měsíců.

Petr Appl
servisní středisko

příští den, viditelně umístěný. Zvláštní po-
zornost vzbudilo menu: PIG IN A POKE. 
Co to je, ptají se zvědavci. No – Angličané 
to mají rádi s hnědou omáčkou, my taky. 
Česky tomu říkáme čuník v kabátě nebo 
prasátko v pytli.

V Bravosce jsme pekli, smažili, vařili 
i grilovali. Pizza je z ní vynikající. Jenom 
se musí dělat jinak, než uvádějí recepty. 
S tímto přístrojem je potřeba se sžít. Od-
měnou je spousta chutných pokrmů. S pro-
dlužovací šňůrou je to mobilní drobeček 
s velkými možnostmi. Dost lidí se nadchlo 
a Bravosku budou kupovat. 

Pár drobností, doplňků či zlepšení může 
prospět, ale to je věc technologická a snad 
i nepodstatná. Bravoska nám obohatila do-
volenou, určitě jediná na Jadranu. Slouží 
i doma k velké spokojenosti.

Zdeněk Třešňák, Horní Čermná

A customer describes his positive experi-
ence with Bravo Coffee maker.

Již dlouho slibuji Občasníku, že mu na-
píšu. Pořád však bylo něco důležitějšího 
a tak až dnes. 

Je to již více než rok a půl, kdy nám 
doma přestal fungovat náš kávovar Braun 
a bylo nutné zakoupit kávovar nový. Jenže 
jaký? Tehdy jsme ještě nevěděli, že v Iso-
litu už nový vyrábějí. Já čtu a archivuji 
si časopisy D-test, a tak jsem zalistoval 
v nich. Testovali hodně značek, ale bra-
vácký tam neměli. Nejvíce bodů nasbíral 
jeden kávovar (značku záměrně nejmenu-
ji), který měl tzv. aromaselector. Tím že 
si uživatel může nařídit jakou chuť kávy 
si přeje. Tedy slabou, střední či silnou. 
Myslím, že tam byl i přepínač s čísly. Tak 
jsem se po něm začal pídit. Objevil jsem 
jej v brněnském Tescu a už jsem po něm 
sahal. Vedle však byl postavený kávovar 
Bravo C 36 A. Ten mě upoutal nejen proto, 
že máme s manželkou k výrobkům Isolitu 
„citový“ vztah, ale také proto, že i na kou-
kání byl velmi pohledný. Po jeho důkladné 
prohlídce  jsem nechal oba kávovary na 
místě a odjel domů. 

Po důkladnějším uvažování jsem dospěl 
k následujícímu. Co to na mě s tím aroma-
selectorem vlastně hrají? Vždyť chci mít 
kávu chutnou a její sílu si rozhodnu tím, 

Jak se nenechat chytit na vějičku 
používali, ale někdy k tomu možná dojde 
a myslíme si, že tento technický přídavek 
může být užitečný. Navíc jsme ušetřili 
i několik stokorunek, protože Isolit má 
velmi dobré ceny.

Přál bych lidem, aby více rozmýšleli a ku-
povali výrobky české a kvalitní a aby z je-
jich používání mohli mít co nejvíce radosti.
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Již podruhé se naše firma zúčastnila 
plastikářského veletrhu FAKUMA ve 
Friedrichshafenu v Německu. Výstava 
probíhala od 15. do 19. října. Firmu 
jsme reprezentovali společně s Pavlem 
Markem a do cíle cesty, ležícího u Bo-
damského jezera , jsme vyjeli již v nedě-
li ráno. 

Ve l e t r h 
byl v úplně 
novém are-
álu s devíti 
novými ha-
lami. Na místo jsme dorazili v pondělí, 
poslední den před zahájením výstavy. 
Protože jsem očekával dopravní zácpy, 
příjemně mě překvapily perfektně zna-
čené přístupové cesty a také s německou 
precizností zvládnutá organizace příjez-
du a parkování byla zcela bezchybná. 
Stavba stánku a aranžování expozice 
nám nakonec zabralo více času, než jsem 
předpokládal, ale v šest hodin odpoledne 
jsme byli hotovi.

V úterý začal vlastní veletrh a již od 
prvního dne byl o náš stánek značný zá-
jem. Jelikož jsme se na výstavu přihlási-

The stockkeeper describes the long travel 
of containers from a producer to Bravo.

Asi málo kdo z vás si dovede představit, 
jak dlouhá cesta našeho zboží je, než se 
dostane k zákazníkovi.

Pokud pominu veškerá výběrová řízení 
poslaných vzorků od firem z dalekého 
zahraničí, domluvení všech barev, odstínů 
a návodů a dále zkoušek ve zkušebnách, 
tak je to minimálně dvou až tříměsíční 
lhůta pro obdržení zboží od poslání naší 
zakázky dodavateli. Zboží se k nám ve 
většině případů dostává lodí v plechových 
kontejnerech přes překládku v Hamburku 
a odtud kamiony do skladu firmy. Tady 
celní oddělení nejprve zboží vyclí a teprve 
potom můžeme kontejner odplombovat 
a začít vykládat karton po kartonu. V kon-
tejnerech se zboží vozí kvůli vytížení bez 
palet, proto je veškerá manipulace ruční. 
Průměrně je v jednom kontejneru asi tisíc 
kartónů a v každém čtyři až šest krabic.Vá-
ha kartónů se pohybuje okolo 5 až 14 ki-
logramů. U sporáků, praček a myček je to 
podstatně více – okolo 50 až 60 kilogramů. 
Po vyložení se zboží musí zkontrolovat, 
zda je v pořádku a podle našich požadavků 
(práce ŘKJ). Pokud je vše v pořádku, za-
čneme zboží vyskladňovat našim dealerům 
a rozvážet po obchodech po celé republice. 
Dealerů je celkem osm a každý z nich má 
svůj okruh. Záleží na jejich umění, jak do-
káží prosadit zboží značky Bravo mezi čím 
dál větší konkurencí.

Myslím si, že podle dosažených výsled-
ků se jim to docela daří, a to hlavně z dů-
vodu přijatelné ceny, malé poruchovosti 
a designu našich výrobků. Podobně jako 
zboží z divize D3 se vyváží do zahraničí, 
tak i toto „obchodní zboží“ vyvážíme. 
Hlavně na Slovensko, do Polska a Litvy. 
Ale o tom třeba zase někdy příště.

Přeji vám při nákupech elektrospotřebi-
čů do domácnosti šťastnou ruku a nezapo-
meňte, že Bravo je opravdu...bravo.

Martin Křičenský
Expedice D5 

li včas, dostali jsme dobré místo přímo 
v první hale A1. Celkem jsme přivezli 
přibližně sedmdesát nových kontaktů od 
potenciálních zákazníků,  převážná část 
návštěvníků byla z Německa. Mnozí 
z nich nás nyní oslovují se svými po-
ptávkami. Konkrétním výsledkem je již 

potvrzená 
objednávka 
od firmy 
P.K.B. na 
vstřikovací 
formu. 

Pokud výstavu srovnám s rokem 
2000, tak před dvěma lety bylo hlavním 
hitem vícekomponentní vstřikování. 
Letos to byla jednoznačně automatizace 
a robotizace. Viděli jsme velké množství 
různých manipulátorů, robotů apod. Je 
zřejmé, že západní Evropa, aby udržela 
konkurenceschopnost s východem, jde 
cestou minimalizace lidské práce při vý-
robě plastových výlisků. Přináší to úspo-
ru mzdových nákladů, ale také plynulost 
výrobního cyklu. 

David Sýkora
zahraniční obchod 

Investments in 2002. Thanks to successu-
ful economics of our company, we invested 
about 70 Mio CZK.

Velmi dobré hospodářské výsledky umož-
ňují firmě vynakládat značné prostředky na 
investice. Podmínkou je rychlá návratnost 
a zisk, vytvořený novou investicí, musí 
uhradit kupní cenu a provozní náklady 
do tří až pěti let. Umožní to firmě zefek-
tivnění výroby, snížení nákladů a úsporu 
pracovních sil.

V plánu pro rok 2002 je více jak 80 
strojů v celkové ceně 70 miliónů Kč. Pro 
udržení technické úrovně firmy na hladině 
roku 2001 stačí investice ve výši ročních 
odpisů investičního majetku, které jsou 23 
miliónů Kč. Na rozvoj firmy tedy vynaklá-
dáme rozdíl mezi těmito dvěma částkami, 
to je 47 miliónů Kč.

Úhrnná částka investic do strojů v divizi 
lisovny plastů je 24 miliónů Kč. K nej-
důležitějším patří vstřikovací lis ENGEL 
o uzavírací síle 900 tun za 13 miliónů Kč, 
vstřikování dusíku do forem pro lisování 

dutých výlisků za 1,1 miliónů Kč, mani-
pulátor na lis Battenfeld, mostový jeřáb 
o nosnosti 8 tun, soubor 16 dopravníků pro 
snížení manipulace s výlisky a například 
nový motorový vozík o nosnosti 5 tun.

Pro divizi nástrojárny jsou v plánu in-
vestice za 24 miliónů Kč. K nejvýznam-
nějším patří obráběcí centrum DMU za 
4,5 miliónu Kč, měřící centrum za 3,1 mi-
liónu Kč a nákup softwaru pro konstrukci 
forem a modelování vstřiku hmoty do 
forem za 2 milióny Kč.

Divize kuchyňských přístrojů získala 
letos ve své historii nejvyšší investice, 
dosahující 33 miliónů Kč. Nakupujeme 
nebo zajistíme generální opravu devíti 
lisů za 9,5 miliónu Kč. Do 10. 12. 2002 
bude dokončena nástavba a přístavba 
montáže v hodnotě 12 miliónů Kč. Pro 
zavedení nové výroby konvice MK 2002 
jsme investovali 5,7 miliónu Kč.

Nemalá část investic je určena i na 
rozvoj nevýrobní sféry, například vnitro-
podnikové dopravy nebo informačních 
systémů.

Dlouhá cesta 
k zákazníkovi

Veletrh FAKUMA
Ve výrobě plastů dominuje automatizace.

Investiční rozvoj firmy 
v letošním roce

| Obchod | Investice |

Ing. Rubeš Josef
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Dita has spent her holidays in Holland and 
found Dutch as amazing partners.

Měla jsem příležitost poznat krásy Holand-
ska a můžu je doporučit ke shlédnutí v kte-
rékoli roční době. Je to nádherná země, 
která vás okouzlí nejen svou architekturou 
a prostředím, ale zejména svou otevřeností 
k cizincům všech národností.

Opravdu nevím, čím to je, že jsou lidé 
v Holandsku tak přívětiví, připraveni 
kdykoliv vám pomoci a ve stále dobré 
náladě. Podnebím to rozhodně nebude, 
protože počasí je většinou oblačné až 
zatažené a nepřetržitě vane vítr. Možná 

Some tips for winter down-hill and cross-
-country skiing.

Zimní lyžařské středisko Říčky v Orlic-
kých horách, jež vlastní a provozuje Ski 
klub Ústí nad Orlicí, je na jihovýchodní 
straně vrchu Zakletý 752–992 metrů nad 
mořem. Díky své vysoké nadmořské 
výšce, výhodnému položení a délce sjez-
dových tratí se jedná o nejlepší středisko 
sjezdového lyžování v Orlických horách 
a jedno z předních středisek v České re-
publice. Vrch Zakletý, respektive křížení 
turistických cest Pěticestí, které je opodál 
vrchu Zakletého, je zároveň ideálním 
výchozím místem běžkařů na celý hlavní 
hřeben Orlických hor. V blízkosti středis-
ka (cca 150 m) lze zaparkovat na hlídaném 
parkovišti, které má kapacitu 300 osobních 
automobilů a 15 autobusů.

Ceny jízdného pro sezónu 2002–2003
Středisko je vybaveno moderním od-

bavovacím systémem, který umožňuje 

Holandsko, tip na dovolenou
je to tím, že většina Holanďanů si umí 
udělat radost každodenními dárečky 
a malými pozornostmi. Ať už jde o nád-
herné květiny, které nechybí v žádné 
domácnosti nebo o sladkosti, které si 
Holanďané dopřávají po každém jídle. 
A zkuste se mračit, když se „cpete“ na-
příklad výbornou čokoládou.

A co byste se neměli nechat při návštěvě 
Holandska ujít? Jestliže vás zajímá umění, 
rozhodně vyhledejte Rijksmuseum v Am-
sterdamu, kde můžete shlédnout jedineč-
nou kolekci obrazů z 13.–19. století (mezi 
jinými i slavnou Rembrandtovu Noční 
hlídku), ale také asijské umění, sbírku 

modrého porcelánu a historickou knihov-
nu. Pro milovníky architektury a historie 
bych doporučila skanzenové městečko 
Zaanse Schans, kde můžete vidět tradiční 
holandské mlýny a autentické domy ze 17. 
století nebo slavný sýrový trh v Alkmaaru, 
pořádaný pro turisty v dobových kostý-
mech. Pokud vás ale okouzlily holandské 
tulipány, počkejte si na jaro a pak se 
rozhodně jeďte podívat na přehlídku toho 
nejlepšího květinového parku, který se 
prostírá v Keukenhofu.

Všechna místa mohu vřele doporučit.
Dita Karlovská 

Lisovna D1

Inspirace pro lyžování doma i v cizině

Černá (slalomka)
Délka cca 1000 m, pro zkušené, sportovní lyžaře. Tato 
sjezdovka je v průběhu zimy celá průběžně zasněžována 
umělým sněhem.

Červená 
(sjezdovka)

Délka cca 1200 m, pro středně zkušené lyžaře. Tato sjezdovka je 
v průběhu zimy celá průběžně zasněžována umělým sněhem.

Modrá (loučky) Délka cca 1500 m, pro začátečníky a rodiče s dětmi, krásné 
rodinné lyžování.

Červená (můstek) Délka cca 350 m, večerní lyžování, Snowpark. Tato sjezdovka je 
v průběhu zimy celá průběžně zasněžována umělým sněhem.

zakoupení časových (půldenních, den-
ních, pětidenních apod.), ale i bodových 
jízdenek (umožňují nakup určitého počtu 
jízd).

Jednotlivá jízda stojí 30 korun, cenová 
relace pro více jízd se pohybuje od 180 do 
1 450 korun, záleží jaké „slevy“ využijete 
– denní, týdenní nebo pětidenní.

Většinou v každé nabídce lyžařského 
střediska je i večerní lyžování, přes sezónu 
bývá  v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu.

Rakousko 
Rakousko je světovou lyžařskou velmo-

cí s ideálními lyžařskými podmínkami. 
Prakticky každá horská obec nabízí bohatý 
systém lanovek a vleků. Tomu také odpo-
vídá kvalita služeb, množství a perfektní 
úprava sjezdových i běžeckých tratí. A sa-
mozřejmě také ceny, týdenní pobyt se po-
hybuje od 6 000 korun bez permanentky. 
Ale každý si rád připlatí, když délka tratí 
není jenom 1 km a nemusí se čekat hodi-
nové fronty na vleku.

Švýcarsko
Švýcarsko je bezesporu lyžařskou vel-

mocí. Ačkoliv z celkové rozlohy Alp se 
na jeho území nachází pouhých 13 pro-
cent, představuje pro nás alpskou zemi 
s rozvinutým turistickým průmyslem, 
tvořícím významnou část švýcarské eko-
nomiky. Výborné lyžařské terény ležící 
v srdci Alp a dosahují největších výšek 
i přes 3000 metrů. Ve zvlášť vysoko 
položených lyžařských terénech zůstává 
sníh ležet po celý rok a četné ledovce 
skýtají bohaté možnosti lyžování i v hor-
kém létě.

Itálie
V Itálii leží poměrně velká část Alp, 

a proto možnosti pro lyžování i celou řadu 
dalších zimních sportů jsou zde téměř ne-
omezené. Přírodní krásy Dolomit v lyžař-
ských areálech Val di Fiemme a Val di Fas-
sa lze jen stěží srovnávat s čímkoliv jiným, 
lyžařské terény Alta Valtelliny si v ničem 
nezadají s věhlasnými středisky Francie 
a široká nabídka lyžařských možností ve 
střediscích Val di Sole musí uspokojit snad 
každého. 

Francie
Francouzské Alpy představují největší 

zimní sportoviště na světě. Nekonečné 
alpské sjezdovky jsou k dispozici jak 
zdatným lyžařům, tak i začátečníkům. 
Tento největší lyžařský světový ráj nabízí 
více než 2 500 lyžařských vleků a 4 000 
sjezdovek.

Obchodní kancelář

Sjezdovky v Říčkách

| Volný čas |
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Mirka points out a winter danger of the 
mountains – an avalanche.

Kruté letní povodně mohou mít na 
zimních horách neméně nebezpečnou 
alternativu. Pokud vyrazíte do Krkonoš 
nebo třeba na rakouské lyžařské svahy, 
je dobré vědět, kdy zvýšit ostražitost.

Laviny patří bezesporu k jednomu 
z nejvážnějších objektivních nebezpečí 
zimních hor. Každý návštěvník si jen 
může přát, aby se s lavinou nemusel nikdy 
setkat. Přesto tuto variantu nemůže nikdo 
vyloučit, pokud nechce do hor přestat jez-
dit. Ohroženi nejsou jen lidé pohybující se 
v nebezpečných oblastech, ale i rekreační 
turisté.

Obecně vznik lavin ovlivňují tři faktory. 
Jsou to sklon a členitost terénu, počasí 
a struktura sněhu. U hodnocení lavino-
vého rizika je třeba také vzít v úvahu typ 
povrchu, na kterém leží sněhová pokrývka 
a složení jejích jednotlivých vrstev. Nej-
častější příčinou laviny totiž bývá ujetí 
nebo sklouznutí jedné sněhové vrstvy po 
druhé. K tomu je třeba vzít v potaz teplotu 
a vývoj počasí v minulých dnech, případně 
i týdnech, světovou stranu, na kterou je in-

kriminovaný svah přikloněn a řadu dalších 
detailů.

Nový prachový sníh bude mít pravdě-
podobně snahu opustit podloží z tvrdého 
ledového podkladu. Většinou platí, že 
čím více odlišných vrstev, tím větší riziko 
laviny! Opačným příkladem je odtržení 
vrchní větrem dotvrda ufoukané vrstvy 
po řídkém a sypkém sněhu pod ní. Nej-
kritičtějším podkladem pro sesuv 
je například dlouhá ulehlá tráva. 
Skalnatý terén je o poznání 
méně náchylný k případné-
mu sesuvu a veškeré skalní 
výčnělky, keře, kosodřevina 
a jiné nerovnosti nebezpe-
čí odtržení laviny sni-
žují, ale rozhodně 
nejsou zárukou.

Jedním z nej-
důležitějších 
faktorů je také 
sklon, ale i profil svahu. Vznik laviny je 
možný na svazích o sklonu 20-50 stupňů. 
Sklon do 20 stupňů je na vznik laviny pří-
liš mírný. Naopak z příliš strmých svahů, 
přibližně nad 50 stupňů, čerstvý sníh hned 
opadá. Je dobré si zapamatovat, že 20 cm 
nového sněhu již představuje určité riziko. 

Nebezpečí zimních hor
Dále se uvádí, že 30 až 50 centimetrů už 
znamená nebezpečí vážné a více než 50 
akutní.

Na vznik lavin mají vliv teplotní pod-
mínky. Na severních svazích odvrácených 
od slunce se jednotlivé sněhové vrstvy na 
sebe pomaleji váží a riziko je zde tudíž 
mnohem vyšší, než na prosluněných sva-
zích.

Je nutné, aby každý návštěvník zimních 
hor před svou túrou důsledně zvážil 

veškerá rizika související s even-
tuálním lavinovým nebezpečím 

a neváhal využít rad a předpovědí 
horské služby. Každé stanoviště 
horské služby je povinno monito-
rovat své okolí a informovat přijíž-
dějící turisty o lavinovém nebezpečí 

pomocí mezinárodní 
stupnice. Stupnice 

obsahuje škálu pěti 
stupňů:

1. stupeň = malé
2. stupeň = mírné 
3. stupeň = zvýšené
4. stupeň = velké
5. stupeň =  velmi velké lavinové nebez-

pečí
Miroslava Kvapilová

Sportovní 
odpoledne
Oproti loňskému roku nám letošní po-
slední prázdninovou sobotu přálo počasí. 
Každý si při druhém ročníku sportovního 
odpoledne mohl vybrat z mnoha disciplín 
tu svoji. Turnaje ve fotbale, volejbale, 
soutěže v atletických disciplínách, střelbě 
ze vzduchovky nebo třeba ve vzpírání. 
Letošní ročník byl zpestřen o historický 
pětiboj, u kterého se užila spousta legrace. 
No uznejte, kdy se vám poštěstí běžet s vo-
zem, s vědry plnými vody, chytat míčky 
do nůše, střílet z praku a luku. Pořadatelé 
mysleli i na nejmenší děti, které si mohly 
malovat a hrát hry. Vyčerpanou energii 
jsme si doplňovali u výborně fungujícího 
občerstvení. Po vyhodnocení soutěží byly 
rozdány ceny. Kdo měl zájem, mohl si 
přisednout k táborovému ohni, opéci párek 
a zazpívat si. Takto strávené odpoledne se 
mně i synovi líbilo a myslím si, že i ostatní 
odcházeli spokojeni. 

Marie Vašátková, D3

Discovery of Moravia. Our Mongolians 
have visited Moravia, this time without 
Kublaikhaan.

Počasí docela přálo, když skupina mon-
golských výletníků vyjela autobusem 
z Jablonného nad Orlicí směrem do Mo-
ravského krasu. Cestou po snídani u čer-
pací stanice jsme dorazili na Macochu. 
Procházka jeskyní byla dlouhá asi 1,5 ki-
lometru. Kraj tady byl senzační – po boku 
nás doprovázel les a skalní stěny. Všude 
bylo vidět a cítit krásy a barvy podzimu. 
Díky ročnímu období jsme nepotkali mno-
ho návštěvníků. 

Většina z nás předtím nebyla v jeskyni, 
i když Mongolsko jeskyně má. Ty však 
nejsou zpřístupněny pro veřejnost. Po pro-
hlídce Punkevní jeskyně jsme se dostali la-
novkou nahoru. Nahlédli jsme do hluboké 
propasti, která otevírá nádherný pohled až 
na dno jeskyně. 

Další naší zastávkou bylo Brno. V ná-
kupním centru Olympus jsem se stal svěd-

kem koupě konvice MK2002. V tu chvíli 
jsem cítil něco zvláštního, snad proto, že 
jsem se taky podílel na její výrobě. Večeři 
jsme měli v malé vesnici Kobylí. Pak jsme 
navštívili vinný sklípek jednoho soukro-
mého vinaře. Jaké by bylo objevení Mo-
ravy bez ochutnávky pravých moravských 
vín. Poznali jsme odrůdy vín, o kterých 
jsme předtím neměli tušení. Už se v tomto 
směru necítím laikem. 

Cestou zpět do Jablonného nás čekalo 
nepříjemné překvapení. V ten večer se po 
celém území prohnala vichřice a museli 
jsme uklízet hodně stromů z cesty a čekat 
dlouhé chvíle před zavřenými železniční-
mi závorami. Proto jsme domů dorazili až 
nad ránem. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
vedení firmy Isolit-BRAVO za úhradu au-
tobusu a poblahopřát panu řediteli Kvido 
Štěpánkovi k udělení uznání „Podnikatel 
roku“. Nás všechny to podněcuje k dosa-
žení dalších úspěchů a cílů. 

Tuvshinbayar Dorjkhuu, D3t

Objevení Moravy

| Volný čas |
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A summary of  appraisals that company 
has won in 2002.

V Programu na podporu českých subdoda-
vatelů , který realizovala vládní agentura 

CzechInvest ve spolupráci s Minis-
terstvem průmyslu a obchodu, jsme se 
umístili v konkurenci dalších 45 firem na 
1. místě v kategorii „Nejlepší společnost 
z Twinning programu.“ 

Firmou Philips Klagenfurt jsme byli 
oceněni stříbrnou cenou „Supplier Silver 
Award“. Hodnotila se spolehlivost dodá-

The author – chief of Toolroom – describes 
increasing share of moulds for automotive 
industry. One of the most valuable custo-
mers is directly VW in Braunschweig and 
Wolfsburg. 

Zkušenosti s nástroji pro automobilový 
průmysl získala nástrojárna již na zakáz-
kách pro Valeo Francie a Valeo Rodach 
Německo. Jednalo se o menší dílce, na-
příklad o panel klimatizace s ovládacími 
prvky. Střední a menší velikosti nástrojů 
odpovídaly našemu vybavení. V této veli-
kosti forem je konkurence velká a výrobců 
je hodně. V roce 2002 jsme však zahájili 
výrobu velkorozměrových nástrojů pro 
Automotive Lighting Jihlava. Jedná se 
o tělesa světlometů. 

Pro AL Jihlava dodává naše vstřikovna 
požadované výlisky, vyráběné na nástro-
jích zhotovených v Itálii. Z kapacitních 
důvodů bylo nutno vyrobit nástroje dupli-
citní, nabídli jsme tedy možnost zhotovit 
nástroje u nás. Uspěli jsme. Italskou doku-
mentaci jsme doplnili a částečně přepraco-
vali, nástroj úspěšně vyrobili. Dílce ještě 
nejsou finálně schváleny kvůli odchylkám 
od měrového protokolu a zkouškám, které 
musí AL Jihlava provést. Schválení očeká-
váme nyní v prosinci.

Témuž zákazníkovi jsme letos nabídli 
výrobu prototypového nástroje 9559, šlo 
o jednonásobný nástroj s výměnnými část-
mi. Posuvné části byly řešeny co nejjed-
nodušší. Některé vložky byly zakládány 
ručně a demontovány po vylisování. Ma-

je, a to pro těleso světla a jeho průhledný 
kryt. Dokončení forem je v lednu 2003. 
Na začátku roku rovněž dokončíme ná-
stroje pro Grupo Antolin Chrastava pro 
výrobu plastových dílců dveřních výplní 
Škoda Octavia, například kapsa dveří zad-
ní, kapsa přední a vnitřní kryty. Poté budou 
používány v naší vstřikovně.

Nástroje pro automobilový průmysl ote-
vírají další možnosti. Zároveň však zna-
menají vysokou kvalitu a zodpovědnost 
přípravné, výrobní a dokončovací práce. 

Zdenek Najman

Head of Injection moulding shop hits the 
nail – the core business in the factory is to 
acquire dedicated colleagues.

Třetinu objemu výroby dělá lisování dílů 
pro montáž. Jde o lisování fritéz, mixerů 
a dílců na konvici. Oproti letošnímu roku 
by objem těchto dílců měl ještě stoupnout 
a to dost zásadně. Celkové navýšení by 
mělo být až o 50 procent letošní produkce. 
Pro firmu Ikea by měl být objem výroby 
dvojnásobný oproti letošku, což předsta-
vuje několik miliónů kompletů krabiček. 
Dalším projektem pro Ikeu, který začne 
v únoru či březnu, jsou lampy. Spolu 
s nimi se na lisovnu vrátí kompletace 
a montáž. 

Letos se nám podařilo výrazněji uplatnit 
v automobilovém průmyslu a objemy, avi-
zované na příští rok, jsou podstatně větší 
než letos. Možná ne každý ví, že děláme 
zadní kryty předních světel pro například 
pro Hondu Civic, VW Polo, Alfa Romeo, 
BMW, Mercedes či Land Rover.

Karel Slavík, vedoucí lisovny

Nástroje pro automobilový průmysl
Výrobou nástrojů pro automobilový průmysl jsme zdolali další stupeň ve složitosti výroby.

teriálem tvaročástí byl hliník. Nástroj jsme 
dokončili v červnu a podle požadavku 
vylisovali asi 150 kusů. Série posloužila 
v Německu na odzkoušení funkce a mon-
táže. Pro tentýž dílec objednal AL Jihlava 
finální samostatné nástroje, jednonásobné 
formy s mnoha posuvnými částmi. Tvar 
dílce, velikost nástroje a jeho provedení je 
prozatím to nejsložitější, co ve své historii 
nástrojárna Isolit-Bravo úspěšně vyrobila. 
Nástroj jsme dokončili v polovině listopa-
du a následně doručili vzorky do Němec-
ka. Výroba i dokončení bylo provázeno 
velkým úsilím i mnoha potížemi, které 
se podařilo řešit. Všem bych chtěl 
tímto způsobem poděkovat. Nyní je 
nutné opravit chyby, které jsme 
při vzorkování objevili a rovněž 
odchylky, na které nás upozornil 
odběratel svým protokolem. 
Další vzorkování je plánováno 
v předposledním týdnu letošního 
roku.

Výrobou zmíněných forem jsme 
se zařadili na první místo dodavatelů 
v České republice a otevírá nám to další 
možnosti v prosazení se na trhu. Zároveň 
však musíme řešit i související problémy. 
Znamená to nákup strojů pro tyto velikosti, 
manipulační možnosti, místo pro montáž, 
tušírovací lis, zdvihací zařízení. Předpo-
kladem je rovněž zúročení všech poznatků 
z předcházejících projektů do trvalého 
zlepšování budoucí výroby.

O zájmu AL Jihlava svědčí i to, že 
v současné době objednal další dva nástro-

Ocenění získaná firmou 
v letošním roce

vek, kvalita, spokojenost s dodavatelem.
V hodnocení největších a nejúspěšněj-

ších firem v České republice tzv. 100 nej..., 
které zpracovala a vydala poradenská 
sekce TOP PRESS, s. r. o., na základě vy-
kázaných výsledků v roce 2001, obsadila 
naše firma v celkovém pořadí firem podle 
úspěšnosti 77. místo.

Ředitel naší firmy získal ocenění „Podni-
katel roku 2002“, což je sice cena osobní, 
ale ve své podstatě to znamená i ocenění 
a reklamu pro celou firmu.

Petr Bodlák

Co čeká
lisovnu

| Ocenění | Z výroby |
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Description of  a new powerful tool that 
our company has invested in – CAD Mould 
software.

O tom, že nároky na cenově výhodné 
a přitom kvalitní plastové dílce stále 
stoupají, není třeba nikoho přesvědčo-
vat. Vůdčí postavení má automobilový 
průmysl. Opakovaně jsou od dodavatelů 
očekávána taková racionalizační opatření, 
která ovlivní zejména nákladovou položku 
výroby. Proti těmto tendencím 
nelze nic namítat. Dodavatel se 
však musí vyvarovat jakýchkoli 
chyb, neboť by se pak mohla 
z výhodně vyhlížející smlouvy 
stát zakázka, na které se žádné 
peníze nevydělají. 

Pomocí procesní simula-
ce a na ní postavené 
výrobní kalkulaci 
můžeme dnes mini-
malizovat technické 
riziko, spojené s vývojem a vý-
robou plastových dílců a mnohem přes-
něji stanovit výrobní náklady. Zkušenosti 
uživatelů v sousedním Německu dokazují, 
že v průměru je možno použitím těchto 
simulační nástrojů zkrátit o 10–30 procent 
vstřikovací cyklus a o 30–50 procent snížit 
náklady spojené se zkoušením a dodateč-
nými úpravami forem.

Na základě těchto trendů rozhodlo ve-
dení firmy o nákupu simulačního nástroje. 
V  oboru jsou ve světě špičkami produkt 
Mouldflow a Cadmould. Ve výběrovém 
řízení, které proběhlo během září, na-
konec zvítězila firma Simcon, která je 
dodavatelem produktu Cadmould. Během 
následujícího měsíce již proběhlo školení, 
abychom mohli co nejrychleji 
využívat možnosti, které nám 
investice dává. 

Co vše tento software umož-
ňuje? Cadmould Full Expert ob-
sahuje následující komponenty:

Modul Fill pro analýzu pl-
nění:

Posouzení designu plastových 
dílců, zatékání taveniny do tva-
rové dutiny formy – stanovení 
optimální tloušťky stěny, naleze-
ní polohy kritických míst, ovliv-

nění polohy studených spojů, odstranění 
míst s uzavřeným vzduchem a detekce 
míst propadů a tím možnost řešení tohoto 
problému, dimenzování vtokových sou-
stav u vícenásobných forem, nalezení míst 
s různou obtížností plnění, optimalizace 
technologických parametrů.

Modul Pack pro analýzu dotlaku:
Stanovení velikosti a doby dotlaku, 

výpočet rozložení tlaků, teplot, míry za-
tuhnutí apod. v závislosti na době 

dotlaku, výpočet relativního 
objemového smrštění, stano-
vení průběhů teplot, tlaků, 
rychlosti proudění taveniny 

a dalších parametrů během 
vstřikování. Jedním 

neméně důležitým 
výstupem je i prů-
běh přídržné síly, 

která přímo určuje 
velikost stroje pro danou formu.

Modul Cool pro analýzu chlazení:
Optimalizace teplotních podmínek ve 

tvarové dutině formy, minimalizace doby 
chlazení, kontrola temperačního systému. 

Modul Warp pro analýzu smrštění 
a deformace:

Stanovení smrštění, velikost deformace 
tvaru dílce ve všech osách a celková de-
formace, změna vzdáleností libovolných 
dvou bodů tvaru před a po deformaci…

Investicí do technologického software 
jsme se opět zařadili mezi přední firmy 
v oboru, neboť optimalizační nástroj Ca-
dmould vlastníme mezi výrobními firma-

Nový CAD systém zvyšuje
produktivitu práce

The safety technicist concludes. The safety 
is the matter of all of us!

Pořezání předmětem s ostrými hranami 
patří v letošním roce k nejčastějším pra-
covním úrazům, hlavní příčinou je  pou-
žívání nebezpečných postupů a způsobů 
práce. Oproti 14ti úrazům v období leden 
až říjen loňského roku jsme letos za stejné 
období registrovali 19 úrazů.

Povinností zaměstnavatele je předcházet 
úrazům, předvídat rizika a co nejúčinněji je 
omezit. Vytvořit pracovní podmínky vylu-
čující působení nebezpečných a škodlivých 
činitelů je teoretickým cílem, protože ohro-
žení zaměstnanců zejména ve výrobě nelze 
ani při účinné prevenci zcela vyloučit. 
Nový pohled na bezpečnost práce vychází 
z  poznání určitého stupně rizika a stanove-
ní míry, kdy je pro nás ovladatelné a přija-
telné. Zdůrazňuje zručnost pracovníka a je-
ho připravenost na řešení nebezpečných 
situací. Přednost uvědomění nebezpečí je 
průkazná, když srovnáme nízké procento 
úrazů s objemem prací v rizikově nároč-
ných profesích. Slévači, bánští záchranáři 
a lidé v dalších rizikových zaměstnáních 
jsou si i při značném pracovním nasaze-
ní  dobře vědomi nebezpečí. Dovedou 
si z každého zaváhání a krizové situace 
vyvodit potřebné závěry a vyvarovat se 
opakování takových událostí.  

 Systém školení,  zvládnutí technologií, 
zapracování a osvojení si působení všech 
rizik, jejich podvědomé vnímání i mecha-
nické osvojování, to vše je zapracováno 
i v organizaci bezpečnosti práce v naší 
společnosti. Posunout odpovědnost na 
úroveň, kterou si naše zdraví a bezpečnost 
zaslouží, se musí stát záležitostí všech za-
městnanců. 

Ing. Petr Novák, preventista BOZP

Předcházení
pracovním úrazům

mi jako první. V konečném důsledku by to 
opět mělo zvýšit dobré jméno dodavatele, 
podpořené nárůstem kvality vstřikovacích 
forem a vstřikovaných dílů v důsledku po-
užívání simulačních výpočtů.

Ing. Jan Kožnar

| Konstrukční systém | Bezpečnost práce |
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jak je to vlastně s naší konkurenceschop-
ností a jak moc se jich musíme bát. Zvolil 
jsem firmu, která má nástrojárnu, lisovnu 
i montáž a je tak co se týče skladby výroby 
velmi dobře porovnatelná s námi. Když 
jsem vjížděl do podniku a u brány nám sa-
lutovala ostraha v uniformě, tak to na mé 
tváři vyvolalo úsměv, ale ten moc dlouho 
netrval. Poté jsem už jenom sledoval CNC 
stroje, hloubičky a měřící centra japonské 
výroby v jejich nástrojárně, používání 
CAD-Mould v konstrukci, vstřikovací 
lisy všech velikostí v lisovně, před kaž-
dým lisem přehlednou tabuli se seřizovací 
kartou lisu a formy, se záznamem kontrol 
výlisku, plněním plánu atd. V kovovýrobě 
mají odvíječky pásového materiálu, každá 
paleta s materiálem má své označené mís-
to. Na montáži mají montážní linky ještě 
více „nahečmané“ než u nás, ale přestože 
montují velkoobjemové výrobky (fritézy, 
kávovary), nikde nebyl vidět žádný chaos, 
zmatek, nepořádek. Nikde jsme při pro-
hlídce firmy nezakopli o paletový vozík 
zapomenutý uprostřed cesty, nikde přede 
mnou neodtahovali kubíkovku s výlisky, 
abychom mohli projít uličkou, jako se 
to stává u nás, když provázíme návštěvu 
firmou.

Je pravdou, že na lisech nemají manipu-
látory, viděl jsem operace, které dělali zby-
tečně na třech jednoduchých přípravcích 
místo na jednom složitějším, ale to plyne 
i ze sedmkrát nižší mzdy oproti nám.

Petr Bodlak describes his experience with 
Chinese producer of Kitchen Aplliances. 
We have much to  much to compete with.

Úroveň vybavení srovnatelného čín-
ského podniku i organizace práce jsou 
oproti očekávání na špičkové úrovni. 
Nelze proto očekávat, že nám dosavadní 
lepší pověst evropského zboží poskytne 
dostatečnou konkurenční výhodou.

Ceny kuchyňských a domácích spotřebičů 
neustále klesají. Nejde o novinku, každý 
z nás to dobře ví, aniž by navštěvoval 
obchody. Stačí si prolistovat záplavu le-
táků, které se nám objevují každodenně 
ve schránkách. A ceny klesají nejen u nás 
v České republice, ale po celém světě.

„To je dobře“, řekne si normální občan. 
Ale my si musíme uvědomit, co za tím 
vším stojí, co to pro nás vlastně znamená. 
Vždyť naše firma je velmi závislá právě na 
výrobě kuchyňských spotřebičů. Logicky 
to znamená, že i my musíme neustále 
zlevňovat abychom zůstali konkurence-
schopní. Ale kde na to zlevňování vlastně 
vezmeme? Někteří si řeknou, že je potřeba, 
aby zlevnili naši dodavatelé. Ano, to je sa-
mozřejmě pravda, ale je třeba si uvědomit, 
že ceny materiálu námi nakupovaného, ať 
to jsou plasty, hliník, nerez, krabice a kar-
tony, hodně závisí na světových cenách 
těchto komodit a není je možné neustále 
snižovat. Mnohdy se naopak stane, že ceny 
materiálů rostou. Je tedy bezpodmínečně 
nutné, abychom snížili část ceny výrobku, 
kterou tvoří naše práce. Musíme hledat 
veškeré možnosti a způsoby, jak vyrábět 
rychleji a levněji při minimálně stejné kva-
litě. Pokud to nebudeme dělat a „usneme 
na vavřínech“, tak přestože výroba nyní 
praská ve švech a vyrábíme skoro 20 000 
fritéz všech typů týdně, může se stát, že za 
dva roky nebudeme mít co vyrábět. Na lisy 
v kovovýrobě a linky na montáži se bude 
prášit a my budeme rádi, že budeme moci 
dělat alespoň na jednu směnu. 

Že tomu nevěříte? Myslíte si, že straším 
a snažím se odůvodnit tlak na zvyšování 
norem? Tak čtěte dál a pokud to vydržíte 
a dostanete se až na konec, třeba změníte 
svůj názor.

V říjnu jsem měl možnost během své 
služební cesty do Hong-Kongu odjet na 
jeden den do Číny a navštívit firmu, která 
vyrábí jako my kuchyňské spotřebiče. Byl 
jsem nesmírně zvědavý. Chtěl jsem porov-
nat výrobu u nás a u nich a přesvědčit se, 

Čínská firma na mě udělala (pro nás 
bohužel) velmi dobrý dojem. Musím se 
přiznat, že jsem měl mnohem horší oče-
kávání, ať se týká strojního vybavení, or-
ganizace práce nebo pořádku. Plyne z toho 
však pouze jediné: Pokud chceme dále vy-
rábět kuchyňské spotřebiče, udržet si stá-
vající a získat nové zákazníky, musíme jim 
nabízet vynikající servis od prvopočátku, 
kdy navštíví naší firmu, od prvních nabí-
dek, které dáme, přes dodržení či urychlení 
všech termínů vývoje výrobku či výroby 
forem. Patří k tomu samozřejmě dodávky 
v nejvyšší kvalitě a v požadovaných termí-
nech, co nejnižší ceny a okamžitá reakce 
na požadavky zákazníka.

Máme před Čínou stále určité výhody. 
Dodávka od nás do Německa či Belgie 
trvá maximálně dva dny (z Číny měsíc), 
na výrobky od nás není clo jako na pří-
stroje z Číny, výrobky z Evropy jsou stále 
považovány za kvalitnější. Všeho musíme 
v maximální míře využít, ale bude to 
fungovat pouze pokud nabídneme i velmi 
dobré ceny. Pokud budeme spoléhat, že 
s cenou, která je o 30 procent vyšší než 
z Číny, uděláme díru do světa a zákazníci 
se k nám pohrnou, protože jsme z Evropy, 
tak na to zapomeňme. Je opravdu hodně 
věcí, ve kterých se musíme neustále zlep-
šovat a pokud si to včas neuvědomíme, tak 
se opravdu může stát to, co jsem nastínil 
výše.

Petr Bodlák

Jak se vyrábí fritézy v Číně

Něco o Hong-Kongu
Petr continues in his observations from 
China.

Hong-Kong, čínsky Siang-Kang, bývalá 
britská kolonie, leží na jižním pobřeží 
Číny při ústí Perlové řeky do Jihočínské-
ho moře. Patří k nejhustěji zalidněným 
oblastem na světě – na zhruba 1071 km² 
připadá více než 6 miliónů lidí, hustota se 
pohybuje mezi 5–10 000 obyvateli na km². 
Subtropické monzunové podnebí charak-
terizují v průběhu roku značné rozdíly. Od 
května do října je horko a vlhko s četnými 
srážkami a tajfuny, zimy jsou mírné a po-
měrně suché.

Hong-Kong je třetím nejvýznamnějším 
finančním a jedenáctým největším ob-
chodním centrem na světě. Vedle čínštiny 
je úředním jazykem angličtina, se kterou 

se setkáte všude, i při hlášení další stanice 
v metru.

V roce 1997 přešel Hong-Kong pod čín-
skou zprávu, nicméně Čína se zavázala, že 
po následujících 50 let zůstane zachován 
kapitalistický ekonomický a sociální sys-
tém. Proto také stále mezi Hong-Kongem 
a vlastní Čínou existují hranice a pro vstup 
do Číny je pro české občany (ale i pro 
většinu dalších národností) potřeba čínské 
vízum. Vízum do Hong-Kongu bylo pro 
Čechy zrušeno v roce 2000.

V Hong-Kongu se stále jezdí tak jako 
v Anglii vlevo, což je další odlišnost od 
Číny.

Tolik krátce ze zeměpisu a teď jeden 
z postřehů.  Nikde v Hong-Kongu nejsou 
vidět žádné graffiti. Neviděl jsem je v žád-

pokračování na str. 13

| Zahraniční inspirace |
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ném z obrovského množství podchodů, 
nadchodů, neviděl jsem je v metru, na au-
tobusech, prostě nikde. Možná tahle hroz-
ná móda do Hong-Kongu ještě nedorazila, 
ale tomu bych příliš nevěřil, protože se tu 
nové trendy a veškeré novinky objevují 
spíše dříve než u nás (např. dobíjecí kupó-
ny na metro), a nebo jsou prostě jiní a vy-
chovaní tak, že si váží i věcí veřejných. 

Že na tom něco bude svědčí i příhoda, 
kterou jsem zažil v metru při cestě zpět na 
letiště. Mladá paní pila v metru limonádu 
a pokapala podlahu. Tři, čtyři kapky, ne 
víc. U nás by tomu nikdo nevěnoval po-
zornost, lidé by kapky rozšlapali, trochu 
by to na tom místě lepilo. Vzpomeňme 
si, kolikrát je u nás v metru či ve vlaku 
podlaha tak zalepená, že pomalu nemů-
žeme ani nohy odtrhnout. Ale zpět k oné 
paní. Nenechala to být. Vytáhla z kapsy 
svůj papírový kapesník a před zraky všech 
spolucestujících kapky utřela. Kdo z nás 
by to asi udělal? Shodou okolností jsem 
si na všechno vzpomněl hned při návratu, 
v Praze při cestě autobusem z letiště. Mí-
jel jsem graffiti pomalované zdi, garáže, 
domy, ploty a v autobuse se na mě „smála“ 
plastová láhev zastrčená u střechy mezi 
kovové držáky madla. Co tam dělala? No 
přeci ji někdo neponese až do koše, když 
zrovna pod střechou je tak pěkné místo, 
kam se pěkně vejde. Takže jsem si pro 
sebe poznamenal: „Vítej doma“.

 Petr Bodlák

Kvido points out our remaining shortco-
mings that are unavoidably to be impro-
ved.

Milí spolupracovníci,
když se novináři koncem minulého tisícile-
tí ptali tibetského dalajlámy, co že si myslí 
o datu 1.1.2000 a co všechno se podle něho 
na světě a ve vesmíru převratného stane, 
odpověděl stručně: Jedno obyčejné datum, 
jako každé jiné. Brzy se ukázalo, že měl 
pravdu. Zrovna tak nemám já rád slavnost-
ní hodnocení a pokládání mezníků. Konec 
roku jednoho, začátek druhého, předsevze-
tí, sliby, splněné, nesplněné – když mám 
jednoduše chuť, vůli a zájem, potom se 
chci zlepšovat a když nemám, nepomůže 
mně žádné magické datum. Hodnotím-li 
tedy bez ohledu na nějaké datum, jak si 
stojí naše firma, je účet následující:

Objem uzavřených obchodů
Za cíl si stále pokládáme jej zvyšovat. 

To se nám daří a letos překročí obrat 
s vysokou pravděpodobností hranici jedné 
miliardy korun.

Úroveň našich služeb zákazníkům
Snažíme se, nicméně zůstáváme mno-

hému dlužni. Je nutné zvýšit spolehlivost 

Jana expresses her strong wishes, that the 
English course she has been leading, will 
successfuly continue.

V nedávno rozběhnutém kurzu angličtiny 
„pro starší a pokročilé“ se schází skupina 
osmi lidí. Každou středu si v 15 hodin 
v malé zasedací síni procvičujeme to, co 
už dávno umíme a známe, popřípadě se 
učíme i něco nového.

Jelikož jsme začali s výukou teprve 
v polovině října a nemáme toho mnoho za 
sebou, nechtěla bych se pouštět do žádné-
ho předčasného hodnocení a ukvapených 
soudů. Mohu jenom říct, že mám radost 
z každého, kdo si našel čas a do kurzu se 
přihlásil. Vždycky mě potěší (a to není 
znak učitelské deformace), když se najdou 
studenti, kteří „nezamrzli“ na určité do-
sažené úrovni jejich angličtiny, nespokojí 
se s tím, že se nějak domluví majíce za 
sebou jednu nebo dvě učebnice Headwa-

pokračování ze str. 12 Průběžná zpráva o firmě 
před koncem roku

termínů oprav a úprav v nástrojárně. Ob-
chodní manažeři se musí stát také více 
techniky a technický personál se musí 
stát více obchodníky. Vzhledově se mu-
síme zákazníkovi představovat jako čistá 
a uspořádaná firmy kdykoli, i o půlnoci 
ze soboty na neděli. Technicky a výrobně 
musí být dohodnuté věci připraveny lépe 
– když něco chybí v železe, žádnými slovy 
to už nedoženu.

Kvalita
Kvalita je velmi důležitým aspektem 

naší strategie a je jasné a naprosto zřejmé, 
že ji musíme stále zvyšovat.Nedostatků 
máme přehršel. Nedávný krok v Kovo, 
kde byli výrobní kontroloři převedeni pod 
působnost mistrů bude pokračovat na dal-
ších střediscích. Žádné já a „voni“. Kvalita 
je věcí nás všech a výrobní dělník se na ní 
podílí velmi.

Produktivita práce
Je pro nás klíčová, protože podobně, 

jako naprostá většina firem nedisponujeme 
geniálními dobře patentovanými průkop-
nickými vynálezy, za které by trh platil 
mnoho a jejich výroba by stála málo. Náš 
úspěch zakládáme kromě jiného podstat-
nou měrou na tom, že dokážeme vyrábět 
produktivně, levně, beze ztrát a vícenákla-
dů. Nemusím dále rozvádět – jistě cítíte, 
že tu máme mnoho co zlepšovat. Opět 
to začíná u mne samotného: „Přišel jsem 
si do práce vydělat“ – musí být filosofie 
každého z nás – „nebudu nikde zbytečně 
šmajdat, povídat, nýbrž pilně pracovat. Po-
užívat přitom budu také hlavu a případné 
problémy budu řešit a nikoli vytvářet. Za 
to jsem placen!“

V roce 2002 se nám dostalo několika 
ocenění, která zmiňuje přehledně Ing. Petr 
Bodlák ve svém článku a nebudu je tedy 
opakovat. Tyto nesporné úspěchy jsou 
prací poctivé a tvořivé většiny, kterou se 
nám podařilo ve firmě etablovat. Poděkuj-
me si za ně navzájem, nijak se ale přitom 
nezdržujme, protože čas nečeká a věcí na 
zlepšování máme velmi mnoho.

Ing. Kvido Štěpánek
ředitel firmy

Angličtina pro starší a pokročilé
ye, a chtějí v onom jazyku pokračovat dál 
a výš, třeba až na úroveň rodilého mluvčí-
ho. To ale někdy vyžaduje pěknou dávku 
odvahy, pokory a upřímnosti k sobě samé-
mu. Proč bych se přihlašoval na angličtinu 
a dal tím tak najevo, že se ještě potřebuji 
něco učit? Pokud takhle přemýšlíte, chtěla 
bych vás povzbudit: Je to právě naopak!

Víte, s jazykem je to stejné, jako když 
stoupáte po jezdících schodech, které je-
dou dolů. Na chviličku se zastavíte a vaše 
úroveň nejenže nezůstane stejná, ale jde 
pomaličku dolů zároveň s vámi. To asi 
může potvrdit každý, kdo jednou začínal 
koketovat s jazykem a teď už z něho nezná 
zhola nic.

Ale nechci končit smutně, věřím tomu, 
že tentokrát se sešli ti „praví“ a že spolu 
(navzdory všem chmurným prognózám) 
uděláme kus pořádné práce.

Jana Marková
ŘKJ

| My a naše firma |
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Martin has evaluated the public opinion 
on our company. It was mostly positive.

V srpnu jsme provedli ankety s tématem 
„Jak veřejnost v rámci regionu vnímá 
firmu Isolit-Bravo.“ Odpovědi jsme zís-
kávali během dvou srpnových sobot a to 
zcela záměrně na odlišných místech naše-
ho okresu, v Králíkách a v Ústí nad Orlicí. 

Slyšeli jste o firmě Isolit-Bravo z Jablonného nad Orlicí?

ano ne nejsem si jistý(á)

Králíky 96,1 % 3,9 % 0,0 %

Ústí nad Orlicí 93,0 % 0,0 % 7,0 %

Byly tyto informace pozitivní nebo negativní?

pozitivní spíše pozitivní spíše negativní negativní

Králíky 40,0 % 48,0 % 6,0 % 6,0 %

Ústí nad Orlicí 23,3 % 55,8 % 14,0 % 6,9 %

Znáte výrobní program firmy v oblasti kuchyňských spotřebičů?

ano, dobře pouze některé výrobky okrajově neznám

Králíky 40,4 % 21,2 % 25,0 % 13,4 %

Ústí nad Orlicí 39,5 % 37,2 % 18,6 % 4,7 %

Fandíte výrobkům českých firem?

ano, jistě je mi to jedno ne

Králíky 69, 2 % 28,8 % 2,0 %

Ústí nad Orlicí 65, 1 % 30,2 % 4,7 %

Domníváte se, že výhody poskytované firmou (letáček) jsou dostačující?

ano, jsou nadstandarďní jsou dostačující nejsou dostačující

Králíky 48,0 % 50,0 % 2,0 %

Ústí nad Orlicí 53,5 % 44,2 % 2,3 %

Firma je proslulá svými dary na charitativní účely. Odhadnete, jakou částkou přispívá ročně?

do 0,5 mil. Kč           0,5–1 mil. Kč 1–1,5 mil Kč nad 1,5 mil. Kč   

Králíky 28,8 % 28,8 % 30,8 % 11,6 %

Ústí nad Orlicí 23,3 % 41,8 % 20,9 % 14,0 %

Jak veřejnost vnímá Isolit-Bravo
 Názory, připomínky a doporučení vzta-

hující se k firmě (ohlasy volně přepsané 
z anketních lístků):

Králíky
„Nejdůležitější je, že platíte a to dobře“
„V dnešní době sehnat poctivou firmu je 

těžké. Fandím Vám“
„Otevřete něco i v Králíkách“
„Slyšel jsem věci pozitivní, úroveň 

máte velikou. Ale špatně se prý chováte 
k lidem.“

„Máte štěstí, v Králíkách máme tunelá-
ře. Potřebovali bychom tady vaši firmu.“

„Kdo zná Teslu a Hedvu, ten si váží prá-
ce. Stabilní firma je k nezaplacení.“

Ústí nad Orlicí
„Vaše firma je super. Buďte rádi, že máte 

kde pracovat.“
„Charita je úžasná, dáváte na ni tolik, co 

má jiná firma celý zisk. Blahopřeji.“
„Byla jsem u Vás ve firmě, pěkné.“
„Je dobře, že české firmy prosperují. 

Kdyby jich bylo víc, tak jsme jinde.“
„Z letáčku soudím, že se o své zaměst-

nance staráte.“ 
„Firma dává práci a prosperuje. Dává 

hodně na charitu, což je prospěšné.“

Jak je patrné z odpovědí, nejvíce si lidé 
cenní stabilní firmy, která nemá problémy 
s placením svých zaměstnanců. Dále oce-
ňují charitu, na kterou se vynakládají pro-
středky, tvořící mnohdy u menších firem 
celý roční zisk.

Martin Šlesingr

Každý z oslovených písemně odpověděl 
na pět anketních otázek a v rámci dalšího 
bodu mohl vyjádřit jakékoliv připomínky 
k firmě. Z Králík máme 52 platných a 1 
neplatný anketní lístek, z Ústí nad Orlicí 
43 platných lístků, všechny lístky jsou 
k nahlédnutí na personálním oddělení. Vý-
sledky je možné brát jako reprezentativní 
vzorek mínění veřejnosti o naší firmě.

The only possibility how to keep up with 
the competition is to increase the produc-
tivity of labour.

Chci poděkovat všem, kteří se k cíli pro-
duktivnější výroby na středisku přihlásili 
a svým přístupem a jednáním jsou oporou 
montáže kuchyňských přístrojů. Věřím, 
že v Novém roce dojde k dalšímu posunu 
v organizaci přísunu materiálu díky celkové 
přestavbě montáže a skladové plochy pro 
montáž. Do Nového roku si přejeme i nadá-
le zákazníky, kteří budou objednané výrob-
ky dostávat včas, v dobré kvalitě a cenách. 

Pavel Prokopec 

Produktivní výroba, 
jediná možnost, jak
udržet krok se světem

| Anketa |
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Vyhodnocení ankety „spokojenost
zaměstnanců“ v listopadu 2002
Celkem rozdáno 465 anketních lístků (AL), odevzdáno 82 lístků, tj. účast 17,4 %.

| Anketa |

D1 Ano Částečně Ne

Počet přijatých AL 22 Počet AL % Počet AL % Počet AL % Bez 
odpovědi

1. Jste spokojen se svým zařazením v práci? 13 59 8 36 1 5

2. Jste spokojen se svým nadřízeným? 14 64 6 27 2 9

3. Jste spokojen s pracovním prostředím? 6 27 9 40 6 27 1

4. Jste spokojen s platem? 6 27 10 46 6 27

5. Jste spokojen se sociálními výhodami ve firmě? 14 64 8 36 0 0

6. Jste spokojen se službami kuchyně?

 a) prostředí 14 74 5 26 0 0 3

 b) nabídka jídla 14 70 6 30 0 0 2

 c) kvalita jídla 12 63 7 37 0 0 3

7. Čtete rádi firemní Občasník? 10 48 8 38 3 14 1

D2 Ano Částečně Ne

Počet přijatých AL 26 Počet AL % Počet AL % Počet AL % Bez 
odpovědi

1. Jste spokojen se svým zařazením v práci? 19 73 6 23 1 4

2. Jste spokojen se svým nadřízeným? 10 38 8 31 8 31

3. Jste spokojen s pracovním prostředím? 5 20 10 38 11 42

4. Jste spokojen s platem? 5 20 10 38 11 42

5. Jste spokojen se sociálními výhodami ve firmě? 9 35 8 30 9 35

6. Jste spokojen se službami kuchyně?

 a) prostředí 21 84 3 12 1 4 1

 b) nabídka jídla 19 73 6 23 1 4

 c) kvalita jídla 15 60 9 36 1 4 1

7. Čtete rádi firemní Občasník? 17 81 3 14 1 5 5

Správa firmy Ano Částečně Ne

Počet přijatých AL 14 Počet AL % Počet AL % Počet AL % Bez 
odpovědi

1. Jste spokojen se svým zařazením v práci? 11 79 3 21 0 0

2. Jste spokojen se svým nadřízeným? 11 79 3 21 0 0

3. Jste spokojen s pracovním prostředím? 7 50 6 43 1 7

4. Jste spokojen s platem? 6 46 6 46 1 8 1

5. Jste spokojen se sociálními výhodami ve firmě? 8 57 6 43 0 0

6. Jste spokojen se službami kuchyně?

 a) prostředí 9 64 5 36 0 0

 b) nabídka jídla 10 71 4 29 0 0

 c) kvalita jídla 10 71 3 21 1 8

7. Čtete rádi firemní Občasník? 9 70 2 15 2 15 1
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Naše mzdy jsou stále o krok napřed

D3 – kovo Ano Částečně Ne

Počet přijatých AL 10 Počet AL % Počet AL % Počet AL % Bez 
odpovědi

1. Jste spokojen se svým zařazením v práci? 4 40 2 20 4 40

2. Jste spokojen se svým nadřízeným? 4 40 3 30 3 30

3. Jste spokojen s pracovním prostředím? 2 20 4 40 4 40

4. Jste spokojen s platem? 4 40 1 10 5 50

5. Jste spokojen se sociálními výhodami ve firmě? 2 20 4 40 4 40

6. Jste spokojen se službami kuchyně?

 a) prostředí 6 100 0 0 0 0 4

 b) nabídka jídla 6 100 0 0 0 0 4

 c) kvalita jídla 4 67 2 33 0 0 4

7. Čtete rádi firemní Občasník? 4 57 3 43 0 0 3

D3 – montáž Ano Částečně Ne

Počet přijatých AL 10 Počet AL % Počet AL % Počet AL % Bez 
odpovědi

1. Jste spokojen se svým zařazením v práci? 4 40 6 60 0 0

2. Jste spokojen se svým nadřízeným? 3 30 3 30 4 40

3. Jste spokojen s pracovním prostředím? 3 30 6 60 1 10

4. Jste spokojen s platem? 3 30 5 50 2 20

5. Jste spokojen se sociálními výhodami ve firmě? 5 50 4 40 1 10

6. Jste spokojen se službami kuchyně?

 a) prostředí 8 89 1 11 0 0 1

 b) nabídka jídla 7 78 2 22 0 0 1

 c) kvalita jídla 7 78 2 22 0 0 1

7. Čtete rádi firemní Občasník? 9 90 1 10 0 0

Celofiremní vyhodnocení  5.–7. otázky Ano Částečně Ne

Počet AL % Počet AL % Počet AL % Bez 
odpovědi

5. Jste spokojen se sociálními výhodami ve firmě? 38 46 30 37 14 17

6. Jste spokojen se službami kuchyně?

 a) prostředí 58 79 14 19 1 2 9

 b) nabídka jídla 56 75 18 24 1 1 7

 c) kvalita jídla 48 66 23 31 2 3 9

7. Čtete rádi firemní Občasník? 49 68 17 24 6 8 10

The wages accountant chief describes the 
comparison of our wages and salaries with 
the surroundings.

Mzdy v Isolitu-Bravo udržují náskok před 
okresem i krajem. Porovnání je zřejmé 
z následující tabulky, uvádějící průměrné 
hrubé mzdy v průmyslu za první pololetí 
2002:

Okres Ústí n. Orlicí 12 727 Kč

Pardubický kraj 13 221 Kč
I-B – mzda
I-B – znalostní odměny
I-B – celkem

14 625 Kč
 +549 Kč 

15 184 Kč

Hrubou měsíční mzdu máme o 2 457 Kč 
vyšší než okres Ústí nad Orlicí a o 1 963 Kč 

než Pardubický kraj. Výplata mezd probíhá 
bez zpoždění a v pravidelných termínech, 
což mnohé firmy v okolí nedokáží zajis-
tit. K příjmu zaměstnance je třeba také 
započítat příspěvek na oběd 24 Kč, při 22 
obědech je to měsíčně 528 Kč.

Na třináctý plat je letos do výplaty 
měsíce listopadu plánováno 2 500 000 
až 3 500 000 Kč, to je 7 000 Kč na za-

| Anketa | Mzdy |
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městnance (o 1 000 Kč více než loni). 
Tyto prostředky budou rozděleny dife-
rencovaně – přesně podle zásluh kaž-
dého jednotlivce na prosperitě firmy 
(0–14 000 Kč).

Pojištění zaměstnanců – manažer-
ské kapitálové pojištění – je hrazeno 6 
zaměstnancům, členům vedení firmy. 
Celková roční částka činí 297 000 Kč, na 
osobu je to měsíčně 4 125 Kč. Soukromé 
životní pojištění poskytuje firma 35 vy-

braným zaměstnancům. Za rok jde celkem 
o 250 000 Kč, na osobu je to 7 143 Kč.

Na bezúročné půjčky Isolit-Bravo roč-
ně dává zhruba 1 300 000 Kč. Každý si 
dokáže spočítat, jaký příjem představují 
uspořené úroky.

Všechno jsou impulsy pro ty, kteří chtějí 
a umí, aby se prosadili a postoupili do vyš-
šího příjmového patra. Vyhrát může jen 
ten, kdo se nevzdá.

Věra Kholová
mzdová účetní

pokračování ze str. 16

Úvodem bych chtěl poznamenat, že jsem 
se nechtěl ve firmě mediálně zvýrazňovat, 
ale v rámci místních zvyklostí (šéfovi se 
neodporuje) jsem tento příspěvek vytvořil. 
V prosinci minulého roku jsem poprvé 
vstoupil do závodu Isolit-Bravo. Z této 
doby si pamatuji svůj první dojem: Žádný 
nabubřele-reprezentační vstup do závodu, 
ale vše bylo skromné, účelné, promyšlené, 
upravené, včetně informačního systé-
mu pro neznalého návštěvníka. Účelně 
– skromná úroveň vstupních prostorů mě 
přesvědčila, že šéfům firmy nepřerostl 
úspěch přes hlavu a svým způsobem i jako 
prvotní důkaz o solidnosti a vyváženosti 
firmy. 

Potom mě čekal šok. Při setkání s ředi-
telem firmy hned začátkem ledna mi bylo 
řečeno, že firma není žádný sociální ústav. 
Přesto, že jsem s ničím takovým nepočítal, 
mi pan ředitel jemně naznačil, co na mě 
čeká. Po nastoupení do pracovního pomě-
ru začátkem ledna, po zkušebním a pozná-
vacím kole, jsem byl postupně vtahován 
do života firmy a do krajně vyhrocené 
atmosféry vypětí, stresu a stálého výkonu 
naplno. Poznal jsem, že stálý tlak, vypětí 
a intenzivní stres člověka oslabují, svazují 
mu ruce a zbavují neznalého nováčka ak-
ceschopnosti, na druhé straně ale mohou 

Firmu Isolit Bravo som poznal ako vý-
robcu kuchynských elektrospotrebičov. 
Na základě informácií o rozvoji firmy 
a možnostiach uplatnenia som sa začal 
zaujímat o pracovné uplatnenie ako stroj-
ný inžinier. Prichádzal som tu po posobeni 
vo firme Volkswagen Slovakia v oblasti 

silně motivovat ke vzepětí sil a vyššímu 
výkonu. Kolem mě se pohybovalo mnoho 
neznámých lidí různé úrovně, vzdělání, 
ale především různorodých charakterů 
a lidských typů. Ve stálých stresových 
podmínkách silného vypětí se obnažují po-
vahy a charaktery lidí: hluboké pochopení, 
hulvátské vnucování, tichá poctivá práce, 
nečekané podrazy i nečekaná opora v těž-
kých situacích, vypočítavost, neupřímnost 
i podlézavost. Člověk je nucen nějakým 
způsobem urychleně jednat (obhájit svou 
existenci) a jedná podle svého charakteru 
a svého založení. Více než kde jinde se zde 
velmi ostře vyhrocují charaktery lidí. 

Ve firmě je stálý tlak na dokonalou ra-
cionalizaci práce, dokonalé využití času 
a stálé zvyšování výkonnosti. Šéfové, 
kteří tento celkový systém tvrdé práce 
promysleli a postupně zrealizovali, jsou 
nároční nejen na své podřízené, ale svou 
pracovní posedlostí a náročností přede-
vším na sebe. I to je jeden z důkazů, že 
v této firmě je na zaměstnance mimo 
základní samozřejmé nároky jako je vý-
konnost, popřípadě odbornost, vzdělání 
(a neustálé vzdělávání) i mimořádně silný 
důraz na morální a lidské kvality. Myslím, 
že v D3 vládnou zdravé vztahy (zdravá 
naštvanost šéfa na podřízené, zdravá na-

štvanost podřízených na šéfa, avšak jen 
do té míry, aby nepřerostla v nepřátelství 
a nenávist), protože jsem zde našel jako 
základní jmenovatel pochopení a lidské 
zázemí pro snaživého a poctivého pracov-
níka, i když navenek skryté někdy téměř 
hrubým a neomaleným jednáním, abych 
vždy znovu a znovu poznával, že časem 
napětí povolí a vždy se lze domluvit. Stres 
totiž působí nejen na prosté pracovníky, 
ale přes všechny funkce až po vedoucí, na 
které se často valí celý komplex téměř ne-
řešitelných problémů, které se ale ve firmě 
vždy nějakým způsobem vyřeší. 

Jedním z typických znaků dnešní doby 
je zkušenost, že lidé ztrácejí schopnost 
prožívat radost, kterou je možno dosáh-
nout po trpném zdolávání překážek. Lid-
ský život je totiž uspořádán a stavěn tak, 
že nic není zadarmo. Přirozené kontrastní 
vlny utrpení a radosti se pak rozplývají do 
neznatelných výkyvů nevýslovné nudy. 
Pro zaměstnance firmy Isolit-Bravo to ale 
samozřejmě neplatí. Mohou si říci: vydr-
žel jsem další rok ve firmě, obstál jsem, 
možná jsem přispěl k dobré věci a mám 
z toho i solidní finanční zázemí. I já jsem 
zde vydržel a jsem tomu rád. Je to pro mne 
zajímavá životní zkušenost. 

Zdeněk Pytlík, D3

Isolit-Bravo, pohled zvenku i zevnitř

montáže a výstupu. Po obhliadnutí celej 
firmy v priebehu troch dní mi bolo jasné, 
že je to komplex jednotlivých dobre zla-
dených divízií. Prvé zvláštne pocity zo 
stiesnených priestorov v porovnání s fir-
mou Volkswagen Slovakia, ktorý vznikol 
doslova na zelenej lúke s priestorovou 

volnosťou, pomynuli po zdelení základ-
ných informácií o obratoch a výrobnom 
programe. Čísla obratov svedčia o tom, 
že firma nespí na vavrínoch a úspešne drží 
krok s modernými technológiami výroby 
a konkurenciou. Aj napriek tomu, že firma 
nedisponuje veľkou rozlohou, bol som prí-
jemne prekvapený početnou výbavou lisov 
v lisovni plastov a modernou nástrojárňou. 
Nedá sa nespomenuť kovovýroba, kde sú 
moderné hydraulické lisy. Vysoká dyna-
mika rozvoja firmy a presadenie sa na trhu 
medzi silnou konkurenciou naznačuje, že 
firma má jasný smer. To potvrdil aj fakt, 
že riaditeľ tejto firmy bol ohodnotený ako 
podnikateľ roka, čo výrazne zvyšilo kredit 
Isolitu-BRAVO a potvrdilo pevné miesto 
na trhu. Všetky tieto informácie potvrdzu-
jú, že sa nachádzam v silnej a prosperujú-
cej firme. 

Ing. Slavomír SUVÁK

Postrehy z príchodu do výrobnej firmy

Už na první pohled působí prostory firmy skromně, účelně a promyšleně. Při prvním pohovoru pozná zájemce o práci rovné a přímé 
jednání. Když se po nástupu přizpůsobí tempu výroby a uspěje, stojí to za to.

| Lidé, firma, názory |
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Je lepší vrabec v hrsti než holub na 
střeše?

Tady je třeba vidět své cíle. Ale jelikož 
žiji vedle člověka bojovníka, který vše 
přijímá jako výzvu, není mi dovoleno být 
spokojená s vrabcem v hrsti. A tak mám 
pocit, že se neustále snažíme chytit toho 
h o l u b a . Možná je to lepší, 
p r o - tože již Whitney 

Young řekl: „Je 
lepší být připra-
ven na příležitost 

a nemít ji, než pří-
ležitost mít a nebýt 

na ni připraven.“

Na čem nešetříte? 
Odpověď je naprosto jed-

noduchá. Na dětech. Ale zároveň 
se snažím, abych nedopadla jako 

tatínek v následujícím úryvku: Tatí-
nek s malým synkem šli po ulici a nesli 
tašky plné dárků. „Červené auto, robota, 
obrázky fotbalistů jsem ti koupil, co ještě 

chceš?“ „Tvou ruku,“ odpověděl chla-
pec. A proto se raději snažím 
dávat lásku a pochopení, 
protože když se v rodinných 
i osobních vztazích začne 

počítat, je konec všemu. A ještě 
na jednom bych nešetřila. Na zdraví. Ale 
to, jak známo, se za peníze nekoupí.

Kterou neřest považujete za největší?
Těch neřestí je více. Nemám ráda závist, 

lži a pomluvy. Nemám ráda násilí, ubližo-
vání nevinným lidem, ale také nemám ráda 
nečinné přihlížení a dovolování bezpráví.

Kdy si myslíte, že člověk zmoudří? 
Těžká otázka. A kdo posoudí, že je to 

už opravdu moudré? Řekla bych, že by to 

mohlo být tehdy, až člověk přestane lito-
vat věcí, které udělal, a spíš začne litovat 
toho, co neudělal. Myslím si, že příkladem 
zmoudření může být vztah dětí k rodičům:

14–21 let: O tom nemají naši ani páru. 
jsou tak staromódní a tak zoufale mimo.

25–40 let: O tom táta něco ví, možná 
bych se s ním mohla poradit, vždyť má 
spoustu zkušeností. To by mě zajímalo, co 
by mně naši poradili.

40 a více: Dala bych všechno na světě, 
kdyby tu teď byli a já si s nimi mohla 
popovídat. Škoda, že jsem si dříve více 
nevážila toho,co pro mě dělali.

Kterou morální hodnotu vyznáváte? 
Ráda čtu a pro dopověď na tuto otázku 

jsem si zašla do jedné knihy, která má ve 
svém záhlaví napsáno, že je myšlena pro 
potěchu srdce a posílení ducha. Občas je to 
potřeba. Tak tedy:

Jestliže na tom spíš, ustel to.
Jestliže si to oblékáš, pověs to.
Jestliže jsi na tom jedl, odnes to do 
dřezu.
Jestliže po tom chodíš, vyklepej to.
Jestliže to otevíráš, zavírej to.
Jestliže to vyprázdníš, naplň to.
Jestliže to zvoní, odpověz.
Jestliže to mňouká, nakrm to.
Jestliže to pláče, měj to rád!

Stačí, už jsem si zafilosofovala dost. 
Závěrem doufám, že jste si měli možnost 
přečíst manželovy odpovědi v jednom so-
botní čísle Orlických novin. A zároveň si 
tak odpovědět na další otázku: Potkala jste 
se se svou láskou?

Přeji vám hezké Vánoce. Užijte si je 
s lidmi, které máte rádi.

Milada Štěpánková

Milada answears questions going deep 
under her skin.

Měla jsem možnost strávit s manželem je-
den krásný den v Praze, kde se mu dostalo 
ocenění Podnikatel roku 2002. Velmi mu 
to přeji, protože si myslím, že je to jedna 
z malinkých radostí v jeho snažení. Záro-
veň si myslím, že je to také vaše zásluha. 
Bez vaší práce by nebylo výsledků. Díky! 
A jak je zvykem při takovéto příležitosti, 
stane se člověk na týden nebo dva známou 
osobou. Naše děti se smíchem konstatova-
ly, že táta je teď mediální hvězdou. Vyšlé 
články většinou psaly o firmě, o eko-
nomických ukazatelích a tak dále. 
Až po nějakém čase se ozval jeden 
pan novinář, že by chtěl napsat 
o něčem trochu jiném. Zaslal 
množství otázek, které jsou 
malou sondou do soukro-
mí a hlavně myšlenek 
člověka. Líbily se mi. 
A tak jsem si zača-
la představovat, 
jak bych na ně 
odpovídala já. 
O některé odpo-
vědi bych se s vá-
mi ráda podělila.

Vzpomenete si ještě na nějakého 
učitele? Jste dcerou svých rodičů? Mi-
lovala jste svoje prarodiče? Štvali vás 
sourozenci?

Na otázky tohoto typu odpovídám najed-
nou. Mé dětství bylo krásné. Vzpomínám 
na ně s nostalgickou úctou. Nejkrásnější 
vzpomínky směřují k prázdninám, pro-
žitým u babičky, na báječný, téměř ka-
marádský vztah s mojí třídní učitelkou, 
která se později stala mojí švagrovou, na 
lumpárny, které jsem prováděla společně 
se svými sestrami. Myslím, že rodiče z nás 
vychovali čestné a pracovité lidi. Dodnes 
je mezi námi neobyčejně silné pouto.

Splnilo se vaše přání, že jste tím, čím jste 
chtěla být? 

Myslím, že záleží na nás, jaký bude náš 
život. Já jsem se zapsala na denní studium 
neformální školy jménem život. Každý 
den mám příležitost něco se naučit. Vy-
učovací látka je mi předkládána různými 
způsoby, dokud se ji nenaučím. Když ji 
ovládám, mohu přistoupit k další lekci. 
Toto vyučování se vám může líbit nebo je 
můžete považovat za zbytečné či hloupé. 
Já se s ním snažím být spokojena.

Jsi stejný jako já?

The chief economist points out the turno-
ver goal of 2003 – to step over 1 milliard  
CZK

Po konstatování, že ředitel naší firmy 
Ing. Kvido Štěpánek získal prestižní titul 
Podnikatel roku 2002, následuje zcela 
přirozeně otázka, kdo, proč, jak a jaké 
uchazeče v soutěži posuzoval. Zákulisí je 
mnohem prostší a průhlednější, než by se 
na první pohled mohlo zdát.

Soutěž vyhlašuje od roku 1986 po celém 
světě přední poradenská společnost Ernst 
& Young, poskytující služby v oblasti ří-
zení podnikatelských rizik prostřednictvím 
83 900 pracovníků ve 132 zemích světa. Je 
proto jednou z nejpovolanějších hodnotit, 
který z podnikatelů v daném roce a v dané 
zemi je ten „NEJ…“. 

V České republice má soutěž záštitu 
Hospodářské komory České republiky, 

| Podnikatel roku |

Podnikatel roku 2002

pokračování na str. 19
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podporu bank a mnoha médií. Vítěz má 
právo postupu do celosvětového kola, 
kterého se účastní národní vítězové z 25 
států, například z Velké Británie, Ně-
mecka či Francie. Narozdíl od některých 
jiných podnikových či manažerských nebo 
podnikatelských žebříčků je soutěž zcela 
otevřená, účastníka může přihlásit kdokoli 
a přihláška je zdarma. 

Ing. Štěpánek splňoval podmínku aktiv-
ního působení ve vedení firmy, existující 
nejméně tři roky a zaměstnávající alespoň 
20 zaměstnanců a výsledky společnosti 
bezpochyby opravňovaly k přesvědčení, 
že může aspirovat na prvenství. Společně 
s naším spolupracovníkem pro média jsme 
tedy vyplnili přihlášku a přesvědčili ředi-
tele, aby ji odeslal. 

Nevěděli jsme, zda při výběru vítěze 
nebude hrát podstatnou roli například 
mediální známost tváře nebo třeba spo-
lečenské kontakty. Obavy ale nebyly 
opodstatněné. Organizátoři soutěže na 
základě faktů, uvedených v přihlášce, 
firmu navštívili a vyžádali si podrobnější 
údaje. Následně vše hodnotila porota, 
složená z předních odborníků v oblasti 
obchodování, práva a ekonomie, podni-
katelů, poradců a také loňského vítěze. 
Porota je nezávislá na vyhlašovateli a při 
výběru finalistů a vítěze se řídí pouze 
mezinárodními pravidly. Kromě podni-
katelského záměru hodnotí například do-
savadní výsledky, úvěrové zatížení a oče-
kávaný budoucí vývoj firmy, důležitý je 
i pohovor s uchazečem o titul. Posuzují 
se dlouhodobé vize, ochota nést rizika, 
přístup k zaměstnancům a angažování 
ve veřejně prospěšných záležitostech. 
Cílem je vybrat člověka, který pro své 
nápady a výjimečné schopnosti dokáže 
vybudovat silný a dynamický podnik a je 
inspirací pro ostatní.

Výsledek znáte. Letošní „Hvězdou na 
podnikatelském nebi“, jak hlásaly četné ti-
tulky v novinách, je Ing. Kvido Štěpánek. 
Za úspěchem se skrývá mnohaletá práce, 
kterou odvedl on i jeho zaměstnanci. Titul 
Podnikatel roku je oceněním nejen pro něj, 
ale i pro celou firmu. Ocenění zlepšuje 
pozici při uzavírání nových obchodních 
smluv a hledání nových obchodních 
partnerů či zákazníků, zároveň je nejlepší 
reklamou a doporučením. Nezbývá, než 
pogratulovat k tomuto ocenění a popřát 
panu řediteli hodně zdraví a sil v dalším 
podnikání a v neposlední řadě i mnoho 
štěstí ve světovém finále, které se uskuteč-
ní v Monte Carlu.

Jiří Bláha

pokračování ze str. 18

Spolupráce 
s agenturami
Human resources agencies are the una-
voidable source of temporary coworkers.

Od poloviny června letošního roku zaměst-
náváme na montáži D3 agenturní pracov-
níky. V současné době je jich 78 a jsou ze 
tří agentur. Agentura Františka Duchanová 
začínala s 10 lidmi a v současné době jich 
zde pracuje 39. Od agentury AKULA-MO-
TOR, s. r. o., je v divizi 35 pracovníků a od 
agentury DOAN čtyři. Jejich plnění norem 
je v průměru 95 procent. Pracovníci agen-
tur jsou motivování stejným způsobem, 
jako naši pracovníci, to znamená, že každý, 
kdo po zaučení plní normy na 100 procent, 
obdrží každý týden odměnu 300 korun. Ti, 
kteří udrží výkonnost a zůstanou ve firmě 
pracovat do 20. 12. 2002, dostanou také 
vánoční odměnu. S pracovníky, kteří plní 
normy na méně než 85 procent, hovoří mi-
stři o důvodech. Pokud se nezlepší ani po 
druhém pohovoru, je vedení agentur požá-
dáno o výměnu za kvalitnější pracovníky. 
Agentury jsou každý týden informovány 
o plnění norem svých zaměstnanců. 

Helena Černohousová
mzdová účetní D3

The authoress  points out the neccessity to 
increase the quality and to decrease the 
share of the internal scraps.

Celosvětově se kvalita všech výrobků stále 
zlepšuje a firmy věnují velkou pozornost, 
aby zajistily veškeré požadavky náročných 
odběratelů. Proto se i u nás podnikají růz-
ná opatření a změny vedoucí k zajištění 
potřeb zákazníků. Zmínila bych především 
organizační změnu v kovovýrobě, kde nyní 
odpovědnost za kvalitu nese výroba. Tak 
je to zavedeno již v několika firmách a zdá 
se, že to funguje velice dobře. Důležité je, 
aby mistr pochopil základní myšlenku celé 
této změny: „Pokud budu vyrábět kvalitně, 
bude minimální vnitřní zmetkovitost a té-
měř žádné reklamace od zákazníků, budu 
mít nízké náklady, více zakázek a pra-
covníky, které mohu lépe zaplatit. Pokud 
budu vyrábět nekvalitně, budu mít velkou 
vnitřní zmetkovitost a samé předělávky 
a opravy z reklamací, budu mít vysoké ná-
klady a postupně ztratím zákazníky a málo 
placené pracovníky.“ Pokud tohle mistr 
pochopí, půjde za tím a postupně myš-
lenku dostane do podvědomí seřizovačů, 
kontrolorů a pracovníků, máme vyhráno. 
Samozřejmě, že nad celým tímto navrže-
ným systémem dohlíží ŘKJ a upozorňuje 
na nedostatky.

Možná už teď si říkáte, proč zase otra-
vuji se zmetky? Když přece vyhodím pár 
nádob, co se stane, firma má přece dost… 
Ale počítejte se mnou. V kovovýrobě se 
vyrobí za rok přibližně 40 000 nádob. 
Když budu počítat s dvouprocentní zmet-
kovitostí (cena za jednu nádobu je 40 Kč), 
firmu to bude stát 320 000 Kč. Pěkné 
číslo! A to počítáme pouze jednu položku. 
To samé by se dalo spočítat na nerezo-
vých konvicích, kde jen rondel stojí 50 
Kč. Podívali jste se někdy do kontejnerů 
u šaten? Tak asi dobře víte, jaké hromady 
tam vznikají. Je Vám to lhostejné, nebo se 
na to nemůžete dívat? Já myslím, že těm 
z vás, jimž záleží na dalším osudu firmy, 
to jedno není, a budete nám krůček po 
krůčku pomáhat v postupném snižování 
zmetkovitosti.

Za nejzákladnější body naší firemní 
strategie považuji vynikající kvalitu, 
uspokojení požadavků zákazníka a nízké 
náklady. Pokud by jeden z těchto bodů 
chyběl nebo byl slabším článkem, neuspěli 

bychom v konkurenci, která dnes na trhu 
je. Proto považuji za důležité i úspěchy 
na poli systémového řízení společnosti 
– audity, certifikace a jiná ocenění, která se 
nám podařilo v roce 2002 získat. Zapojili 
jsme se do Programu na podporu českých 
subdodavatelů a z pěti desítek firem jsme 
byli nejlepší. Samozřejmostí bylo i ob-
hájení certifikátu ISO 9001/2000 a dobré 
výsledky v zákaznických auditech (Phi-
lips, Klein a Blažek, Automotiv). Potěšilo 
nás i získání ocenění Stříbrný dodavatel 
od firmy Philips a Stříbrný certifikát pro 
integrovaný systém řízení EMS a QMS od 
EZU Praha.

Doufám, že i v příštím roce se bude fir-
mě dařit dobře, že naši stávající zákazníci 
budou spokojeni a že se nám podaří získat 
nové zakázky.

Marie Kosková
vedoucí ŘKJ

Zvyšováním kvality
snižujeme náklady

| Podnikatel roku | Lidé, firma, názory |



20 21

v poslední době využívat možnosti inter-
netu a ve zvýšené míře i propagace ve ško-
lách a učilištích. V letošním roce se nám 
podařilo získat tři nástrojaře – absolventy, 
což je určitě úspěch ve srovnání s roky 
minulými. 

Dobře fungující personální práce ve 
firmě by měla být postavena na principu 
„ spojených nádob“ mezi jednotlivými ve-
doucími a personálním oddělením. V na-
prosté většině tomu tak je a i přes některé 
nedostatky pevně věřím, že stejně tomu 
bude i nadále. 

Přeji všem zaměstnancům klidné Vá-
noce a do Nového roku především pevné 
zdraví.

Martin Šlesingr

You keep it simple and that is what is 
like.

Vážený pane,
nedá se nic dělat, musím prostě reago-

vat na Váš rozhovor s HN v příloze KB.
Po přečtení titulku jsem měla pocit, že 

se někdo bude snažit poučit nebo trochu 
pootevřít oči ostatním personalistům, ale 
po přečtení článku jsem musela přiznat, 
že „těm opravdo-
vým“ Váš článek 
opravdu nic neřekne.

Ovšem jinak je 
tomu u nás ostatních. 
Proč Vy jste vlast-
ně nemluvil třeba 
o EU, o silné koruně 
a nakonec neskončil 
například…u pohledávek po lhůtě? Jak 
to, že Vy jako špičkový manager víte, co 
je charita? Proč jste se vůbec někdy mohl 
zamyslet nad tím, že někteří studenti by 
mohli mít finanční problémy na studiích, 
když „ti naši“ na to zrovna mají? Proč 
máte e-mailovou adresu na nabídku fo-
rem a výlisků? Potřebuje někdo s pěti sty 
zaměstnanci pracovat? Proč…?

A co se týče Vašeho názoru na TOHO 
nahoře – to prostě nemá chybu!

A teď konečně proč Vám píšu. Jsem 
Vaše generace a soukromý dopis jsem 
nepsala asi 30 let. Vůbec nejsem ot-
rávená nynější politickou ani jinou 
situací, ale musím přiznat, že stále 
čekám, že čas slušných lidí musí přeci 
jednou přijít. Pár jich znám a z Vašeho 
vystoupení soudím, že i na druhé straně 
„Česka“ to bude taky docela dobré. 

V každém případě 
je jisté, že když pů-
jdu zapnout nějaký 
spotřebič Vaší fir-
my, budu mít (kdo-
ví proč?!) docela 
dobrý pocit. A tady 
je hlavní důvod 
mého dopisu – chci 

Vám popřát hodně úspěchů – a zůstaňte 
tím, jak jste se nám představil v tomto 
článku. Konečně, když už jste to vydr-
žel dodneška, tak Vám asi žádné velké 
„nebezpečí pravé podnikatelské náka-
zy“ nehrozí.

Ať Vám ten „VÁŠ“ tam nahoře dopřeje 
hodně zdraví. Zdá se, že Vy ani nic dů-
ležitějšího nepotřebujete. Já se k němu 
připojuji – ať se Vám i nadále daří!

Miroslava Houdková

| Lidé, firma, názory |

The human resources manager points out  
a  similar position – everything starts and 
ends up with people.

Stěžejní úlohu v úspěšném rozvoji každé 
firmy tvoří kromě schopnosti zajistit za-
kázky i schopnost dostát svým závazkům 
a plnit představy zákazníka. V mnohých 
případech nestačí pomyslné plnění na sto 
procent, je potřeba stále nabízet i něco 
navíc, něco, co zákazníka udrží, prohloubí 
spolupráci či naopak přivede nového.

Jistě mi dáte za pravdu, že trvalý rozvoj 
společnosti lze dlouhodobě udržet pouze 
s kvalitními, schopnými a zručnými za-
městnanci, kteří navíc neustále rozšiřují 
své odborné znalosti a dovednosti. Tako-
vých je v naší firmě naštěstí velká většina. 

K jejich stabilizaci a všestrannému roz-
voji směřuje každodenní personální práce 
jednotlivých vedoucích na všech stupních. 
Skládá se nejen ze zdánlivých maličkostí, 
jako je například kontrola docházky a její 
evidence, ale i z věcí zásadních, které 
ovlivňují přímo běh provozu či divize. 
Odpovědnost je velká a prim hrají zku-
šenosti, odhad a v neposlední řadě cit pro 
potřeby střediska. Špatný výběr klíčového 
pracovníka třeba do montážní linky může 
znamenat její zpomalení a tím i neplnění 
plánu. V nabitém provozu to v důsledku 
způsobí ztrátu, která se těžko dohání. Po-
dobné příklady bychom našli na každém 
pracovišti. Dobrý osobní odhad naopak 
může pomoci třeba v profesním růstu. 
V tomto případě ale musí projevit zájem 
především zaměstnanec. Možnosti profes-
ního a platového růstu ve firmě jsou velké 
a záleží pouze na každém z nás, jakým 
způsobem jich využije. Jeden příklad za 
všechny: Úkolový pracovník v kovovýro-
bě se může přihlásit na praxi seřizovače, 
pokud obstojí, může aspirovat i na funkci 
mistra. Pochopitelně se jím nestane „přes 
noc“. Celá praxe je pečlivě sledována 
a hodnocena, její cíl je zřejmý – vybrat 
pouze ty nejlepší. Že hlavním kritériem 
pro zmíněný růst je pouze dobře odvedená 
práce, není třeba zdůrazňovat. Omezen 
není nikdo, stejné možnosti má tuzemský 
i zahraniční zaměstnanec. V jistém smyslu 
slova jsme nejen ryze českou, ale i nadná-
rodní firmou zaměstnávající lidi z Čech, 
Mongolska, Ukrajiny, Ruska, Slovenska 
a nově i z Polska. 

Dobrá personální práce je základním 
předpokladem rozvoje firmy

Dalším z klíčových předpokladů pro 
zdárný chod divize či oddělení je vzájemná 
zastupitelnost pracovníků, tedy stanovení 
kvalifikovaného a věci znalého kolegy 
jako náhrady v případě vlastní nepřítom-
nosti. Pro krátký zástup zhruba do jednoho 
měsíce je určena funkce „Zástupce“, pro 
případ dlouhodobé absence či odchodu 
z firmy se stanoví „ Personální rezerva“. 
Tento vybraný pracovník zcela dobrovolně 
potvrdí, že je ochoten a schopen přijmout 
odpovědnost a v případě potřeby nastoupí 
na příslušný post. 

Získávání nových pracovníků zejména 
do odborných a vedoucích funkcí je slo-
žitější. Vedle tradičních způsobů, jakými 
jsou inzerce a osobní kontakt, začínáme 

Reakce na rozhovor ředitele 
v Hospodářských novinách



20 21

The owner of a cooperating human resour-
ces agency expreses her positive opinion of 
company management.

Bude tomu již rok, kdy jsem se objevila 
v malebném městečku Jablonné nad Orli-
cí, zcela náhodou při svých vyjížďkách po 
českých krajích. Do očí mi padla cedule 
„Isolit-Bravo, spol. s r. o.“. Že by zde měla 
své sídlo firma, kde vznikají výrobky pro 
domácnost, které dobře znám a sama je 
používám? Hned první informace, které 
jsem získala od místních obyvatel, mi daly 
za pravdu. Okamžitě se z cesty rekreační 
stala cesta pracovní, neboť sama mám 
v České republice již 6 let firmu zaměstná-
vající montážní dělníky. 

Moje kroky vedly k panu Šlesingerovi 
a vedoucímu montáže, panu Prokopcovi. 
Následovalo několik pracovních schůzek 
a spolupráce s firmou Isolit-Bravo byla 
na světě. Firma, vyrábějící domácí spo-
třebiče BRAVO, přijala moji nabídku ke 
spolupráci a já jsem zde mohla ve velmi 
krátké době vytvořit zázemí pro svoje 
zaměstnance, kteří pro tuto  světoznámou 
firmu začali pracovat. 

Od samého počátku naší spolupráce 
mám velmi silný pocit, že ve vedení firmy 
jsou opravdoví odborníci, jmenovitě pan 

There are no truly unemployed in this 
country – most of them are simply sick to 
work.

Vzpomínám na časy, kdy u každého dru-
hého lisu byl pracovník. Dnes máme na 
lisovně 36 lisů a obsluhuje je 4 až 5 lidí. 
Umožnily to mimo jiné investice do do-
pravníků, svážejících dílce od lisů na jed-
no místo. A budeme jedna z prvních firem 
s patrovými vyvážecími dopravníky. Insta-
lujeme je u lisů pro největší dílce na obou 
stranách lisovny. Cílem je ušetřit a ulehčit 
práci, aby obsluha zbytečně nechodila od 
lisu k lisu.

Automatizace přispěla ke zjednodu-
šení lidské práce, ale v žádném případě 
neusnadnila práci s lidmi. Když jsem 
nastupoval na funkci vedoucího lisovny, 
domníval jsem se, že zásadní bude řešení 
technologických aspektů výroby, nikoli 
personální záležitosti. Opak je ale prav-
dou. Mít šikovné, pracovité, spokojené 
a vždy usměvavé spolupracovníky kolem 

sebe je sen každého vedoucího. Bohužel 
ne pokaždé se to povede. Jsem kolikrát 
překvapený, když dělám pohovor s novým 
pracovníkem, který je třeba čtyři měsíce 
bez zaměstnání a touží po jakékoli práci. 
Nabídnu mu místo lisaře s tím, že když se 
ukáže jako spolehlivý a pracovitý, postou-
pí třeba na vážného, seřizovače, hmotaře 
a podobně. Jenže on druhý den po nástupu 
přijde s výstupním papírem. V ten moment 
si pokládám otázku, zda takový člověk vů-
bec ví co chce, jestli tuší, v jaké žije době. 
Ještě podivnější je, když něco podobného 
zažiji u zahraničních agenturních pracov-
níků. Například lidé od firmy XY 10 minut 
koukali ze zápraží na provoz v lisovně 
a potom řekli, že oni jsou zvyklí tak ně-
kam postrčit paletu nebo krabici, ale takhle 
pracovat nebudou. Ptám se, proč vyjíždějí 
za prací do zahraničí. V jaké firmě asi pra-
covali, než se objevili u nás? A jak ta firma 
asi dopadla?

Karel Slavík
vedoucí lisovny

Jak někteří chtějí práci

Správní chlapi na správném místě
ředitel firmy Ing Štěpánek, který byl po 
zásluze odměněn oceněním Podnikatel 
roku 2002, dále již zmiňovaní pan Pro-
kopec a pan Šlesinger, kteří znají nejen 
odbornou  problematiku samotné výroby 
a montáže a prodejnosti svých výrobků 
na našem i světovém trhu, ale vědí i o po-
třebách svých zaměstnanců a dokáží jim 
vytvořit takové pracovní podmínky, které 

jsou široko daleko nesrovnatelné. Jsou 
pohodoví, přátelští, ochotni vyslechnout 
i osobní problémy, ale hlavně vědí, jak na 
to. Díky těmto lidem je Isolit-Bravo pro-
sperující firmou na českém trhu, která se 
dostává svými  kvalitními výrobky do řady 
českých domácností. Vedení firmy Isolit-
-Bravo, díky!  

Helena Foltinová

| Lidé, firma, názory | Na volné téma |

Dáše describes her treck to the North Pole 
– so far  in her virtual world. Next time it 
will be in existing reality.

Venku je pořádná metelice. K mému údivu 
mě ale nedeprimuje a ani nejsem otrávená, 
že ještě nemám koupené pohodlné boty 
pro letošní zimu. Naopak, abych jí byla 
ještě blíže, otevírám knihu Ledovou pusti-
nou k severnímu pólu od Davida Hemple-
mana-Adamse.

Vžívám se do role Davida a plánuji třetí 
pokus o dobytí severního pólu. Nakupuji 
svetry, nátělníky, spodky ze surové ovčí 
vlny, ponožky, palčáky, péřové bundy, 
zkrátka vše potřebné oblečení a vybavení 
pro tuto náročnou výpravu. Po skončení 

příprav odlétám s Runym, mým parťákem, 
do Ward Hunt Islandu, odkud se vydáváme 
na naši severní pouť. Venkovní teplota kle-
sá až na –85°C a slunce v tuto roční dobu 
vychází pouze na pár hodin. Ve stanu ale 
máme tepleji, „pouhých“ –35°C. I tak kaž-
dé ráno odlamujeme krápníky usazené na 
jeho vnitřní straně.

„Ježiši to je ale nepředstavitelná zima!“, 
říkám si a zavrtávám se ještě víc pod 
deku. 

Run se stará o přípravu jídla (k obědu 
máme převážně müsli, oříšky, čokoládu 
a k večeři zmražené sušené ryby, špagety, 
polévky - vše nasáklé v oleji pro doplnění 
kalorií) a udržuje správný směr naší cesty. 
Jako bývalý mariňák je v tomto směru 
opravdu nenahraditelný. 

Počasí nám stále přeje a denně zvládáme 
i sedm mil, což je více, než jsme plánovali. 
Za takovéto výkony nás vždy večer čeká 
odměna v podobě koňaku. Runy si navíc 
tato malá vítězství vychutnává i po svém 
a vesele si pokuřuje doutník.

Za pár dnů se k nám ale štěstí začíná 
obracet zády. Venku řádí vichřice a spodní 
proudy nás každý večer odnáší téměř o mí-
li zpět. Navíc se nezamrzlá místa oceánu 
zvětšují a odchylujeme se od vytyčené 
trasy při hledání možného přechodu na 
druhou stranu „oka“. Chudák David už má 
omrzliny prstů u nohou i rukou…

Jdu si radši uvařit čaj. Mezitím, co si ho 
tak posrkávám, David a Runy šli po tři dny 
v bílé tmě, překonali nespočet návalů ledo-
vých ker a nezamrzlých ok a překročili 85° 
severní šířky! Sluneční svit se den ze dne 
prodlužoval a teploty stoupaly k –40°C.

Tak, dnes už jsem „promrzla“ dost a pro-
to knihu odkládám. Stejně je obdivuji – je-
jich odhodlanost, pevnou vůli, psychickou 
a fyzickou sílu… Mám svrbění navštívit 
severní státy, třeba tak vidět norské fjordy 
a překročit severní polární kruh…

Dagmar Dvořáčková

Doma na severním pólu



22 23

Život s mazlíčkem
Děkuji Vám za vstřícný přístup firmy 

Isolit-Bravo, spol. s r.o. ve vyřízení naší 
žádosti o návod a odměrky k domácímu 
pekaři Béďa. Zásilku jsme obratem dostali 
a věřím, že s výrobkem budeme spokojeni. 
Určitě si tuto Vaši vstřícnost nenecháme 
pro sebe a Vaše výrobky doporučíme.

Mnoho pracovních úspěchů.
Za pěstounskou rodinu

Dana Žižkovská

Byla jsem mile překvapena vyřízením 
mé prosby o radu kam se obrátit k získání 
ztracených sklíček do pekáče „Bravosky“. 
Nejen že jste mi sklíčka poslali, ale také 
přidali pánev novou, která už taková sklíč-
ka nepotřebuje (protože nebyla praktická). 
Myslela jsem si, že náhradní díly neseženu 
a tak dobrého pomocníka budu muset vy-
řadit, i když by to byla škoda značná. Proto 
Vám všem mnohokrát děkuji a budu Vaši 
firmu vždy jen chválit.

E. Menšíková
Kostelec na Hané

Jsme mladí manželé a máme čtyřletou 
autistickou holčičku, která potřebuje ne-
zbytně bezlepkovou dietu. To znamená 
péct veškeré pečivo doma. Ve vašem ka-
talogu  jsme se dočetli o výrobku „Béďa“ 
– domácí pekař, typ SBYM230. Tento 
přístroj by nám zajisté velice usnadnil ži-
vot, ale bohužel cena výrobku neodpovídá 
našim možnostem. Musíme dceru dovážet 
do speciální školky, bezlepkové výrobky 
jsou velice drahé apod.

Obracíme se na Vás s prosbou, zda by se 
nenašla nějaká možnost výrobek zakoupit 
levněji.

Děkujeme předem za zvážení této jistě 
velice neobvyklé prosby.

Manželé Rouskovi
Nová Paka

I firma umí pomoci „maličkostí“ a do-
mácí pekárnu nemocné holčičce do Nové 
Paky poslala zdarma.

Chceme tímto projevit vděčnost a podě-
kování za Vámi zaslanou pekárnu Béďa. 
První chléb naší holčičce moc chutnal. 
Jsme rádi a nesmírně si vážíme toho, že 
stále ještě existují lidé, kteří mají pochope-
ní pro starosti druhých. Ještě jednou moc 
a moc děkujeme.

Manželé Rouskovi
Nová Paka

| Na volné téma | Odezvy zákazníků |

Z firemní
korespondence

Krystýna describes her endeavour to 
upbring her boyfriend´s dog.

Máte doma zvíře-tyrana, rozmazlenou po-
tvoru, prostě živočicha? Nebo snad domá-
cího miláčka, zvířecí hlavu rodiny, chodící 
plyšový polštářek, váleček s nožičkama? 
Obojí  vyjde nastejno a právě pro vás já 
dnes píši.

Asi před půl rokem se mi vrátil přítel 
z tříměsíčního pobytu v zahraničí, nepřijel 
ale sám. Přivezl mi s sebou čtyřnohou pří-
šerku, černou jako uhel, našel ji prý opuš-
těnou, zbědovanou, hladovou, vysílenou. 
„Tak už dost, dobře!“ řekla jsem a po tom 
přemlouvání a hlavně po tak ušlechtilém 
činu svého protějšku jsem si připadala 
jako krutý bezohledný člověk bez lásky ke 
zvířatům. „Pejsek je cvičenej, umí ´sedni´, 
´vem si´, ´zůstaň(!)´“ chrlil ze sebe 
dvounohý pán a neustále mě nazýval 
Paničkou. Doufal 
asi, že si zví-
řátko okamžitě 
oblíbím. Jistě 
ale pochopíte, že 
v bytě 1+0 snad ani 
nejde o lásku, ale 
o metry. Pejsek se 
zabydlel, dokrmil, 
dostal vlastní pelech 
a misky, zdeformoval si 
několik plastových lahví 
a vypadalo to, že bude vděč-
ným společníkem spokojivším se 
s bytem a stravou. Kromě všudypřítom-
ných chlupů jsem mu nevěnovala velikou 
pozornost, v pejskových očích jsem byla 
krmičem, páník byl někdo jiný.

Najednou ale přišel šok. Přítel má novou 
práci, no huráá!!! Hurá ale jen do chvíle, 
než se ukázalo, že pracovní dobu nelze 
skloubit s dojížděním 80 kilometrů den-
ně. Pejsek má nového pána – promiňte 
– paničku. „Týden se starám já, týden 
on, to zvládnu,“ utěšovala jsem se. Už 
to takhle střídavě ve dvou a ve třech pár 
měsíců táhneme, můžu tedy prezentovat 
první postřehy. Mám taky trochu pocit, že 
moje vidění světa, dohady a předpoklady 
či  vysvětlování reakcí zvířecího kámoše 
jsou jiné, než jak by je vysvětloval sám 
pes. Takhle nějak si to představuji: Příchod 
domů z práce je odměněn bouřlivým vítá-
ním, skákáním, olizováním… Protože ale 
dopoledne chodí venčit psa moje matka, 
začalo mi to být trochu divné. Má to snad 
v psí řeči znamenat: „Rychle vítat, ať si 

nevšimne tý louže v koutě?“ nebo „rych-
le vítat, snad ji to zmátne, bude šťastná 
a půjde se mnou hned ven“ a nebo „ach 
jo, musím vítat, abych dostal kus psího sa-
lámu“ či v horším případě „to je nuda, už 
je zase tady, ale budu vítat, aby nebylo nic 
podezřelé?“ Místo abych tedy měla radost, 
že je mi vyjadřována láska, chodím jako 
obávaný Sherlock a hledám.

Návštěva obchodu s psími potřebami je 
vždycky velkou událostí. Je to taky jediný 
obchod, kam můžu se psem. Bohužel se 
ale pravidelně opakuje, že doma jinak veli-
ce poslušný psík najednou přestává slyšet, 
vidět a poznávat svou paničku. Říkám 
si v takových chvílích, že záplava vůní 
a často vnucovaných dobrůtek mu natolik 
zamotala hlavu, že ani neví, čí je. Co když 
je to ale jinak? Co když si říká: „To víš, 

takovejch psích kámošů, přece nebudu 
poslouchat! Akorát bych se ztrapnil. 
Stejně z tebe nic nekouká, lednice se 
salámem je daleko. Vlastně si na mě 
n e p ř i j d e š , uteču bez trestu, 
ty mě taky ne- budeš honit po 
obchodě, to už víme.“ Možná 
má ale v paměti můj 

styl výchovy, 
tedy po pětkrát 

o p a k o v a n é m 
povelu ´sedni´ re-
zignovaně odpo-
vídám sama sobě 

´no, tak si nesedej´. 
V tu chvíli jsem na sebe hrdá, 

že netýrám zvířátko, že se u mě má dobře, 
že mu dávám volnost. Tenhle liberální pří-
stup se mi ale jako bumerang vrací, když 
se honím za rozdivočelým štěnětem, které 
si chce hrát tu s jorkšírem, tu s dobrmanem 
a já jen cítím pohyb vzduchu na koneč-
cích prstů, to jediné, co chytám. Pes totiž 
neomylně uhýbá a tryskem vyráží vstříc 
dalším dobrodružstvím.

Vy všichni, kteří máte stejnou zkušenost, 
vězte, že vám to patří, stejně jako mně 
a pokud je vaše zvířátko odrostlé a zvyklé 
na určitý standard, těžko jej budete učit 
novým kouskům. Již naši předkové přece 
znali rčení „starého psa novým kouskům 
nenaučíš“. Jsou to staré pravdy, které byly 
z příkladu v říši zvířat aplikovány na lidi, 
vypůjčila jsem si jednu a použila ji opačně, 
nic se ale nezmění. Stejné kousky, stejní 
psi, stejná bezmoc. Nezbývá než se obrnit 
železnou trpělivostí a čekat na zázrak.

S laskavým svolením svého psa napsala 
Krystýna Chládková, D1
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| Křížovka |

Houby
Opravdový houbař chodí do lesa vždy s košíkem, ne s taškou z plas-
tické hmoty, v níž se houby zapařují. Najdeme-li jedlou houbu, opa-
trně ji vytrhneme ze země a otvor zahrneme mechem, aby podhoubí 
nevysychalo. Pak houbu hned očistíme a třeň naspodu okrájíme, aby-
chom si neznečistili houby v košíku. V listnatých i jehličnatých lesích 
se začíná objevovat... (dokončení v tajence).

Tajenka: ________________________________________________________________________

Vyluštil: _____________________________________ pracoviště:__________________________

1. konvektor TEBA
2. koupelnový infrazářič
3. sada kulem
4. osobní digitální váha
5. topinkovač DOMO

6. stříhací strojek
7. rychlovarná konvice Creative
8. forma – bábovka
9. zkoušečka mikrovln
10. podnos

Řešení tajenky odevzdejte nejpozději do 6. 1. 2003 do označené 
nádoby na vrátnici podniku. Vylosování a výsledky budou 
zveřejněny dne 9. 1. 2003. Ceny pro vítěze:

Křížovka
Občasník –
Vánoce 2002
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• Prodám lyže dětské běžecké, délka cca 
120 cm, zcela nové, cena dohodou, kolo dět-
ské BMX  2 ks, cena á 300,– Kč, lis na ovoce 
– zcela nový, výhodná cena – sleva 20 %,
p. Kožnar, linka 224.

• Prodám sporák elektrický, čtyřplotýn-
kový, zn. Fiko, dále automatickou pračku 
Romo. Cena dohodou.  
p. Havlena, linka 266.

• Prodám funkční, ale opotřebovaný el. 
sporák 3 plotýnkový s el. troubou za 
100 Kč a ledničku s mrazákem (slou-
povou) Calex za 200 Kč   
Ing. Martin Pišín, linka 210.

• Prodám mrazák Calex 120 l, cena 
1 000 Kč  
paní A. Vágnerová, lisovna.

• Prodám sjezdové lyžařské boty – vel. č. 
91⁄2 , cena 400 Kč a hokejové brusle Botas, 
vel. č. 91⁄2, cena 300 Kč.  
Ing. Műller, linka 204.

• Prodám Opel Ascona 1,6 Diesel. Alu 
kola, zadní stěrač. spotřeba 6 l/100 km. Zá-
vada na motoru – patrně přidřené ložisko 
vačkového hřídele. Možno odkoupit jen 
doklady.
Cena 10 000 Kč. 
Ing. Martin Pišín linka 210.

• Prodám stavební kotel na ohřev asfaltu 
nebo vody + novou smaltovanou nádobu 
do tohoto kotle. Cena 300 Kč.
Ing. Martin Pišín, linka 210.

• Lyžařské běžecké boty BOTAS, velikost  
– 9,5 – šíře 75 mm včetně běžeckých lyží 
s vázáním, délka lyží 205 cm, umělá skluz-
nice. Cena za komplet 400 Kč.
Ing. Műller, linka 204.

• Prodám lyžařské běžecké boty BOTAS, 
velikost 9,5 – šíře 50 mm s vázáním. Cena  
250 Kč.
Ing. Műller, linka 204.

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: slesingr@isolit-bravo.cz.

| Inzerce |

Bezplatná inzerce spolupracovníků

Jako již tradičně pořádá i letošní rok vedení firmy 
pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky

SLAVNOSTNÍ
UKONČENÍ ROKU

v sále hotelu U Dubu.
Začátek v 18:00 – vystoupí host večera skupina ŠLAPETO, 
od 20:00 hodin hraje k tanci a poslechu DJ Luděk Horálek. 
Ukončení je plánováno na 02:00 hodin.

Občerstvení je zajištěno.                                               Jste srdečně zváni!

Příští číslo Občasníku vyjde 16. 4. 2003, uzávěrka příjmu inzerce je 27. 3. 2003.

Bezplatné inzeráty mohou podávat pracovníci společnosti na osobním oddělení nebo zasílat elektronickou poštou na adresu:
slesingr@isolit-bravo.cz. U každého inzerátu uvádějte kontakt na inzerenta.


