
Tiráž:
Tento časopis vydává firma Isolit-BRAVO pro své zaměstnance
a jejich rodiné příslušníky. Distribuce probíhá zdarma uvnitř
výrobního závodu. Do občasníku může přispět kdokoli ze

zaměstnanců a na jakékoli téma. Vedení firmy si vyhrazuje právo
odmítnou články které odporují dobrým mravům, zákonům ČR,
nebo poškozují pověst firmy. Příspěvky předávejte do obchodní

kanceláře, nejlépe v digitální formě pomocí mailu na adresu
pisin@isolit-bravo.cz. Pracovníci, kteří nemají přístup k počítači,

mohou odevzdat příspěvek i v ručně psané podobě.  
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Kvido is explaining how to succeed and win in a
very complicated open trade market field by moti-
vating his employees finantially for their better and
more effective work.

Ani ne právě dnes, ale právě včera jsem slyšel
ráno v rádiu, že s odbory to jde s kopce. Nikdo je
nepotřebuje, lidé z nich houfně vystupují a
funkcionáři se zlobí: "Však jen počkejte! Vy
uvidíte!"  Myslím si, že to ale bude právě naopak:
"Však jen počkejte, vy funkcionáři, za čas nebudete
vůbec!" K tomuto závěru mě vede následující
úvaha:

Za komunistů soutěžily socialistické brigády
práce v lecčems, ale nevzpomínám si, že by kdy
soutěžily ve výši výplaty. O výplatách se tenkrát
nemluvilo, ani to nemělo cenu - ty moudře přidělo-
val svým rozhodnutím stát, což byli právě oni
zmínění komunisté. Dnes o soutěžích mnoho nem-
luvíme, ale přinejmenším dvě probíhají trvale, per-
manentně. První z nich je soutěž v produktivitě
práce. Velmi málo firem disponuje nějakým geniál-
ním výrobkem, který by nebyl kopírovatelný a
prodával by se jako na běžícím pásu a s vysokými
maržemi, které by dobře zaplatily poflakování a
nízkou produktivitu práce vlastních pracovníků.
Naprostá většina se musí smířit s tím, že vyrábí věci
běžné, stejně jako mnoho dalších, a že tedy její
přežití, úspěchy a prosperita závisí na tom, jak efek-
tivně dokáže vyrábět, zda plní zakázky včas a v
přinejmenším žádané nebo ještě vyšší kvalitě.
Nebudu Vás napínat, jistě jste si všimli, že to tak je
také s námi. Zmíním se ale te  o ještě druhé soutěži,
která jde s tou první ruku v ruce, je nicméně pro pra-
covníky podstatně příjemnější. Je to soutěž o přesetí
a vytvoření co nejlepšího pracovního kolektivu.
Před časem mě jeden ekonomický časopis požádal
o napsání článku na téma "zahraniční investoři v
ČR". Kromě jiného jsem v něm vyjádřil přesvědčení,
že údajné snížení nezaměstnanosti v regionech, kde
se zaplňují průmyslové zóny novými podniky, je jen
iluzí a scestným výplodem vládních plánovačů.
Žádná nově příchozí firma nemá zájem o neza-
městnané podle seznamu z úřadu práce. Každá
naopak chce osvědčené pracovníky z firem stáva-
jících. Důvod? Odpovězme si sami, do jaké míry je
problém nezaměstnanosti v této zemi skutečný a do
jaké předstíraný. Já sám si troufnu opakovaně tvrdit,
že jsem ještě skutečného nezaměstnaného nev-
iděl….

Tak tedy druhá, pro pracující příjemnější rovina
soutěže či spíše boje, je  přetahování o ně samotné.
Tato rovina vedle svědomí zaměstnavatelů naprosto
spolehlivě zaručuje sociální a platový pokrok, takže

všichni břichatí odboroví předáci, popřípadě
vykutálení komunističtí "bojovníci za práva pracu-
jících" jsou nejen naprosto zbyteční, ale také směšní
- nehájí totiž ve skutečnosti žádné pracující, ale
jenom svoje prebendy, výhody či teplá místa - nor-
málně se uživit prací už dávno zapomněli, pokud to
kdy vůbec uměli.

Poj me se tedy podívat, jak si v této příjemnější
soutěži stojíme. Jako obvykle mně paní Kholová
vytáhla příslušná čísla za 1. čtvrtletí letošního roku
z oficiálních údajů Českého statistického úřadu:

Kde                     Průměrný hrubý    Průměrný hrubý 
plat             přepočtený plat

Okres UO 12.789 Kč 13.196 Kč
Kraj Pardubice 13.176 Kč 13.608 Kč
Isolit-Bravo, s. r.o. 15.997 Kč 16.463 Kč

Přepočtený znamená hrubý prostý přepočítaný
na normální pracovní dobu, nebo  v hrubém
prostém jsou započteni  také pracovníci, kteří pra-
covali zkrácenou pracovní dobu.

Domnívám se, že je to slušný stav. Nicméně stej-
ně tak, jako se nespokojíme s dosaženou produkti-
vitou práce (to je ta první  část soutěže), ale budeme
ji stále, trvale a všemi rozumnými způsoby zvyšo-
vat, neusneme ani na vavřínech prvenství a náskoku
ve výši platů a mezd. Že to není jen plané kecání,
dokládám zvýšením, které proběhlo k 1. červenci v
kovovýrobě. Zvýšení bylo provedeno podle násle-
dujících zásad:

1. Byly provedeny osobní korekce směrem vzhů-
ru u jednotlivých pracovníků, kteří dobře pracují a
zaslouží si zvýšení.

2. Všem úkolovým a režijním dělníkům byla
zvýšena pohyblivá složka o 2 Kč/hodinu.

3. Všem pracovníkům, kteří mají plnou kvali-
fikaci, to je "Uzavřený čtverec", byla zvýšena mzda
o další 3 Kč/hodinu. Tato složka je propůjčena a
pokud by kvalifikaci ztratili, ztrácí nárok na tuto

Adieu břichatí funkcionáři !
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prémii. U seřizovačů toto platí u těch, kteří nemají
průměrnou známku horší, než 2,0, mají uzavřený
čtverec a mistři je kladně hodnotí po stránce přís-
tupu k práci.

4. Dále sledujeme od července pečlivě produk-
tivitu práce - to znamená, kolik přidané hodnoty za
směnu vytvoříme - konkrétně na každou směnu.
Výpočet produktivity práce je velmi jednoduchý: 

Produktivita směny = (Co směna vytvořila -
zmetky a reklamace) děleno počtem pracovníků na
směně

Směny jsme označili podle vlastního výběru - tře-
bas podle barev: Modrá, Zlatá, Zelená a soutěžíme,
která směna má nejvyšší produktivitu práce, která
plní plán produktivity a v horším případě zjistíme,
která případně plánovanou produktivitu neplní. Ta
směna, která plán produktivity plní - to znamená, že
nejen ta nejlepší, ale třeba všechny 2 nebo 3 směny
- obdrží zvláštní prémii: úkoloví dělníci další 4
Kč/hodinu a seřizovači 7 Kč/hodinu.

Dostávat pravidelně také tuto složku tedy zna-
mená: vyvarovat se neproduktivity práce - a tou je
přešlapování, hledání, pomalá práce, kecání, ale
také zbyteční lidé na směně - protože to vše užírá ze
zasloužené výplaty. Nikdo v naší firmě není posled-
ní kolečko - každý je svobodný a úctyhodný  člověk
a každý je nejenom oprávněn, ale přímo povinen
poukázat na špatné věci. Snažme se, a  je každá
směna produktivní, a  vypsané prémie skutečně
dostáváme a napravujme všechny nepořádky, neš-

vary a nedokonalosti, které by tyto příplatky případ-
ně snižovaly, kazily nebo rušily.

V konečném součtu tedy může každý dělník
Kovo získat 2+4+3 = 9 Kč/hodinu, což je při
uvážení minimálních běžných přesčasů zhruba
2.000 Kč/měsíc plus případná dorovnání u praco-
vitých podle bodu 1.

Seřizovač získá až 2+3+7=12 Kč/hodinu, což
představuje až téměř 3.000 Kč/měsíc. (Domnívám
se, že i zde jaksi automaticky uvažované přesčasy
jsou nezanedbatelnou výhodou naší firmy pro
každého, kdo nechce doma lenošit. Pamatuji se na
zmíněné časy socialismu, kdy jsem si po práci
přivydělával jako topič, stavební dělník, překladatel
a učitel, protože moct pracovat navíc byla věc zhola
nemožná).

Toto zvýšení se samozřejmě neomezí na Kovo,
ale proběhne později v celé firmě. Přesný termín do
značné míry závisí na Vás samotných - snad si ještě
vzpomenete na minulý článek Podporujte svého
šerifa. V něm jsem na Vás všechny apeloval, abyste
spolu se svými vedoucími vymysleli věrohodný sys-
tém, který prokáže měřené zvyšování produktivity
práce a firma Vám na oplátku zajistí zvýšení Vašich
financí. Nechci být protivný, ale jako reakci na
tento veskrze vstřícný článek jsem nedostal ani je-
diný návrh… Kde je tedy chyba? To už nemáme
zájem ani o peníze? Zakončím optimisticky: Jistě
máme, ale spíme. Tak to se tedy rychle probu me! 

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy

Noví zákazníci Isolitu - Bravo
Peter is presenting our new customers and prod-

ucts we are producing for. At the same time he is
explaining the necessity not only to gain them but
also to manage to keep their interest in our goods
and service.

Jako má každý rybář radost, když se mu podaří
ulovit kapříka, tak i my máme radost z toho, že se
nám podařilo získat pro firmu nového zákazníka.
Nebudu zde polemizovat o tom, zda máme radost
větší či menší, ale pravdou je, že se toto přirovnání
dá velmi dobře použít. Rád bych Vás tedy stručně
informoval o nových zákaznících naší firmy a začnu
třeba od nástrojárny:

Zde je nových zákazníků, co se počtu týče, zatím
nejvíce, a to konkrétně :  Schroeder, Linet Compact,
Hager, Walter Consulting, OJ Electronics, Payer, CK
Production, Siemens Automobilové Systémy.
Jenom pro zajímavost o některých z nich - 

• Linet Compact je dceřinou firmou české
společnosti Linet a vyrábí komponenty pro nemoc-

niční lůžka, která se montují právě v mateřské firmě,
a jsou úspěšně prodávána po celém světě.

• Payer - rakouská firma vyrábějící holicí a stři-
hací strojky. Ve spolupráci s touto firmou dodáváme
na trh střihací a holicí strojky pod značkou BRAVO. 

• Hager - firma mající skoro 7000 zaměstnanců a
vyrábějící výrobky spojené s regulací a rozvodem
energie v domácnostech a průmyslových apli-
kacích.

• Siemens Automobilové Systémy - vyrábí elek-
troniku do automobilů a domácích spotřebičů, tato
pobočka koncernu Siemens má výrobní závod ve
Frenštátu pod Radhoštěm

Lisovna - zde přibyli následující zákazníci: již
zmíněné firmy Linet a Linet Compact, kde se začalo
lisovat z forem vyrobených v naší nástrojárně. Také
by se mělo u nás lisovat z forem, které nástrojárna
vyrobí pro firmy OJ Electronics a Siemens Auto-
mobilové Systémy.  Dalším novým zákazníkem je
firma Black & Decker a znovu se k nám vrátila firma
Wilden.
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• Black & Decker  -  velmi známá firma pro
každého, vyrábí nářadí (vrtačky, brusky, … ) a
přístroje pro úpravu zahrady ( křovinořezy, el. pily,
…). Nedávno přestěhovali výrobu z Anglie do Čech,
do závodu v Ústí nad Labem, kde probíhá finální
montáž výrobků, a mají zde i lisovnu plastů. Zatím
vše nasvědčuje tomu, že k nám přesunou i výrobu
kovových dílů, a tím se částečně zaplní volná kapa-
cita naší kovovýroby.

Montáž - zde se letos objevili dva noví zákazníci
- Ikea, pro kterou jsme začali montovat lampy a
Metro Cash & Carry Bulharsko, kam se podařilo
proniknout s našimi fritézami.

• Ikea - zákazník velmi známý především na
lisovně a s neuvěřitelným potenciálem a schopností
prodat obrovské množství pro nás zajímavých plas-
tových výrobků.  Po dovolené se u nás začne mon-
tovat další druh lampy.

Takzvaně "na spadnutí" jsou další noví zákazníci,
ale o nich se zde zmiňovat nebudu,  třeba z důvo-
du prosté pověrčivosti. Nicméně budu rád, a v mém
případě určitě více než již zmíněný rybář, když se v
druhém pololetí tohoto roku podaří na pomyslný
háček "ulovit" ještě mnohem více nových zákaz-
níků.  Pro to uděláme my všichni, kteří jsme za
jejich shánění odpovědni, maximum.  Je však třeba
si uvědomit, že jedna věc je nového zákazníka

sehnat a druhá si ho udržet a rozvíjet s ním obous-
tranně výhodnou spolupráci. Vždy  každý zákazník
si vždy nového dodavatele testuje, v našem případě
třeba tím, že zde zadá výrobu formy za pouhých
200 tisíc Kč. K tomu, aby tato jedna malá zakázka
přerostla ve spolupráci, která se bude ročně počítat
v desítkách či stovkách milionů korun, je potřeba
mnohdy hodně času, ale to už to záleží na nás
všech. My všichni se musíme snažit, aby vše bylo
včas, od výkresové dokumentace formy počínaje,
přes výrobu všech dílů formy, dodávku prvních
vzorků, zajištění potřebných úprav a předáním
vynikající formy zákazníkovi konče. Během tohoto
procesu, který závisí především na výrobě, však
musí být zákazník námi opečováván, musí dostat
víc než sám chce, musí nabýt ne dojmu, ale jistoty,
že zadal svou zakázku firmě, která se o vše postará.
Pouze tento přístup a žádný jiný vede k rozšíření
vzájemné spolupráce a k dalším zajímavějším
zakázkám.

Jak jsem již uvedl, budu velmi rád, pokud nových
zákazníků bude u nás přibývat, ale ještě raději
budu, když se k nám budou stávající zákazníci
neustále vracet s novými projekty a s jistotou, že my
jim vždy dodáme ještě více než požadují. Přeji Vám
krásné prožití Vaší zasloužené dovolené.

Petr Bodlák, vedoucí zah. obchodu

Vybrané údaje z účetních výkazů za poslední tři roky
Some facts chosen from the annual accounts (last

three years).
V roce 2002 firma překročila jednu miliardu tržeb

za vlastní výrobky a služby. Podařilo se naplnit
stanovené cíle, vzrostla výroba, zvýšila se produk-
tivita práce a zisk.

K největšímu nárůstu v ukazatelích došlo na
divizi kuchyňské přístroje, kde náš tradiční
zahraniční partner PHILIPS navýšil odběr fritéz, a
navíc se rozjela nová výroba nerezových konvic.
Nástrojárna  v loňském roce vyráběla formy pro své
stálé zákazníky a zvětšil se podíl vyrobených forem
pro zákazníky z automobilového průmyslu (VW,
Donelly, apod). Zejména v důsledku zvyšující se
výroby výlisků pro vlastní výrobu kuchyňských
spotřebičů a zásluhou zakázek pro firmu IKEA
vzrostla produkce lisovny.  

Tržby ve firmě stouply o 222 mil. Kč, celkový
podíl exportu na tržbách dosáhl sedmdesáti osmi
procent a oproti roku 2001 se zvýšil o osm procent.
Během roku společnost zaměstnávala v průměru o
40 lidí více než v loňském roce. Produktivita práce
měřena přidanou hodnotou na pracovníka a rok
vzrostla o 28 procent na 701 tisíc korun. Investice v
roce 2002 dosáhly 74 miliónů korun,
což je o 25 miliónů více než v roce 2001.

Nakupovali jsme především nové stroje, s jejichž
přispěním dochází ke zvýšení produktivity práce.
Příkladem je nákup lisů, obráběcího centra, mani-
pulátorů a dalších strojů. Zvyšování výroby si
vyžádalo stavební investice, rozšíření montážní haly
a vytvoření nové přístavby pro stroje. 

Zásoby se zvýšily o 13 miliónů na 152 miliónů
korun. Navýšením zásob hotových výrobků došlo
ke konci roku k předzásobení výrobky pro akční
prodeje pro markety. Dále se ve skladech změnil
sortiment výrobků, který se rozšířil o myčky a nové
typy sporáků. Stavy materiálů a polotovarů se snížily
a došlo ke zkrácení doby obratu ve skladech. 

Firma si vytvořila rezervy na opravu dlouho-
dobého majetku, kursové ztráty, byla také navýšena
rezerva na program znalostních zaměstnanců. V
roce 2002 došlo ke změně účetních předpisů,  proto
byla proúčtovaná odložená daň do nákladů a z
předchozího období proti nerozdělenému zisku. Po
zaúčtování daně z příjmu za r. 2002 dosáhl čistý
zisk společnosti 97.097 tisíc korun, což je nejlepší
výsledek v podnikání za období deseti let. Finanční
situace je dlouhodobě stabilní, došlo k dalšímu
navýšení volných finančních prostředků, které v
dostatečné míře pokrývají potřeby dalšího rozvoje
výroby a nákupu investic.
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Martin is introducing some new products which
have been launched this year and others which are
just being prepared to sell.

Trh se spotřebním zbožím je velmi dynamickým
světem. Zákazníci požadují stále nové modely,
designové variace. Průměrná životnost modelu v
bílé technice činí většinou čtyři roky. Přibližně se dá
říci, že první půlrok je zavádění přístroje, kdy křiv-
ka prodeje stoupá, pak následuje přibližně jedno až
dvouleté období masivního prodeje a potom už
výrobek začíná v zájmu zákazníků upadat. Tyto
hodnoty jsou samozřejmě orientační. Existují módní

záležitosti, které mají dobu životnosti mnohem
kratší, ale i stálice.  Mezi stálice například patří
sendvičovač BRAVO 2305, který se prodává již
téměř deset let, a stále velmi dobře.

Jistě vás bude zajímat, jaké novinky jsme uvedli
na trh v letošním roce a jaké ještě připravujeme.
Novinkou v oblasti konvic je malá sympatická kon-
vička Nela, v bezspirálovém provedení a obsahu 1
litr. Na předvánoční prodej chystáme konvice Lada
a Bára o obsahu 1,7 a 1 litr. Tyto konvice nahradí,
dříve úspěšné, ale dnes již zastaralé modely Janett a
Dita. 

Kdo chvíli stál, již stojí opodál

Údaje ( v tis. Kč) 2000 2001 2002
Aktiva celkem 482 080 594 680 710 654
Stálá aktiva 106 559 139 955 189 471
Nehmotný investiční  majetek 2 848 5 631 5 426
Hmotný investiční majetek 103 710 128 762 178 484
Oběžná aktiva 374 668 448 106 526 568
Zásoby 147 507 141 306 152 406
Krátkodobé pohledávky 110 213 141 913 146 609
Pasiva celkem 482 080 594 680 710 654
Vlastní jmění 355 666 426 564 493 350
Cizí zdroje 117 965 162 119 214 666
Bankovní úvěry 0 0 0
Tržby za prodej zboží 5 376 5 306 4 140
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 657 989 833 052 1 055 145
Výkonová spotřeba 553 690 616 700 736 882
Přidaná hodnota 179 275 243 029 340 817
Osobní náklady 83 271 107 788 120 147
Odpisy nehmotného a hmotného majetku 19 214 24 443 27 503
Provozní hospodářský výsledek 80 429 121 765 162 043
Jiné finanční výnosy 39 872 27 512 41 720
Jiné finanční náklady 40 483 39 628 48 651
HV z finančních operací 611 -12 116 -6 931
Mimořádný HV 2 630 50 71
HV za účetní období 60 408 74 799 97 097
Průměrný počet pracovníků 401 446 486
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Další novinkou je stolní ventilátor B-4111. Stolní
ventilátor nám zatím v sortimentu chyběl. Tento
ventilátor vychází z osvědčeného stojanového ven-

tilátoru KHS 1608. Je
určen pro domácnosti i
kanceláře. Jeho výkon
je 43W a průchod
vzduchu 28,3 m3/min.
Výhodou jsou 3 ry-
chlosti chodu, nízká
hlučnost, jednoduché
ovládání a vypínatelný
horizontální výkyv.
Průměr ventilátoru je
30 cm. O jeho prodeji
se zmiňuje kolega
Műller v samostatném
článku.

Na vánoční trh chystáme také novou digitální
kuchyňskou váhu jako náhradu stávajícího typu
910-2. Nový model bude mít větší rozsah váživosti
0-5 kg a větší přesnost. Hlavně bude mnohem
hezčí, což o prodeji často rozhoduje. Kuchyňské
pomocníky si vybírají zpravidla ženy, a ty se rády
nechají okouzlit půvabným vzhledem přístroje.
Vzhled však jde u této váhy v ruku v ruce s vysokou
praktičností a účelností. Miska váhy je tvarovaná
tak, že po vážení ji můžete přiklopit na váhu jako
kryt, takže se na váhu a do misky nepráší. Navíc tak
váha zabere méně místa a dá se uložit i do nižších
prostor, třeba do zásuvky.

Na podzimní čas chystáme i novinky v topné
technice. První bude halogenové topidlo B-4119.
Toto topidlo je v našem sortimentu nové. Jedná se o
moderní způsob vytápění na bázi trubic naplněných
plynem - halogenem, které září a sálají příjemné
teplo. Toto teplo, umocněné optickým dojmem, je
daleko příjemnější než neosobní teplo ústředního
topení. Připomíná svým působením otevřený oheň.
S trochou nadsázky by se dalo říci, že zahřeje nejen
zvenku, ale i na duši. A to v podzimních sychravých
dnech ocení každý z nás.

Druhou novinkou je konvektorové topidlo B -
4120, které nahradí
předchozí model B-
4100. Je určeno k za-
věšení na ze , a nebo
po přišroubování no-
žiček, jako přenosné
topidlo. Výhodou o-
proti předchozímu
modelu je možnost
použití ventilátoru
nezávisle na zvoleném
stupni výkonu, dvojité
jištění a hlavně velmi
povedený design pří-
stroje. 

Naší poslední novinkou je domácí vysavač
BRAVO B-4109. Vysavač má příkon 1200 W, sací
výkon 220 W, filtrace je čtyřnásobná. Sáčky mají
obsah 2,5 litru.

Příslušenství
je integrováno
v těle vysava-
če. Samozřej-
mostí je navi-
ják kabelu,
plynulá regu-
lace sacího vý-
konu, ukazatel
naplnění sáč-
ku, hadice s
mechanickou regulací sání, madlo k přenášení a
moderní design. Ke zvláštním výhodám patří nere-
zová teleskopická trubice, velká kolečka pro snadné
překonávání prahů, parkovací držáky na zádi a dnu
vysavače, nízká hmotnost a nízká cena náhradních
sáčků. Příslušenství vysavače tvoří: podlahová
hubice, štěrbinová hubice, kartáčkový nástavec a
popruh k nošení vysavače na rameni. Jako dárek je

přiložena náhrad-
ní sada sáčků a
filtrů.

Pokud některá
z novinek vzbudi-
la váš zájem, mů-
žete si ji zakoupit
v naší podnikové
prodejně.

ing. Martin Pišín , marketing D5 

One of Slovak employees, who has found a job in
Isolit-Bravo, would like more Slovak people to stay
and work in Isolit.

Od minulého roku pracujem v Isolite-BRAVO na
montáži kuchyňských prístrojov. Začiatky sú všade
na novom pracovisku ažké a náročné. Treba vyna-
loži  ve a úsilia a snahy zaradi  sa do výroby, aby
boli zákazky včas a kvalitne splnené. K tomu nám
dos  pomáhá vylepšená organizácia práce vedúce-
ho výroby p. Prokopca a prípravárov výroby, ktorý
nám vychádzajú v ústrety a snažia sa o vylepšenie a
u ahčenie náročnej práce. 

V priebehu 9 mesiacov tu pracovalo ve a agen-
túrnych pracovníkov, ktorý sa naučili rýchlo a kva-
litne pracova  a napriek tomu odišli. Bolo by dobre
zamyslie  sa nad týmto problémom a nejako ho
vyrieši  v obojstranný prospech.

Anna Paliášová, D3

Postřeh pracovníka
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During the next twelve months some modernisa-
tion activities are planned in the moulding shop. For
example, purchase of new moulding machines,
printing machines etc.

Během příštích 12-ti měsíců se plánuje další mo-
dernizace, mechanizace a automatizace ve výrobě
výlisků z plastických hmot. Za lisy Engel, na pravé
straně lisovny, budou do konce 8. měsíce
instalovány dopravní pásy, které zajistí svážení jed-
notlivých výlisků do odběrného místa pod opracov-
nou. Náklady činí cca 700.000,- Kč. Připravují se
také dopravní cesty na levé straně lisovny, za
současnými lisy Battenfeld č. 21, 22, 23, 24.
Odběrné místo se předpokládá uprostřed, mezi lisy
č. 22 a 23. Realizaci komplikuje úzký výrobní pros-
tor, nebo  se musí zachovat bezpečnostní
vzdálenost (80 cm) mezi vstřikovacími lisy a
dopravními pásy. Úpravy současných dopravních
pásů se připravují i v prostoru mezi lisy BAT
750/210 a CS 371/160, budou umístěny nad sebou.
Dodavatelem dopravních cest je firma Beltech
Pacov.

Pro další automatizaci a snížení jednolisových
obsluh je objednán manipulátor pro lis BAT
1300CDC č. 26 v hodnotě 1 mil. Kč. Dodavatelem
je rakouská firma Engel.

Dále se připravuje centrální vakuový systém pro
dopravu plastického granulátu ze zásobního sila a
skladu do násypek vstřikovacích lisů. Zatím bude
napojeno 12 lisů (CS 371/160 a BAT 1300/525), kde
se vyrábí krabičky IKEA. Systém zajistí automatické

zásobování lisů hmotou. Předpokládaná investice je
ve výši 3 mil. Kč. Termín uvedení do provozu -
prosinec 2003.

V oddělení potisku výlisků je připravena také
modernizace zařízení. Bude objednán nový tiskový
stroj Linoprint, který je čtyřbarevný s možností
rozšíření na pět barev. Jedná se o víceúčelové
zařízení, které zahrnuje více operací - předprava
(ožeh) + vícebarevný potisk. Výrazně se zvýší repro-
dukce, kvalita a produktivita při potisku výlisků.
Cena zařízení je 4 850 000,- Kč. 

Největší akce, která se připravuje, je postupná
výměna 11-ti starších lisů. Jedná se o lisy s uzavírací
silou 75 až 400 tun. Časový plán realizace je 12
měsíců a výše investice cca 1 až 1,1 mil. EUR. Větší
lisy budou vybaveny manipulátory a dalšími pří-
davnými periferiemi.

Výběrové řízení na dodavatele lisů je rozpraco-
vané, účastníky jsou firmy Battenfeld, Engel, Demag
a Arburg. Modernizace strojového parku přinese
další zvýšení produktivity výroby a současně úspory
v nákladech.

Kvalitní vybavení lisovny samozřejmě přiláká
další zákazníky - odběratele, kteří stále více
vyžadují výrobu na přesných, špičkově řízených
strojích, které zajistí stále opakovanou kvalitu
výlisků. Velká odpovědnost je ale také na celém
kolektivu lisovny, který musí zajistit maximální
využití všech výrobních technologií a co nejkvalit-
nější plynulý výrobní proces.

Jiří Vaníček, lisovna D1

Nové připravované investice v lisovně plastů

The purchase of ventilators is two times bigger
than the last year, but  we are still not able to fill our
customers needs. 

Po zkušenostech z prodeje v roce 2002 a vzrůsta-
jícího zájmu zákazníků o ventilátory jsme na D5, po
dohodě s dealery, rozšířili sortiment o stolní ventilá-
tor B 4111 /průměr vrtule 30 cm/. 

Kontejnery jsme objednali již na přelom března -
dubna 03 množství dvojnásobné v porovnání s
rokem 2003 - výsledek prodeje:

r. 2002 r. 2003
klipsnový ventilátor 5.440 ks 6.100 ks
stojanový ventilátor 1.983 ks 5.640 ks
stolní ventilátor --- 3.500 ks

Celkem 7.423 ks       15.240 ks

Vzhledem k mimořádnému teplému počasí i toto
dvojnásobné množství nestačilo, předpokládáme,
že bychom dokázali prodat o cca 5000 ks více,
výrobce však není schopen dodat další zboží dříve,
než do 2 měsíců, což by bylo vzhledem k ročnímu
období již nereálné prodat. Koncem srpna 03
musíme již zahájit v maloobchodech a řetězcích
prodej teplovzdušných ventilátorů, konvektorů a
halogenových ohřívačů.

Pro rok 2004 připravujeme další rozšíření sorti-
mentu o stolní ventilátor s průměrem vrtule 20 cm.
V prodeji pak chceme, i při normálním průběhu
léta, prodej ventilátorů navýšit nad úroveň letošního
roku. Prodej sezónních výrobků je vždy riskantní, je
to ale zároveň jedna z cest, jak zvyšovat roční
obraty.

Ing. Z. Műller, divize 5

Prodej ventilátorů - srovnání roku 2002 a 2003
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Pavel is happy to have a team of young and gift-
ed people. He thinks they are the hope and promise
for future development.

Hodně jsem se poslední dobou napřemýšlel nad
tím, co je potřebné změnit pro vytváření podmínek
k úspěchu naší práce. Úspěchem rozumíme spoko-
jenost zákazníka při vzájemně přijatelné ceně,
vynikající kvalitě, dodržení termínů a zvládnutí
všech těchto kritérií v cyklu výroby.

Jdu do toho se zdravým jádrem spolupracovníků,
které se podařilo během deseti let stabilizovat a
které přes stálé stresové a vyčerpávající poměry tyto
podmínky splňuje. Celá organizace je v jednodu-
chosti, v osobní zodpovědnosti každého pracovní-
ka, ale hlavně v touze a vůli to dokázat.

Jsem přesvědčen, že čas, který máme před sebou,
dokážeme využít k tomu, abychom překonali vše,
co souvisí se vstupem do nového evropského
společenství a zároveň uspokojili nového nároč-
nějšího zákazníka. Velice mě těší, že pomalu
nastává čas, kdy přichází mladí a schopní pracovní-
ci, kteří jsou zárukou toho, že se to podaří.

Pavel Prokopec, vedoucí D3

Marek, a head of store keepers, is awaiting a usual
production increase before Christmas asking his col-
leagues (store keepers, purchasers) to make one team.

Blíží se čas vánočních dárků - tedy období, kdy
stoupá poptávka tuzemských i zahraničních odbě-
ratelů, hlavně firmy PHILIPS, o naše kuchyňské spotře-
biče. S tím jsou spojeny zvyšující se  kvalitativní a kvan-
titativní nároky na sklad a výrobu. Abychom tyto
stoupající nároky zvládli bez problémů, musí se mezi
výrobou, skladem a zásobováním  předávat aktuální
informace pravidelně a včas. Včasné a pravidelné
dodávky materiálu vedou k vyšší produktivitě práce a
zvýšené efektivnosti výroby.

Tímto bych chtěl apelovat na pracovníky a pracov-
nice skladu a přípravy výroby, na referenty zásobování.
Všichni si vzájemně  musíme vycházet vstříc při objed-
návání materiálů od tuzemských i  zahraničních doda-
vatelů. Provádět následnou kontrolu a evidenci -
hlavně odepisovat dovozový materiál, u něhož při
následném doobjednání mohou nastat nemalé starosti.
Důsledkem špatné spolupráce mohou být přeplněné
sklady, ztráta pružnosti, porušování zásad FIFO a
BOZP.

Marek Učený, vedoucí skladník D3

Zdeněk wishes our customers to be able to under-
stand the difference between the cheep and more
expensive branded goods producer of which guar-
antees quality and better service.

Staré české přísloví říká: "Když ptáčka lapají,
pěkně mu zpívají." Ne jinak tomu bylo při vzniku
řetězců hypermarketů v České republice. Při
prvních jednáních o vstup zn. BRAVO mezi doda-
vatele do řetězců jsme byli ujiš ováni, že jejich
obchodní politikou bude podpora tuzemských
výrobců a dodavatelů před zahraničními. Po
dvouletém působení v roce 2001 začal však
probíhat dramatický nárůst nejrůznějších maloob-
chodních značek výrobků, především dovozců ze
zahraničí, a obchodní řetězce začaly vyvíjet
obrovský tlak na nákupní ceny.  Vedle toho si sami
řetězce začaly zřizovat svoje maloobchodní znač-
ky, pro které se především, s ohledem na jejich
cenu, často rozhoduje nemálo českých zákazníků.
Za této situace přirozeně došlo i k poklesu maloob-
chodních cen a ve většině případů i k poklesu kva-
lity zboží. Naše přesvědčení, že po několikerém
vyzkoušení spotřebitelé pochopí poměr ceny a kva-
lity u značkového zboží, se zatím nesplnilo.

V maloobchodní síti se působnost tzv. "noname"
poněkud snížila, a to především v souvislosti s
dvouletou zárukou. Prodejci a zákazníci maloob-
chodů již pochopili, že značkový výrobek je sice
dražší, ale že cena zahrnuje současně vyšší kvalitu
a zajištěný servis. Nadnárodní obchodní řetězce se
zatím dle mého pocitu nedokázaly nijak diferenco-
vat, prodávají všechny všechno, svádějí velmi tvrdý
boj o ceny a v konečném důsledku to vše degradu-
je nejen kvalitu a prodejní ceny, ale i image
značkových výrobků. Budoucnost těchto sítí je
podle mě jednoznačně v tom, že se budou special-
izovat, a každá si vytipuje určitý segment trhu.
Některé budou oslovovat skupiny zákazníků s
vysokým příjmem, další s průměrným nebo nižším.
A v tuto chvíli opět nastoupí již zmiňované
degradované značkové výrobky s trvale spolehlivou
kvalitou a zajištěným servisem.

A co Vy spotřebitelé a zákazníci? Už jste se i Vy
alespoň jednou na vlastní kůži přesvědčili, že za
lákavě nízkou cenou deklarované obchodní značky
výrobků se často neskrývá očekávaná odpovídající
kvalita ?

Ing. Z. Műller, divize 5 

Trh a maloobchodní značky

Hledání vnitřních rezerv
jako zdroj zproduktivňování výroby

Větší obrat 
na menší skladové ploše
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Pavel is shoving his satisfaction with the new
store space for assembly of kitchen appliances in
Isolit.

S koncem roku 2002 skončily i stavební úpravy
skladových prostor pro montáž kuchyňských
výrobků. Skončila etapa, ve které museli všichni
leccos překousnout, ale vidina kulturnějšího
prostředí a přehlednějšího uspořádání byla hnacím
motorem pro překonávání všech problémů, které s
sebou taková akce přináší.

V současné době je i náhodnému návštěvníkovi
jasné, že skladové prostory jsou na úrovni, která
odpovídá moderní výrobě.

Pro pracovníky skladu tak skončila doba "hájení"
a výmluv na "složité podmínky". Te  už záleží jen
na nich, aby dokázali k tomuto estetickému zkvalit-
nění přidat i odpovídající evidenci. Teprve pak
bude mít tato nemalá investice náležité opodstat-
nění, protože bez průhledné a průkazné evidence si
všichni, kteří vstupují do databáze skladových
položek, budou moci být jisti jen aktuálním
datumem.

V metodickém pokynu pro práci s materiálem a
hotovými výrobky je "Skladnické desatero". Není to
nic jiného, než shrnutí toho, co musí skladník dělat
a na co si musí dávat pozor, aby i lidé, kteří ve
skladě nepracují, ale skladové údaje pro svoji práci
potřebují, nemuseli lamentovat nad tím, že na zá-
kladě chybných údajů udělali rozhodnutí, které ve
svých důsledcích může mít nenapravitelné násled-
ky.

S tímto vědomím by měl každý skladník svoji
práci vykonávat, protože z výše uvedeného je
patrné, že každé sebemenší opomenutí se může
krutě vymstít.

Ing. Pavel Dušek

Po rekonstrukci Rodina nebo firma?

Jozef is introducing himself expressing his admire
for our republic and town he is just  living in.

Do firmy Isolit-Bravo jsem se dostal jako pracov-
ník agentury. Pracuji na kartonování a paletování
zakázek pro různé odběratele kuchyňských přístro-
jů. Byl jsem svým vedoucím osloven, abych se s
Vámi podělil o svoje poznatky ze života v Čechách,
konkretně v Jablonném nad Orlicí.

Moje původní profese je geologie a geofyzika.
Celých 18 roků jsem pracoval v lesích po celém
Slovensku. Nebylo pro mne jednoduché adaptovat
se na práci ve firmě jako je Isolit-BRAVO. V okolí

Jablonného nad Orlicí je krásná příroda, lidé jsou
příjemní. Toto mi dává zapomenout na psychické
vytížení a tvrdou práci. Zamiloval jsem si toto
město, nebo  se tu cítím jako bych byl na Slovensku,
konkretně v Národním parku Slovenský ráj.

Jozef Pojedinec, D3

Jak se mi žije v Čechách

A young marriaged couple is sharing its experience
of bringing up small children being both fully
employed.

Jelikož jsem byla požádána o napsání článku na
libovolné téma do našeho firemního Občasníku, přišla
jsem domů s těžkou hlavou. O čem mám psát? Bude to
vůbec někoho zajímat? A tak mi pomohl můj manžel
Radek. Rozhodli jsme se napsat o tom, jak se tu žije
rodinám s malými dětmi.

Když jsem nastoupila po mateřské dovolené do
zaměstnání, netušili jsme, jak to bude náročné. Začalo
to tím, že si manžel musel upravit pracovní dobu (oba
nyní  pracujeme ve dvousměnném provozu), abychom
skloubili požadavky obou našich zaměstnavatelů. Ano,
tady můžete namítat: ,,No a co, to musel udělat každý."
Já vím, peníze potřebujeme (při dnešních cenách to
platí dvojnásob). Byli jsme trochu naivní, když jsme si
mysleli, že to potrvá věčně. Po půl roce, díky našemu
schopnému managementu, jsme získali více zakázek a
tím pádem i více přesčasů a méně stráveného času s
rodinou. Náš společný víkend se omezil na rodinné
neděle. Postupně začaly hádky typu: "Už zase
přesčasy? A kdo vyzvedne kluka ze školky? Kdo se
bude učit s dcerou? A co, když děti onemocní?"

Manželův zaměstnavatel taky potřebuje, aby můj
muž občas zůstal déle v práci. A nyní nastává problém,
jak to vyřešit? Já nechci ustoupit a argumentuji:
,,Potřebuji tu práci a nerada bych, aby mě propustili."
Manžel má stejné argumenty. A co te ? Dobře, zů-
stanu s dětmi doma. Příště zůstane manžel. Nakonec,
jsou to naše děti a neustále je převážet po babičkách,
to také nejde. Prostě to kombinujeme, jak se dá. Jsme
lidi a vždy se domluvíme. A proto bych na závěr chtěla
dodat: "Šéfové, snažíme se, jak to jen jde, a proto
prosím, bu te k nám trochu shovívaví, když hned
nemůžeme přispěchat firmě na pomoc. Občas to
prostě nevyjde. Myslím si, že nebudeme sami a najde
se více rodin, které řeší podobné problémy při řešení
otázky "Rodina nebo firma".

Na závěr chceme popřát všem zaměstnancům firmy
BRAVO a jejich rodinným příslušníkům příjemně
strávenou dovolenou a načerpání nových sil do další
práce.

Jana a Radek Čadovi
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Jana is expressing her disappointment about the
state of language speaking ability in her country.

Původně jsem neměla v úmyslu tento článek
uveřejnit, ale další, v pořadí už druhé, opravování
Občasníku mě k tomu znovu inspirovalo (nebo spíš
vyburcovalo?). 

Pokusím se při svém psaní "odrazit" od stále
naléhavější potřeby, aby zaměstnanci Isolitu ovlá-
dali cizí jazyky, především angličtinu a němčinu.
Nechci a nebudu popírat nutnost znalosti jazyků, to
bych byla sama proti sobě, v dnešní době se už
nemůžeme tvářit, že se bez této dovednosti obej-
deme, a  už pracujeme kdekoli a v jakémkoli oboru.
I při naší nedávné dovolené na Slovensku jsem
mohla prožívat radost z toho, že když potkám ci-
zince (nemyslím však Slováky), nemusím jen zahan-
beně sklopit hlavu a různými posunky dávat najevo,
že "Něpanimaju". Zahraniční turisté byli také zjevně
potěšeni, že se po značném úsilí alespoň od něko-
ho dozvěděli, kde se mohou naobědvat, kudy jít,
nebo co je napsáno na vývěsce. Ještě stále není,
bohužel, v naší zemi samozřejmostí, abychom
reagovali alespoň na ty nejzákladnější fráze. 

Je mi to líto, ale ještě smutnější jsem z jiné věci:
Nejen že neumíme cizí jazyky, ale my neumíme ani
česky. Nemám te  na mysli různé překlepy a drob-
né chyby v každodenních e-mailech, které píšeme
mnohdy ve spěchu, jenom za účelem někomu rych-
le předat něco podstatného. Takové chyby dělá
každý! Mluvím te  o článcích, dokumentech a
různých písemných projevech, které opouští naší

firmu, na těch bychom si opravdu měli dát záležet,
nejenom kvůli firmě, ale kvůli vizitce nás samot-
ných. Mně osobně je vždycky velice trapné, když
udělám chybu, jak v češtině, tak v angličtině.
Budete se asi divit, ale já to chápu jako neslušnost
vůči člověku, který daným jazykem mluví, mám
pocit, že mu "przním" něco, co on považuje za
jeden z hlavních znaků jeho identity. Chyby
samozřejmě dělám, ale snažím se jim pokud možno
vyvarovat.

Podle mého názoru není výborná znalost mateř-
ského jazyka omezená jenom na školy a univerzity,
je to živá křehká záležitost, kterou potřebujeme
všichni k plnohodnotnému životu. I němý člověk
má potřebu komunikovat, i když jinými způsoby, a
jeho znakovou řeč nemůžeme samovolně měnit a
znehodnocovat, jako to děláme s naším jazykem. 

Víte, často se mě lidé ptají, jestli necítím v Isolitu
deficit, co se týče mých technických znalostí, něco
jako méněcennost, ale já mám na to jen jednu
odpově : "Necítím, protože když čtu projevy ostat-
ních, nemám se opravdu za co stydět. Možná, že
úplně nerozumím tomu, jak funguje lis a jak se
vyrábí forma, ale umím číst, mluvit a psát, což je
dnes, světe div se, v praxi dost vzácné. A tak, milý
čtenáři, než příště komukoli předáš nějaký text hrdě
podepsaný svým jménem, zkontroluj si nejprve, a
třeba i s pravidly a slovníkem v ruce, jestli jsi tam
nenadělal více chyb, než dítě na prvním stupni zá-
kladní školy. Je to jen a jen Tvoje vizitka!!!

Jana Marková

V Čechách česky umět, žádná čest, 
neumět však česky hanba jest

Rád čtu občasník
Mr. Kratochvíl, an external subscriber, is confirm-

ing our director`s ideas about "workoholism". "I
think that the official meaning of this term (diagno-
sis) as the addiction to work is not correct, because
there are people among us who are creative and
originative ........they really need to work, its their
life`s necessity."

Jsem velmi rád, že několikrát do roka dostaneme
sem do Blanska, do Domova OLGA, bravácký
Občasník. Mohu říct, že se na něj těším. Vždy tam
najdu něco zajímavého. A mezi pro mne zajímavý-
mi články jsou vždycky úvahy ředitele Isolitu, Ing.
Kv. Štěpánka. Říkám si, kde ten člověk na to bere
čas? To nejsou jen v rychlosti hozené myšlenky na

papír. Má to svoji logiku, hlavu a patu, je vidět, že
problematiku, o které píše, má vždycky důkladně
promyšlenou. A tak si to člověk přečte, i opakovaně,
a může se nad tím zamýšlet. Věřím, že Ing.
Štěpánek to nepíše jen proto, aby byl příkladem pro
ostatní. Věřím, že to píše z vnitřní potřeby něco
druhým sdělit, i když se nedoví, kolik lidí jeho slova
oslovila. Ale to už není jeho problém. On napíše, co
považuje za potřebné, a dál už to není na něm. Jeho
kritické články nejsou veselé, ale takový je stav naší
většinové společnosti, tak proč si lhát? 

V jarním čísle mě velice zaujal jeho článek
"Povinnost - první ctnost". Zde je velmi ilustrativně
(že by tomu porozuměl i pes) popsán rozdíl mezi
stoiky a epikurejci. Já nevěděl, že výrok "ani den
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Řeknu!
Kvido is talking quite openly about his opinion of

entering The European Community and gives the
reasons for saying YES! Of course, there are also
some disadvantages.......

"Neřeknu!" odpověděl náš pan prezident, byv
dotázán velkým davem novinářů, jakou že to
odpově  zaškrtl na hlasovacím lístku vůbec
prvního referenda v dějepisně známé  historii naší
země a decentně  odkráčel i s manželkou Livií stře-
dem davu údivem oněmělých  mužů a žen pera a
diktafonu.

Úměrně nicotnosti své funkce a osoby ve
srovnání s prezidentskou jsem mohl být po čertech
rád, že si na mě vzpomněl aspoň jeden hodný pan
novinář a zeptal se mě na to samé. "Řeknu, řeknu,
to víte, že vám to řeknu, pane doktore, a  řeknu to
nejlepší hned te -" repetil jsem do telefonu dočista
jako babka Bou ačka z Ladových Bubáků a hastr-
manů, ze kterých jsem večer čítával dětem, dokud
byly ještě malé. Měl jsem strach, aby si to pan
redaktor náhodou ještě nerozmyslil a neztratil
zájem. Ono je totiž mediálně podstatně vděčnější

rozebírat po pětasedmdesáté, co že to vlastně pan
prezident myslel tím "Neřeknu", než  jednou napsat,
co tomu říká nějaký jablonský samorost. Nicméně si
to nerozmyslil, a tak za několik dní vyšel stručný
sloupeček:

"Proč jsem řekl ANO Evropské unii.
Čechům nic tak neškodí, jako být uzavření sami se sebou
pod sýrovým příklopem a nic jim neprospívá  víc, než
spojení se světem, volný pohyb,konkurence, srovnávání,
nutnost mluvit jazyky a obstát v každodenní spolupráci s
cizinci. Dále jsem přesvědčen, že jakkoli je EU silně
byrokratická a do značné míry socialistická, je to rozjetá
mašinérie a odklon ke komunismu jí nehrozí. To se nedá
říci o ČR, kde podíl komunistů na moci, bohužel, trvale
vzrůstá. Z tohoto pohledu chápu členství v EU jako urči-
tou pojistku pro případ návratu komunistů v ČR do vlády.
Myslím, že to tak pochopili i soudruzi Grebeníček a
spol., a proto se EU tak křečovitě bránili."

A pod tím moje jméno. Víc jsem celou záležitost
nerozebíral, nebo  jsem jako osoba nechtěl zabrat
více novinového papíru a ničit tak naše lesy,
nicméně umínil jsem si, že se k ní příležitostně
vrátím. Když mně před referendem položila podob-
nou otázku redaktorka jednoho pražského anglicky
vycházejícího magazínu, odpověděl jsem podobně 

bez čárky" používal také Marcus Aurelius. Měl jsem
zafixováno, že pochází od nějakého malíře, jehož
jméno jsem už zapomněl. Chtěl jsem na to přijít, a
tak jsem sáhl do latinského slovníku. Tam jsem to
"nulla dies sine linea" našel, ale žádný autor u toho
napsaný nebyl. Zato tam tento výrok byl přeložen
jako "ustavičně je třeba pracovat". Takže další výz-
nam tohoto latinského přísloví. A  vezmeme ten či
onen, oba jsou platné (samozřejmě tím nemyslím
ten "... bez píva"). Tím se dostávám k problému
workoholismu. Myslím, že oficiální smysl tohoto
termínu (diagnózy?), t.j. závislost na práci, není to
správné, protože existují mezi námi lidé tvořiví
(kreativní) a netvořiví. Ti tvořiví prostě tvořit musí, je
to jejich životní nutnost, bez toho by žít ani
nemohli. Myslím, že zde je problém jinde. Totiž, že
ti tvořiví pro přemíru tvůrčí aktivity, kterou mají v
sobě a kterou potřebují realizovat, zapomínají
zavčas vypnout, odpočívat a svoje síly obnovovat.
Toto je pro ně obtížné, nikoliv tvořivá práce.
Umělou kategorii tzv. workoholiků asi vynašli ti,
kterým se moc pracovat nechce, aby měli pro sebe
omluvu. Však to tak Ing. Štěpánek píše. Historie
přece zná tolik geniálních tvůrčích lidí (skladatelů,
spisovatelů, malířů a pod.), kteří v pevném denním
režimu denně usedali ke své mnohahodinové práci,
i když neměli třeba objednávku s příslibem
finančního zisku. Také nečekali s polozavřenýma

snícíma očima, až přijde dobrý nápad a skládali
hudbu, psali romány, malovali obrazy či sochali
sochy. Často svoji denní práci sebekriticky vyhodili,
ale nikdy to nevzdali. A nakonec při této tvrdé práci
(dalo by se říct až řeholi) se to geniální osvícení
dostavilo. Samozřejmě, že měli talent, ale ten
samotný by bez toho "ustavičně je třeba pracovat"
byl k ničemu a nám by se tak nic nezachovalo. A k
práci pro druhé, tedy "ani den bez dobrého skutku",
se snad dá dodat, že na světě vždycky byli koně
tažní a koně kočároví. Kam kdo patří, nech  si zkusí
každý zařadit sám.  

S dalšími částmi článku mi nezbývá než také
souhlasit, i když to veselé příliš není. A tak nakonec
je dobré, že nám Ing. Štěpánek mírně optimisticky
sděluje "... možná dříve, než se nadějeme, se vrátí
doba, kdy povinnost bude zase za ctnost". Myslím,
že v Isolitu si mohou cenit toho, že jejich ředitel na
lidi myslí, že (dle mého názoru) klade rovnítko mezi
prospěch podniku a prospěch v něm zaměstnaných
lidí. Vždy  bez prvního by nemohlo být toho
druhého. Jak říkal jeden moudrý člověk "velké stav-
by počkají, lidé však ne". A tak si myslím, že ve
vedení Isolitu to určitě ví. 

S přáním hezkého léta                                        
MUDr. Jaromír Kratochvíl
Domov OLGA, Blansko
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a ještě jsem dodal snadno zapamatovatelné motto:
"S EU špatně, sami ale ještě hůř". Magazín potom  

cítil potřebu drsná slova poněkud učesat a heslo
vyšlo s komentářem, že Štěpánek, jsa dotázán na
vstup do EU, je brutálně upřímný. (Doma jsem s
článkem sklidil velký úspěch, protože slovo "brutál-
ní" je mezi dnešními teenagery velmi oblíbené).
Podívejme se tedy na brutální upřímnost onoho
Štěpánka trochu podrobněji.

1. Proč si myslím, že s EU špatně ? Možná prvním
a základním důvodem je, že dnešní evropské
společnosti chybí ona brutální upřímnost. Politikové
hrají v podstatě jen o své znovuzvolení. Strkají
hlavu do písku před násilím ve světě - viz tanečky
kolem evropské neúčasti na svržení krvavého
režimu Saddáma v Íráku, tahanice kolem alespoň
jasného slovního odsouzení teroristického hnutí
Hamaz, viz zadlužování všech státních rozpočtů
vedené jasnou snahou zalíbit se voličům a potom"
po nás potopa". Je toho snad málo a ruku na srdce -
věří snad někdo z Vás, že mají pravdu?!  Nemají,
nemají a vedou nás přinejmenším do pořádných
potíží, když ne zrovna někam dál….

2. A proč druhá část věty "sami ale ještě hůře" ?
Inu, ruku na srdce, protože se jako národ vyznaču-
jeme značnou naivitou, často hraničící s hloupostí.
Asi v žádné zemi to po válce neměli komunisté tak
snadné, jako v Československu (a to nás ještě
zachraňovali bratři Slováci, protože na Slovensku
komunisté volebně propadli). Pamatuji si svého otce
a dědečka, jak mi vyprávěli, že v šestačtyřicátém,
kdy komunisté získali bezmála padesát procent
hlasů, byli rozčarováni mnohými svými známými -
rolníky, živnostníky, dělníky - vesměs jinak rozum-
nými lidmi -  kteří jako ovce volili  v tehdy ještě svo-
bodných volbách komunisty. "Inu mysleli jsem si, že
to v tom Sovětském svazu je skutečně tak krásné, jak
psali v Rudém právu…", říkávali jim po letech tito
lidé, kteří tak v - a jinak se to nedá nazvat - nebe-
tyčné  hlouposti připravili perných dvaačtyřicet let
bezpráví, deziluzí a Absurdistánu. Jakýpak Hlas lidu
nebo Volič! Normální blbost to byla.

Říkám-li, že demokracie je z důvodů uvedených
v bodě 1. špatná, pak jedním dechem dodávám, že
komunismus je ale desetkrát horší. Ve vlastní zemi
vidím často tolik naivity a prostoduchosti, že
částečná recidiva komunismu nebo něčeho podob-
ného není zase tak úplně vyloučená, jak by se
mohlo zdát. I pan prezident, nahoře zmiňovaný, ve
srovnání se svým předchůdcem jaksi změkl a bere
komunisty na Hrad. Kdepak je vyloučeno, že se za
chvíli neobjeví v nějaké koaliční vládě nebo se
Grebeníčkovi na tom Hradě zalíbí?! V tomto ohledu
se mi zdá EU dobrou pojistkou - tam je komunistů
málo a hlasů pro ně ještě míň. A v podstatě mi  už
zbývá zmínit se jenom o třetí části mé stručné
charakteristiky.

3. Nic neškodí Čechům více, než když jsou
ponecháni sami sobě pod sýrovým příklopem a nic
jim neprospívá více, než když se musí konfrontovat
s okolním světem.

Myslím si, že jedním z důvodů nečekaně rych-
lého pádu komunismu v Československu byla totál-
ní zadrátovanost a nemožnost vůbec kam vyjet, s
kým spolupracovat a srovnávat se. Přes všechno
blábolení o socialistickém táboru míru byly i hra-
nice do zemí tábora míru zadrátované. Do Polska
vzdáleného 10 kilometrů od Jablonného jste se
nedostali jinak než na úředně ověřené pozvání a to
vás ještě na hranicích vysvlékli do naha, zda nemáte
ukrytou nehlášenou dvacetikorunu. Přes všechno
kecání o spolupráci socialistických podniků  konči-
la naprostá většina neúčelných a formálních  náv-
štěv pořádnou ožrávačkou a technická spolupráce
zůstávala jen na papíře oficiálních zápisů. Dodnes,
když přijdu do některé speciální fabriky - naštěstí je
jich čím dál tím méně - kde přežívá onen duch
socialismu, je mi silně mdlo a natahuje mě.
Prošlapaná linolea, neumytá okna, zapšklost, za-
pšoukanost. Nemluví jazyky, výkresy chtějí přelo-
žené do češtiny, zahraniční  normy neznají a chtějí,
aby zákazník uváděl ČSN. Nic se nestihne, jsou
neproduktivní, na všechno napálí vysoké ceny s
neuvěřitelnými režiemi, takže žádný obchod ani
nevznikne. Navštivte je ve tři a už jsou všichni na
zahrádce. V zapšoukané "strážnici" bzučí mouchy,
stojí ešus se zbytky jídla, sedí dvoumetráková tetka
a pořádně vás zprdne, co si to myslíte a  kdo že by
tam měl jako ještě být?! Pracovní dobu mají přece
do tři čtvrtě! A hlavně chce Vaši občanku… 

Tak takhle tedy ne, i kdybych měl u toho pad-
nout! Vyvětrat pšouky, zbořit, renovovat, přestavět,
vymalovat, vysmejčit, vymýt, lidi zlepšit nebo
vyměnit. Vyhnat ducha reálného socialismu, až se
zastaví někde tisíc kilometrů na východ!

A v tom nám podstatně pomůže jediné - vývoz a
spolupráce s modernějším zahraničím. Na zahrád-
káře platí: zahraniční zákazník, který se samozřej-
mostí sobě vlastní chce obchodně-technické jed-
nání v sedm večer nebo v sobotu. Na nemluviče
cizími jazyky obdobně. Na ty, kteří se nedokáží
zbavit ducha socialismu platí jenom krach zapšou-
kané fabriky a nutnost hlásit se o práci u jiného,
moderního zaměstnavatele.

Tak a to je moje brutální zpově , proč jsem volil
ANO pro Evropskou unii. Možná se mnou nebudete
hned souhlasit, ale až si večer po perném dnu
zaslouženě lehnete do vany a necháte myšlenky
chvilku proudit hlavou, uznáte, že mám pravdu.

S pozdravem 
Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy
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Karel is giving advice how to save natural sources
and how to prevent our planet from ravaging.

Ahoj lidi! Všichni svítíme a topíme, stravujeme se a
oblékáme, cestujeme, nakupujeme a svými odpad-
ky zatěžujeme skládky a spalovny. Přiznejme si už
konečně svůj vlastní díl odpovědnosti za nemoc
planety Země, za stav prostředí - kritický pro život
zvířat, rostlin i lidí. Mysleme na Zemi, na nic už
nečekejme a začněme u sebe! Dokažme být skrom-
nější a k sobě přísnější. Obrňme se proti pos-
měškům ignorantů a vezměme za své alespoň něk-
teré nápady z Desatera domácí ekologie. Jejich při-
jetí nám sice život neusnadní, přesto ale můžeme
získat něco cennějšího. Naučíme se rozlišovat, co je
pro nás v životě důležité, a co postradatelné.
Můžeme se také naučit chápat svoji větší skromnost
jako projev úcty k přírodě.Současně si však uvě-
domme, že ani ekologicky vedenou domácností
nemůžeme nahradit naše mnohdy neekologické
jednání v zaměstnání. Chovejme se proto nejen
doma, ale i na svých pracovištích tak, abychom už
nemuseli mít vůči přírodě špatné svědomí! Přejme si
k tomu společně mnoho dobré a ještě více pevné
vůle! Skromnější život - krásnější svět!

Voda
•Voda je stále vzácnější, šetříme pitnou i

užitkovou. Největší množství vody v domácnosti
spotřebujeme na koupání. Plnou vanu si dopřejeme
jen výjimečně, raději se krátce osprchujeme.

•Časté koupání vymývá z organizmu i některé
vzácné stopové a ultrastopové minerální prvky.
Koupání delší než 20 minut člověka oslabuje.
Naopak koupel nohou je potřebné vykonávat
denně.

•Jednopákovými bateriemi šetříme energii i
vodu. Kapající kohoutky neprodleně opravujeme
(jediná kapka za minutu představuje za rok 2000
litrů vody!) Při čištění zubů, holení i delším mytí
rukou nemusí voda téci nepřetržitě.

•Nádobí myjeme v zašpuntovaném dřezu, mytí
pod tekoucí vodou mnohonásobně zvyšuje její
spotřebu. Jar nahrazujeme octem, nádobí oplachu-
jeme ve vlažné vodě.

•Mastné nádobí v přírodě omyjeme pomocí
popelu (pozor, dráždí pokožku) nebo jílu, který je
jedním z nejdokonalejších přírodních čistících
prostředků vůbec a který můžeme doporučit i pro
použití v domácnostech. (Jíl těžený z menších
hloubek je pro mytí nevarného nádobí vhodné ste-
rilizovat zahřáním na 100 stupňů C.)

•Automatické pračky mají vysokou spotřebu
vody, proto pereme až při naplněném bubnu.
Omezujeme spotřebu pracích prášků s obsahem

fosfátů, více používáme obyčejné mýdlo, které se ve
vodě rozkládá takřka beze zbytků. I toaletní mýdla
nahrazujeme levnějším a k vodě šetrnějším mýdlem
s jelenem. Do záchodu nesplachujeme zbytky léků
ani chemikálií.

•Prací prášky dávkujeme přesně a ne od oka
(pomocí odměrky, kterou si vyrobíme, nebo
používáme prášky balené po jednotlivých dávkách).
Šetříme peníze i přírodu.

•Při máchání vodou nešetříme, zejména u
povlečení a oblečení, které přijde do kontaktu s
pokožkou. Všeobecné škody, které působí zbytky
pracích prášků v organizmu jsou významnější než
škody způsobené touto větší spotřebou vody.

•Pečujeme o studánky. Solení chodníků v zimě
neškodí jen vodě, ale také zeleni a obuvi.

Energie
•Nejvýraznějších úspor můžeme dosáhnout při

vytápění a ohřevu teplé vody. V obytných místnos-
tech postačí teplota 20 - 21 stupňů C (zimomřiví se
raději více oblečou, vždy  zvýšení pokojové teploty
o jeden stupeň C znamená zvýšení spotřeby energie
cca o 6%!), v ložnici vyhovuje 16 stupňů C.

•Větráme až tehdy, když teplo z vytápění po vyp-
nutí topidla přešlo do stěn příbytku, nebo před zap-
nutím topidel.

•Spáry v oknech i dveřích utěsníme např.
kovotěsem - ztráty tepla způsobené infiltrací par
škvírami, jsou srovnatelné se ztrátami způsobenými
špatnou tepelnou izolací stěn - náklady na jejich
zamezení jsou však nesrovnatelně menší.
Pokojovou teplotu regulujeme snížením výkonu
topidla, ne však větráním. Peníze vynaložené na ter-
mostat etážového topení se rychle vrátí v úspoře
energie.

•Tepelný výkon například obyčejných kamen
silně zvýšíme, pokud urychlíme proudění vzduchu
na jejich povrchu (a povrchu komínové trouby)
pomocí ventilátoru. Spotřeba energie ventilátorem
je nesrovnatelně menší než zisk výkonu topidla.
Také zvětšením tepelně vodivého (kovového)
povrchu topidla a komínové trouby zvýšíme jeho
tepelný výkon.

•Kastrůlky při vaření překrýváme pokličkou,
která brání úniku tepla. Šířka dna kastrůlků má být
stejná (nebo větší) než plotýnka elektrického
sporáku. Vodu nejúsporněji ohříváme spirálou, v
kávovaru či varné konvici.

•Ledničky (chladničky) i mrazničky umís ujeme
do chladnější místnosti, pravidelně je odledňujeme,
teplotu regulujeme na 7  stupňů C (lednička) a - 18
stupňů C (mraznička, resp. mrazicí box ledničky).

•Zakrytím bílých stěn chladničky izolační
vrstvou snížíme její spotřebu. Naopak zadní strana
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by měla být volná. Navlhlá izolace ve stěnách a
dvířkách chladničky snižuje její chladicí výkon a
zvyšuje spotřebu energie. Pokud položíme na
chladničku např. chlebník, pečivo v něm díky menší
teplotě bude delší dobu bez plísní. Chladič chlad-
niček a chladicích zařízení, který produkuje odpad-
ní teplo, je výhodné umístit na vnější, stinné straně
domu.

•Při žehlení vypínáme žehličku dříve a využí-
váme zbytkového tepla, nežehlíme prádlo příliš
vlhké ani přeschlé.

•Při vaření můžeme hrnec předčasně sejmout s
plotny a vložit jej do zakoupeného nebo
vyrobeného izolátoru. Jídlo samo dojde. (Naše
babičky dávaly hrnec pod peřinu.)

•Výroba žárovek je energeticky velmi náročná,
zhasínání na dobu kratší než 10 min. (u zářivek 30
min.) je nehospodárné.

•Při projektování domu uvážíme počet oken,
protože teplo, které uniká oknem (i pokud je beze
spár) představuje mnohem větší energii než sluneční
světlo, které tímto oknem dopadá do místnosti.-
Dům ve dvojdomku s jednou společnou stěnou
ušetří až 10 - 20% energie na vytápění.

•Podobně šetří energii i předřazená prosklená
stěna, která navíc umožňuje akumulovat teplo
slunečního světla. Také malá veranda před vcho-
dem ušetří mnoho tepla. Zasklením balkónu
můžeme také ušetřit mnoho tepla a zvýšit tepelnou
pohodu v bytě.

•Odpadní teplou vodu můžeme odvádět zvláš ,
např. k tepelnému čerpadlu. Můžeme toho dosáh-
nout např. systémem dvou dřezů. Využíváme teplo
odvětrávaného vzduchu, např. jako zdroj tepla pro
tepelná čerpadla, žebrovaný vnější i vnitřní povrch
topidel a topných těles zvyšuje jejich tepelný výkon
proti povrchu hladkému, tepelnou účinnost krbu
můžeme zvýšit

a) vestavěním krbové vložky do stávajícího
otevřeného krbu, čímž vzniká krb uzavřený

b) postavením nového teplovzdušného dvou-
pláš ového krbu. V obou případech se jedná o
dokonalejší spalování. Dřevo či dřevěné ekobrikety
hoří v primárním vzduchu a zbytky se ještě spalují
vzduchem sekundárním. Zvyšuje se tím účinnost až
na 80%, snižuje se spotřeba paliva a emise spalin
škodících životnímu prostředí.

c) ventilátor může podstatně zvýšit tepelný výkon
zvýšení cirkulace vzduchu na povrchu jednoho z
vnějších pláš ů krbu.

•Tepelnou energii země, slunce a odpadního
tepla může využít tepelné čerpadlo. Na 1 kWh ode-
brané energie produkuje asi 3,5 kWh v podobě
tepla pro topení a ohřev vody.

•Nevysušené nebo navlhnuté dřevo má nižší
energetický obsah než dřevo suché. Tvrdé dřevo
schne 2 roky, měkké rok.

Spotřební zboží
•Na dražší výrobky přátelské životnímu prostředí

si snažíme ušetřit třeba tím, že si odepřeme koupi
něčeho postradatelného. Kvalitnější zboží nám
většinou poslouží mnohem déle a ušetří se i mater-
iál a energie. Než odložíme obnošené věci,
zvážíme, zda nenaleznou uplatnění třeba na burze
či není-li vhodné je ještě opravit či přešít.

•Než podléhat diktátu módy, je lepší vytvářet si
svůj vlastní styl z tvořivě přešívaných věcí. Dobrý
výběr barvy (z hlediska barevné typologie), vzoru,
materiálu, střihu či doplňků nám může přinést mno-
hem lepší výsledný efekt než mnohé značkové či
módní zboží.

•Nosíme oblečení výhradně ze lnu, bavlny a
hedvábí (bez jakékoli příměsi vlny nebo syntetick-
ého materiálu), které nemění bioelektrický potenciál
na povrchu těla, což přináší řadu zdravotních prob-
lémů. Nenosíme těsné spodní prádlo a syntetické
punčochy či punčocháče. Také syntetické podla-
hové krytiny, potahy křesel a desky psacích stolů
narušují iontovou rovnováhu prostředí a působí
prokazatelně např. na schopnost soustředění apod.

•Z hlediska životního prostředí dáváme přednost
výrobkům z přírodních a přírodě blízkých materiálů
(bavlna, len, sklo, dřevo, kůže, králičí kožešiny,
cihly, kámen, jádrové mýdlo apod.) Zcela zavrhu-
jeme kožešinové výrobky ze zvířat usmrcovaných
výhradně pro kožešinu (vydra, bobr, liška, norek
atd.), a to i tehdy, jsou-li tato zvířata chována uměle
na farmách. Tekutiny kupujeme nejlépe ve vratných
lahvích, vyhýbáme se zbytečným a víceronásobným
obalům. Za ekologicky vhodné považujeme
výrobky prodávané na váhu a v jednoduchém
balení. V psacích potřebách dáváme přednost
obyčejným pastelkám s nelámavou úpravou a
plnícím perům s pístem.

•Baterie do spotřebičů nahrazujeme sí ovými
adaptéry, dokonale přátelské k životnímu prostředí
jsou solární kalkulačky, hodinky, lampy a jiné
výrobky na slunečné pohon. Mnoho kilogramů
papíru ušetříme také psaním po obou stranách listu
a využíváním bloků do poslední strany.

•Důsledně se snažíme vyhýbat plastikovým
lahvím (PET), bateriím, žiletkám, fixům, zapalo-
vačům, táckům a kelímkům, igelitovým taškám a
jiným výrobkům k jednorázovému použití. 

•Použité plastové lahve můžeme využít na
výrobu fóliovníků, nádobek na sušené byliny, stříšek
na venkovní zvonky a zámky, na skladování
různých tekutin, také krabice, sáčky a jiné obaly se
snažíme použít vícekrát. Obal, ve kterém již jednou
nebyla potravina, nemůžeme použít na balení či
skladování potravin. Žiletky po použití vysušíme
fénem - mikroskopické zbytky vlhkosti způsobují
jejich korozi a otupení.
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Ovzduší
•V domácích topeništích unikají díky nižším

spalovacím teplotám do ovzduší jedovaté
sloučeniny - nespalujeme v nich proto: gumu, moli-
tan ani plasty a zbytky chemikálií. Vystříháme se
spalování vlhkého listí na zahradách - i ono je zdro-
jem škodlivin. Odpad nespalujeme ráno, večer, za
mlhavého počasí a vždy, když hrozí inverze a dým
se drží při zemi.

•Co nejvíce omezujeme spotřebu nekvalitního
hnědého uhlí. Vhodnějšími palivy jsou koks, zemní
plyn a svítiplyn. Možné je spalování dřevěných
zbytků, papíru (bez příměsí plastů) i celofánu.-
Veškerá spalovací zařízení necháváme v zájmu
bezpečnosti i úsporného provozu pravidelně seřizo-
vat odbornou firmou.

•Plynový sporák je energeticky výhodnější než
elektrický, avšak zplodiny hoření mají v uzavřené
místnosti vliv na zdraví.

•Freonové spreje, které vzhledem k jejich
prokázanému vlivu na poškozování ozónové vrstvy
bezvýhradně odmítáme, zcela nahradíme mechan-
ickými rozprašovači. Řádné větrání je lepší než
jakékoli deodoranty. Moly odpuzujeme raději
levandulí než chemickými preparáty. V žádném pří-
padě si do bytu nedáváme naftalen. Těkavé látky
(barvy, rozpouštědla, prchavá lepidla aj.) skladu-
jeme mimo byt.

•Železná konstrukce domu brání průniku potřeb-
ných záporných iontů zvenku. Ionty ničí i
znečištěné ovzduší a filtrování vzduchu. 

Odpady a druhotné suroviny
•Průměrný občan vyprodukuje za jediný rok na

350 kg odpadů. Proto i v domácnosti usilujeme o
recyklaci surovin a materiálů. Zachovalé oblečení,
boty a sportovní vybavení po dětech věnujeme
mladší rodině. I starší nábytek lze vhodně renovovat
bez použití chemických lepidel a plastů.

•Mnoho odpadů odevzdáváme do sběrných
surovin, kde nás neodradí nízké výkupní ceny.-
Železo vykupuje i Kovošrot, železné jsou i vršky od
piva, některé plechovky a víčka od výživy.- Textil se
vykupuje bez zipů a knoflíků.

•Do sběrového hliníku patří také stanioly, alob-
aly, některé konzervy (zejména rybí), hliníkové
nádoby a plechy, vršky od mléka, termixů a jogurtů
- samozřejmě vše čistě umyté. Hliníkové fólie
potažené plastem či papírem se nevykupují. Hliník
od železa nejlépe odlišíme magnetem.

•Žádoucí je rovněž odevzdávání použitého
ustalovače do speciálních sběren. Vykupují se také
suché akumulátorové baterie. Zbytky barev se
snažíme vypotřebovat jako základovku nebo je
necháme volně odpařit. Netříditelné odpadky
ukládáme do popelnic a kontejneru. Nemáme-li
tuto možnost, vyvážíme tyto odpadky pouze na
řízenou skládku.

Doprava a pohyb
•Našim rozmazlený tělům prospívá aktivní

pohyb - běh, plavání, jízda na kole i na koni,
bruslení, turistika, ale i svižná chůze parkem. Pohyb
je základní faktor pro využití některých důležitých
živin (např. vápníku), pro posílení vitality a imunity.

•Než se tlačit v přeplněné tramvaji, je lepší jít
několik zastávek pěšky (ne po cestách s hustým
provozem, kolem kterých jsou vysoké hodnoty pra-
chu, hluku a výfukových plynů). Po městě a na
krátké vzdálenosti raději nejezdíme. V autě nikdy
nejezdíme sami.

•Dobrý technický stav vozidla znamená
úspornější a bezpečnější provoz, je i ohleduplnější
vůči životnímu prostředí. 

•Spotřeba paliva závisí i na správném nahuštění
pneumatik. Nemáte někdy pocit, že je auto spíše
přítěží než pomocníkem?

Zahrádka
•Průmyslová hnojiva omezujeme na nezbytné

minimum. Přednost dáváme zelenému hnojení,
kompostu a kvalitnímu hnoji.

•Rovněž pesticidy omezujeme na nezbytnou
míru. Přednost dáváme biopřípravkům, které jsou
vyrobeny z potravinářských surovin a neobsahují
jedy. Postřiky z nich jsou stejně účinné a přitom
chrání nejen naše zdraví ale šetří i životní prostředí.
Manipulace s nimi je velmi jednoduchá, nejsou
nutné rukavice ani ochranný oděv. Nemají ochran-
nou lhůtu, neškodí včelám, aplikují se podle zásady
"večer postříkám a ráno mohu jíst".

•Podle možnosti zachycujeme deš ovou vodu.
Zalévání proteplenou vodou ze sudu je vhodnější a
levnější než studená sprcha z hadice.

•Neplevelné organické zbytky ze zahrádky kom-
postujeme - trávu, listí, drobnější větvičky. Silnější
větve ze stromů a křoví, případně zbytky z jiných
rostlin (mák, vzrostlejší květiny atd.) můžeme rozdr-
tit v některém z drtičů zahradního odpadu, nebo
cena některých typů je již celkem příznivá.
Kompostovat můžeme i mnohé zbytky z kuchyně,
zejména různé zbytky ovoce a zeleniny. Do kom-
postu také můžeme dát popel z dříví a dřevených
briket (ne z uhlí nebo koksu!)

•Kompost umis ujeme na polozastíněném místě,
pamatujeme přitom na přístup vzduchu a vody. V
nevelkých vrstvách střídavě ukládáme organické
zbytky, zeminu, trávu a listí. Kompost dvakrát pře-
hazujeme.

•Využíváme biocidních účinků smíšených kultur:
proti běláskům přidáváme do záhonů fazole, celer,
rajčata, proti mšicím fazole nebo šalotku, proti
dřepčíkům špenát atd.

• Jarní vypalování trávy je nesmyslný hazard,
kterým zbytečně ničíme spoustu "živáčků", risku-
jeme požár a obtěžujeme sousedy dýmem. Stařinu
raději vyhrabeme a kompostujeme.
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•Nebojme se "malé divočiny", ke které patří i
záměrně neupravené kouty zahrady a obyčejné
stromy a keře.

Strava
•Pokoušíme se měnit své stravovací zlozvyky -

jíme vždy v sedě v klidu, potravu dobře rozkoušeme
a promísíme se slinami, během jídla nepijeme.
Hodinu před manuální prací, dvě hodiny před
náročnějším cvičením či sportovním výkonem a 2 -
3 hodiny před spaním nejíme. Mezi jednotlivými
jídly se snažíme udržovat dvouhodinové odstupy. K
očistě organizmu je vhodné jednou měsíčně zařadit
hladovku. Po skončení hladovky přijímáme jen
velmi malé množství jídla (rýži, kaši, měkké ovoce
či vařenou zeleninu).

•Snažíme se soustavně omezovat spotřebu tzv.
pěti bílých zel - soli, rafinovaného cukru (nahrazu-
jeme jej nečištěným cukrem, karamelem, medem,
rozinkami, mrkví, sušeným ovocem, fruktózou
(Glukopur) a postupně celkově slazení odbou-
ráváme), bílé mouky (lepší je celozrnná, používáme
i jiné druhy mouky - např. žitnou a výrobky z nich),
kravského mléka (konzumujeme jen kysané výrobky
- jogurty, acidofilní mléka, kefír, bifi-výrobky apod.,
nahrazujeme je sójovým, mandlovým, obilným,
kozím a ovčím mlékem a výrobky z nich, pokud
máme na kravské mléko skrytou nebo zjevnou
alergii nebo nesnášenlivost kravské mléko a výrobky
z něj úplně vynecháme. Podezíráme mléko a
výrobky z něj z negativního vlivu u všech alergií,
ekzémů, astmatu, cukrovky, syndromu dráždivého
tračníku, bolestí hlavy, hyperaktivitě, syndromu
neklidných nohou), ztužených tuků (nahrazujeme je
naturálními rostlinnými oleji ze slunečnice, sóji,
oliv).

•I maso nám postačí nejvýše 2x týdně (v solidní
jídelně nám na přání podají samotné přílohy, např.
knedlíky se zelím, brambor s čočkou či špenátem,
nebo jen samotné zeleninové saláty). Vepřové a
hovězí maso vynecháváme. (Občas si můžeme dát
některé rosolující části vepřového jako kůži, nožky,
kolínka, uši, ocásky, ale také např. plátek slaniny,
které obsahují některé potřebné faktory). V tak-
zvaných drůbežích párcích, klobásách, salámech je
většinou i vepřové maso.

•Smaženým a fritovaným pokrmům se vyhýbáme
(včetně langošů, hranolků, smažených bram-
borových lupínků a křupek - neškodné jsou
kukuřičné lupínky, pop-corn).- Snižujeme spotřebu
alkoholu, vajec, kávy, konzervovaných potravin.
Vejce zásadně nesmažíme. Z jídelníčku zcela vystr-
nadíme uzeniny a chemická potravinářská barviva
(např. v limonádách).

•Ve zvýšené míře konzumujeme celozrnné peči-
vo, rýži natural, ovesné vločky (zajistíme si ovesné
vločky vyráběné bez tepelné úpravy a při přípravě
jídla je nezahříváme na více než 40 stupňů),

kroupy, pohanku, luštěniny, syrovou i vařenou
zeleninu, ořechy a oříšky, ovoce, obilninové,
obilovinové a luštěninové klíčky.

•Přísná ale zdravá zásada říká, že jíme jen tehdy,
když máme hlad, ne když máme chu .Zdraví-
Běžným onemocněním se snažíme předcházet
otužováním, saunováním, ranním cvičením i
bylinkovými čaji (šípkový, směsi s podbělem,
bezem, diviznou, lipovým květem, dobromyslí ap.)
Na počínající chřipku platí čaj z bezu, lípy nebo
dobromysli, syrový česnek, cibule, zelí a mrkev.

•S výjimkou parného léta se koupeme dvakrát
týdně (nejdéle 20  minut a při teplotě vody nejvíce
30 stupňů), jednou týdně si myjeme vlasy, každý
den dopřejeme svým nohám koupel. Omezujeme
chemické toaletní přípravky. Po každém jídle si
čistíme zuby (pasty nemusí být mnoho) a při čištění
zubů používáme i vody pro omezení plaku, aby
čištění zubů nevedlo k roznesení infekce po dásních
- vodičkou pro omezení plaku si ústa opláchneme i
po vyčištění zubů. Pro zdravé zuby je důležitá tvrdá
strava - mrkev, starý chléb, okousávání kuřecích
kostí - ale také dostatek hořčíku (magnezium) a váp-
níku (kalcium). Vápník přijímáme v zelenině,
sardinkách a různých semenech (mák, sezamové,
slunečnicové semeno).

•Žádat od kuřáků, aby ve společnosti nekuřáků
nekouřili je samozřejmost.

•Spáváme v chladnější větrané místnosti, suchý
vzduch zvlhčujeme odpařovači vody. Přírodní
léčení mnohdy vítězí i tam, kde jsou chemicky
připravené léky neúčinné.

•Nespotřebované léky se snažíme vracet v
lékárně, starší tablety ztrácejí účinnost a mohou i
škodit. Neznečiš ujeme prostředí zbytečným
hlukem, proto hlučné stroje jako cirkulárku a
vrtačku zapínáme jen do 18. hodiny.

•Dopřáváme si častější kontakt s přírodou, všemi
smysly vnímáme její krásu a mnohotvárnost. Krásu
květin ukládáme raději do srdce než do vázy.

Člověčenství a úcta k životu
•Uvědomujeme si svoji závislost na přírodě a

přírodních zdrojích, místo pochybné role pánů
přírody se snažíme ve všem počínání být vůči
přírodě pokornější a ohleduplnější. Zvířatům nepů-
sobíme fyzické násilí a nechováme je ve stresujících
podmínkách. Panelákový chov bez újmy snášejí
akvarijní rybky a andulky. Pravidelný "den bez tele-
vize" věnujeme hrám a povídání s dětmi a přáteli.
Péče o psa či kočku má ve vhodných podmínkách
význam pro zušlech ování vztahů dětí k přírodě.
Učíme se i to, co je leckde ve světě normální -
uklízet po svém psovi na veřejných prostranstvích,
zkrášlovat okolí bydliště. 

• Balkóny a okna můžeme snadno změnit v truh-
líkové zahrady plné letniček a popínavých rostlin. U
historických zdí stromy a popínavé rostliny
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U historických zdí stromy a popínavé rostliny
nesázíme - stín podstatně přispívá k jejich narušení.

•Ze všech sil se stavějme proti lhostejnosti a van-
dalství, zásadově vystupujme proti ničitelům život-
ního prostředí. Jsme proti všemu kupčení s přírodni-
nami, a  jde o motýly, trilobity či sněženky z volné
přírody. Jsme ale i pro zachování všech člověkem
vytvořených kulturních hodnot a rozvoj poznání a
vědy, která není v rozporu se zásadami etiky a
ekologie.

•Prvotním zákonem je zachování bohatství
živočišných a rostlinných druhů, nebo  od tohoto
bohatství se odvozuje rovnováha globálního
antropoekokomplexu, odtud čerpá člověk značnou
část svého materiálního i duchovního bohatství.- •
Snažme se být na sebe přísnější v sebevýchově k

ekologicky vhodnému způsobu života, jehož přijetí
za vlastní považujeme za otázku dobré vůle a
morálky. Být slušnější a vlídnější také mezi lidmi
navzájem není projevem slabosti - dobré mezilidské
vztahy, ohleduplnost zejména k dětem a starým
lidem patří.

•Nezapomínáme, že člověk se vyvíjel bez ohně,
elektřiny a techniky. Snažme se, aby nebyla přetrhá-
na všechna naše nosná pouta s přírodou. Pouze
tváří v tvář přírodě bude náš život smysluplný,
bohatý, cenný a pravdivý.

•Duchovní stránku života se učíme klást ve svém
žebříčku výš než konzumní nároky a pohodlí.

Karel Slavík, Vedoucí lisovny

Dovolená - tipy k poznání domova
Zdeněk is talking about beauty of the surrounding

countryside giving possibilities for trips.

Období dovolených je obdobím úniku od
každodenní reality. Každý ji prožívá podle svého
životního stylu, svých představ a snů. Někoho láká
poznávání cizích krajů a exotických zemí, jiný je
š astný na své chaloupce mezi svými přáteli, jiný se
realizuje ve vyhledávání dobrodružných adrenali-
nových aktivit. Pro mnohé z nás je překvapením
objevování stále nových možností, které nám
poskytuje náš kraj. Protože v tomto období, na
prahu léta, je možné právě v tomto směru objevovat
dosud neobjevené možnosti, připravil jsem pro vás
několik zajímavých tipů, které by mohly přispět k
obohacení vaší dovolené:

S u c h ý   v r c h
je dostatečně známý a je to symbol města

Jablonné nad Orlicí. Přesto dovolte pár poznámek.
Při rekonstrukci chaty a rozhledny v osmdesátých-
letech byla rozhledová plošina věže umístěna z
architektonických a jiných důvodů o patro níže.
Mimo to povyrostly okolní stromy. Tím se znehod-
notil výhled natolik, že z rozhledny  téměř nic nev-
idíte. Daleko kvalitnější výhled se vám naskytne,
pokud ujdete pár stovek metrů po červené turistické
značce směrem ke skále Bradlo. Na mírném
odlesněném návrší se vám naskytne pěkný výhled
na všechny strany. Nejzajímavější výhled je směrem
k severovýchodu, k mohutnému masivu Kralického
Sněžníku a s hřebeny Jeseníků v pozadí. Ze
Suchého vrchu vede nejkratší pěší trasa ke známé
pevnosti Bouda - asi 2 km.

K r a l i c k ý    S n ě ž n í k 
Třetí nejvyšší pohoří v České republice (1424 m

n.m.) s pramenem řeky Moravy a významným
evropským rozvodím na hoře Klepý. Vzhledem ke
své odlehlosti a těžké dostupnosti je oblast
Kralického Sněžníku minimálně narušeno civiliza-
čními vlivy a stává se rájem milovníků přírody. 

Z hlavního stejnojmenného vrcholu je nádherný
výhled, odkud je možné shlédnout hlavní hřeben
Jeseníků, Orlické hory a za dobré viditelnosti i
Olomouc, Beskydy a Krkonoše. Asi 4 km na sever
od hlavního vrcholu se v Polsku nacházejí atraktivní
Medvědí jeskyně (na vrcholu je pohraniční přechod
použitelný pouze o víkendech).

H o r a   M a t k y   B o ž í   -   K r á l í k y
Mariánské poutní místo na hoře, nad městem

Králíky má zvláštní atmosféru vznikající za 300leté
existence tohoto poutního místa, kam přicházely a
přicházejí tisíce poutníků se svými touhami, naděje-
mi a utrpením. V padesátých letech zde byl zřízen
internační tábor pro stovky řeholníků z celé repub-
liky. V loňském roce zde vystřídal mužský řád
redemptoristů řeholní sestry, které zde působily po
40 let. Poutní místo tvoří kostel s ambity, nádvořím
a budova kláštera. Vše je velmi pečlivě udržováno a
celý areál působí "jako z cukru". Od města vede na
toto místo asi 1,5 km dlouhá alej, která je celou noc
osvětlená.

V o j e n s k é    m u z e u m   K r á l í k y
Dva km severně od Králík (směrem na Prostřední

Lipku) v bývalém zemědělském areálu nabízí toto
vznikající muzeum několik rozsáhlých expozic
(munice, bojová technika, vozidla, zbraně, osob-
nosti, výstroj atd.)

Najdete zde také informační centrum českého
opevnění s celostátní působností. Vojenské
muzeum se bude podílet na letošní velkolepé akci
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"Cihelna" s bojovými ukázkami, která se bude konat
23. - 24.8. 2003 za účasti armády a klubů vojenské
historie.

Š t í t y
skokanský areál akrobatického lyžování. Známý

olympijský vítěz Aleš Valenta zřídil spolu s městem
Štíty proslulý areál, který se stal turistickou atrakcí
kraje. V areálu se pravidelně trénuje a pořádají se
závody. Je přístupný veřejnosti.

Š u m p e r k
Je nejlidnatější město v oblasti mezi hradecko-

pardubickou aglomerací, Ostravskem a Olomoucí.
Město plné kultury i hospůdek, klubů, škol, čajoven,
s profesionální divadelní scénou, město plné parků
i originální architektury stojí za vaši návštěvu.
Historickému centru města vévodí na mírném
kopečku budova radnice s vysokou věží, která je v
letošním roce opět přístupná návštěvníkům (do
konce září). Na vyhlídkovém ochozu jsou
instalovány dalekohledy pro návštěvníky, což se
stalo zajímavou turistickou atrakcí. Město je
umístěné v krásné kotlině mezi horami. Na okraji
Šumperka v Rapotíně je zemědělský skanzen s
muzeem veteránů, zooparkem a dětským koutkem. 

V e l k é   L o s i n y
ojedinělá možnost koupání v bazénu s termální

vodou. Poslední manufaktura na výrobu ručního
papíru.

D l o u h é   s t r á n ě
přečerpávací vodní elektrárna je unikátním tech-

nickým dílem, v Evropě ojedinělým, umístěným v
chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Spodní nádrž se
nachází za obcí Kouty nad desnou v údolí Divoké
Desné ve výši 820 m n.m., horní nádrž je na vrcholu
hory ve výši 1350 m n.m.. K oběma nádržím lze
vyjet na kole po pěkné horské silničce. Vodní elek-
trárna využívá pro svou funkci přebytku elektrické
energie v nočních hodinách, v době zvýšené spotře-
by se pak v turbínovém režimu vyrábí elektrická
energie. Tím dochází k regulaci v elektrizační sous-
tavě a ke snižování nároků na spotřebu uhlí v
parních elektrárnách. Většina objektů je umístěna v
podzemí. Elektrárny pořádají exkurze pro
návštěvníky, včetně prohlídky podzemních areálů.

Při vašem putování za krásami České republiky
vám přeji vždy š astný návrat domů.

Zdeněk Pytlík, D3

Jana is trying to recall the day when her husband
changed his mind and gave her a beautiful present.

"Až budeš mít svoji domácnost, klidně si nějaký
poři , u nás by se jenom trápilo", slyším ještě dřív
než zase pronesu svoji umíněnou prosbu k rodičům.
Ach jo, jak dlouho ještě budu chodit po známých a
jen závistivě koukat...

Tenhle příběh by snad mohl mít i happyend, kdy-
bych si nevzala člověka, který — který nesnáší
kočky! A tak jsme znovu tam, kde jsme byli, zvíře
nebude, maximálně tak slepice nebo králíci, a  je z
toho alespoň nějaký užitek. Co s kočkou? Nemám je
rád!

A tak jsem začala, smířená se svým osudem, po
vzoru pohádkových princezen, chřadnout a bled-
nout a vyplňovat samotu jinou záslužnou činností,
třeba rovnáním cihel, otloukáním staré omítky nebo
úklidem po zednících. Co jiného taky chcete dělat,
když vám barák skoro padá na hlavu...

Den D však měl teprve přijít: Můj manžel se totiž
chlapsky překonal a tímto mu budiž oficiálně vzdá-
na čest a chvála! Jednou se cestou z práce stavil v
Boříkovicích na faře a vítězoslavně se odsud vrátil
domů. Nikdy nezapomenu na ten okamžik, když z
jeho dodávky vyskočila malinkatá ustrašená kulič-
ka, která, chudák vůbec netušila, co se s ní bude dít. 

A pak už šlo všechno velmi rychle: zběsilý nákup
všech zvířecích potřeb, odborné literatury (díky ní
jsem se ve své chovatelské praxi vyhnula spoustě
různých nesmyslů a mýtů, které jsou však stále ještě
"mezi prostým venkovským lidem", jak by se řeklo v
pohádce, hojně rozšířené:-))), a  taky výroba pelíšku
(než jsme přišli na to, že kočka si stejně vždycky
lehne tam, kam sama chce, nejlépe na skříň nebo
ještě raději k nám do postele) . 

Nebudu vás dlouho napínat, během dalších dvou
měsíců jsme našemu kocourkovi Báře (pohlaví
zcela zaručeně určil Pavel) pořídili nevěstinku s
tajemným exotickým vzhledem, Týnu. To teprv bylo
veselo — za necelý rok se jim narodilo pět krásných
ko at, po kterých se jenom zaprášilo, vlastně až na
jedno — chlupatý medvídek Monti u nás nakonec
zůstal, takže te  je nás v chalupě pět. Kočky mají
logicky převahu. 

V praxi to znamená dříve vstát a po návratu z
práce, dříve než cokoli jiného, zase starost o ně, a
každý den dokola. Někdy je to dřina, ale nezůstává
bez odezvy, zvíře totiž dokáže svou radost,
vděčnost a lásku vyjádřit čistým upřímným způ-
sobem a to často ve chvílích, kdy to od něj ani
nečekáme. Za tuhle odměnu to stojí.  Mně jo!

Jana Marková

Jak jsme k nim přišli
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Dagmar is warning her colleagues against illness-
es caused by the ticks.

Nechci vám tímto článkem zkazit požitek z
plánované dovolené, to opravdu ne, ale je dobré
vědět, co, nebo spíše kdo, na nás číhá...

Klíš ata se vyskytují hlavně v trávě. Nejvíce jich
bývá na prosluněné lesní cestě s vyšší trávou, na
okraji lesa, na mýtině atp. Tam, kde je podrost lesa
zastíněn stromy, se jich moc nevyskytuje. Nepadají
ze stromů do hlavy, jak si někdo myslí. Proč by lozi-
la tak vysoko, když kořist je dole. Klíště většinou
číhá na konci stébla trávy s roztaženým prvním
párem nohou, na kterých má záchytné háčky. Ty
mu slouží k zachycení v srsti hostitele. Potom si na
hostiteli najde nějaké více prokrvené místo a zavrtá
do něj své sací ústrojí. To se skládá ze dvou
makadel a sosáku, který má tvar harpuny se zpětný-
mi háčky. Proto klíště drží v kůži tak pevně. 

Jeho odstranění se má provést co nejdříve.
Provede se uchopením klíštěte u hlavičky (nikoli u
zadečku, vymáčkli byste obsah jeho žaludku do
ranky i s borreliemi) pinzetou a kýváním do stran jej
uvolněte, nebo jej v nouzi seškrábněte nehtem nebo
nožem. V tomto případě může zůstat sací ústrojí
klíštěte v rance. Není třeba panikařit. Ranku vždy
desinfikujte Jodisolem nebo kapkou neředěného
Sava. Neředěné Savo je sice k pokožce dost agre-
sivní, ale je to 1000 krát lepší, než mít boreliózu.
Nejlepší je nechat na rance kousek vaty namočené
v desinfekci. Zbytek sacího ústrojí vyschne a kůže
jej časem vyloučí. V případě zánětlivých procesů,
dlouhodobějšího svědění, rozšiřující se červené
skvrny určitě vyhledejte lékaře. Nesty te se a klidně
bu te hypochondři. V tomto případě se to opravdu
vyplatí.

Co to je a jak se přenáší Lymská borelióza
Lymská borelióza (LB) je komplexní onemocnění

vyvolané bakterií Borrelia burgdorferi. Je to bakterie
patřící ke spirochetám, což jsou bakterie
spirálovitého tvaru, a patří mezi ně i původce syfilis
a leptospirózy. Do povědomí lékařů se dostává kon-
cem sedmdesátých let, kdy byla odhalena spojitost
mezi její přítomností v organismu, záněty různých
orgánů a předchozím stykem pacienta s jejím ty-
pickým přenašečem - s klíštětem. 

LB přenášejí hlavně klíš ata. V menší míře potom
i krev sající hmyz (hlavně komáři, blechy, much-
ničky). Při sání klíště vypouští do krve látky proti
srážení krve a tím pádem také borrelie. Přítomnost
borrelií byla prokázána také u asi 20 druhů dalších
členovců. Jako zdroj původců pro přenašeče často
slouží drobní volně žijící obratlovci. Z člověka na
člověka je přenos možný jen z matky na potomky

během nitroděložního vývoje.
Pokud máte doma psa, je možné, že se taky mohl

nakazit boreliózou. Jestli váš pes občas chodí po
třech nohou a přitom nemá v pacce žádný trn, s
nejvyšší pravděpodobností má boreliózu. Potom se
můžete nakazit kousnutím psí blechou. Pokud si
někdo myslí, že psí blechy na člověka nejdou, tak je
na omylu. Samozřejmě že si psí blecha vybere
raději psí krev než vaši, ale pokud si ji donesete do
bytu a váš pes bydlí v boudě, tak se napije i z vás
(taky by jste neumřeli hlady jenom proto, že nemáte
rádi zrovna koprovou omáčku). Psy je možno proti
borelióze vakcinovat.

V poslední době onemocnění boreliózou přibývá.
Připisuje se to globálnímu oteplování, protože jsou
mírnější zimy a tak přežije více nakažených hlo-
davců a klíš at.

Jak se projevuje
Příznaky LB jsou různé. Někdy onemocnění

probíhá bez příznaků, někdy se mohou vyskytovat
jen některé, nebo tak mírné, že jim člověk ani
nepřikládá význam. K jejich nástupu může přispět
jiné infekční onemocnění, kdy je oslabená imunita.

•erythema migrans - červená skvrna i několik
centimetrů velká, která se objevuje okolo místa
přisátí za 14 dní až jeden měsíc. Někdy také zmizí
a znovu se objeví i na jiném místě než bylo klíště.
Tato skvrna se také nemusí objevit vůbec (1. stadi-
um).

•únava
•pálení pokožky (připomíná, jako když někdo

silou napíná kůži)
•různé neurologické obtíže - objevují se za 1

měsíc až 3 měsíce od infikování (tik, škubání ve
svalech, mravenčení v končetinách asi jako když si
ve spaní přilehnete ruku, závratě, nepravidelný
srdeční rytmus, srdeční úzkost, pocity jako při
zasažení el. proudem, blikání za zavřenými víčky)

•bolesti zad (hlavně krční, mezi lopatkami, mezi
ledvinami)

•ochrnutí lícního nervu (hlavně u dětí)
•bolesti ve svalech
•bolesti kloubů
•únava
•poruchy vidění (zaostřování, dvojité vidění jako

duchy na televizi)
•zánět rohovky (až ve 3. stadiu)
•ochrnutí lícního nervu
•pískání v uších a bušení v uších
•poškození jater, ledvin, srdce, zánět mozkových

blan, různé jiné záněty a další. Většinou prvně
napadne nejvíce poškozený orgán (nervový systém,
játra u alkoholika, klouby u starších lidí atp.).

Nebezpečná klíš9ata
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•boreliový lymfocytom, který se vytvoří
nejčastěji na uchu, nose, nebo prsní bradavce

•autoimunitní reakce - neustále se opakující
záněty mohou vyvolat autoimunitní reakci. Jednou z
nich je třeba artritida. Vzniká z často opakovaných
slabších zánětů. Když má člověk nějaký silný zánět,
tak jej imunitní systém ihned rozpozná a zmobilizu-
je se a původce zánětu zlikviduje. U těch slabších
chronických, se pak imunitní systém splete a
považuje za původce zánětu vlastní buňky, které
potom začne ničit. Může tak způsobit nevratné
poškození tkání. Autoimunitní reakce se léčí hor-
monálními přípravky.

•Acrodermatitis - degenerace podkoží - nejdříve
za jeden rok od infekce, ale i po několika letech od
infekce (jeden z hlavních příznaků 3. stadia).
Proděláním lymské boreliózy nevzniká imunita
proti borelióze. Je možné se znovu nakazit a
onemocnět.

Léčení
Léčení se provádí antibiotiky. Když nezaberou, je

nutno jít do nemocnice na "kapačky", kde se dávájí
antibiotika přímo do žíly. Tohle už zabere určitě.
Otázka je, jestli natrvalo. Stává se, že někteří paci-

enti i po pěti letech mají bolesti kloubů a že testy na
borrelie jsou pozitivní. Borelie totiž pronikají do
kloubů tak hluboko, že tam náporu veškerých
antibiotik odolají. Člověk tak může mít v sobě bor-
relie i 10 až 20 let, aniž by se to nějak projevilo.
Sposta lidí se vyléčilo úplně, ale spoustě lidem se
nemoc vrací, nebo mají stálé následky. Jaký je
poměr, to nevím.

Ochrana
Chránit se proti nákaze boreliózou můžeme

prostředky odpuzujícími hmyz, vhodným
oblečením (dlouhé světlé kalhoty), prohlídkou těla a
převlečením oblečení po příchodu z lesa. Případně
včasným odstraněním klíštěte a desinfekcí ranky.

Další možností je vakcinace. V současné době už
existují 2 vakcíny proti borelióze. Jedna z nich se
jmenuje Lymerix ®, ale jsou to teprve první vlaš-
tovky, a tak mají své "mouchy".

Určitě jste poznali, že tyto informace nejsou z
mé hlavy… Tak, zlomte vaz !

Dagmar Dvořáčková, D1

Dita took part in The International Goldpanning
Championship which takes place in our country
every forth year.

Od pátku 20. 6.  do neděle 22. 6. trvalo
Mezinárodní mistrovství České republiky a
Slovenska v rýžování zlata na říčce Kocábě mezi
Velkou a Malou Lečicí. Hlavním organizátorem je
Česká tábornická unie, díky které jsem se o této akci
dozvěděla. Jedná se o ryze sportovní soutěž v
romantické disciplíně, která se nazývá rýžování
zlata. Tato soutěž má svá pevná pravidla, která řídí
Světová asociace zlatokopů se sídlem ve Finsku.

Závody byly na tradičním místě, kde své akce
pořádá Český klub zlatokopů. Na stejném místě
bylo pořádáno už v roce 1997 mistrovství ČR jako
zkušební akce na mistrovství světa. Pravidla jsou již
léta neměnná. Každý soutěžící dostane do závodu
kbelík s pískem, kde není ani kousíček zlata, a do
toho mu rozhodčí přidá předem neznámý počet
"zlatinek". Ty závodník musí z kbelíku za určený čas
dostat ven. Za každou ztracenou "zlatinku" se
připočítává penále 5 minut. Této soutěže se může
zúčastnit každý, kdo má odvahu. Mistrovství v
rýžování totiž nemá nikdy favorita. Záleží na
momentální dispozici závodníka, na štěstí a celkové
pohodě. Do finále se může dostat kdokoliv.

Rýžování zlata není prakticky ani věkově
omezeno. Byly zde soutěže veteránů, tam soutěží
závodníci, kteří se mohou ve věku nad šedesát let
ještě ohnout, ale i začátečníci, kteří se takové akce
účastní poprvé v životě. Nejvděčnější kategorií byly
asi děti.  Musíte vzít v potaz, že děti svůj kbelík s
pískem sotva unesou, a tak při jejich zápolení bylo
slyšet asi největší povzbuzování, a to nejen od
rodičů.

A ten, kdo přeci jen neměl dost odvahy zkusit si
zasoutěžit, určitě se nenudil, protože zde byl
připraven i bohatý doprovodný program. Kromě
stánků s westernovým zbožím a s občerstvením se
zájemci mohli podívat na průjezd 7. kavalerie ge-
nerála herce Václava Vydry a na to, jak vypadala
válka Severu proti Jihu. Od pátečního odpoledne až
do nedělního rána se na několika scénách střídaly
trampské, folkové a country kapely z tuzemska i ze
Slovenska.

Pokud Vás tato akce zaujala, můžete začít
trénovat, protože další Mistrovství v rýžování zlata v
Čechách bude zhruba za čtyři roky. A pokud
nechcete tak dlouho čekat, můžete jet již příští rok
na Mistrovství světa obou republik na Slovensko. 

Dita Karlovská, D1

Mezinárodní mistrovství v rýžování zlata
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Měsíc

Obrovská žlutá koule zářící,
má úcta, pane Měsíci.
Nu, k tobě mluvím milý brachu,
svou čapku smekám beze strachu.

Pročpak dnes oděl jsi žlutý pláš ,
když jindy bílý nosíš?
Proč se tak pod vousy usmíváš?
Co říkáš?
Nechápu, a-ha ty mě prosíš.

Směle prý hádat mám
proč dnes barva žlutá.
Zdá se, že znáš mě líp , než já sám.
Hádankám vždy stěží odolám.
Je to tu, červík v mé hlavě už vrtá.

Dumám a přemýšlím opět a znova,
proč dnes je na tobě ta barva nová.
Myšlenky krouží te  nad mojí hlavou,
někdo však záměrně plaší tu pravou.

Možná už pravdu znám,
nebo spíš nápad mám.
Ráno je raníčko,
brzy vyjde sluníčko.
A slunce je přece ten,  kdo žluté vládne.
Sluníčku žlutá vždy bezvadně padne.

Přiznej se Měsíci,
že závist tě hnala.
Trumfnout jsi slunce chtěl,
chtěl jsi být v čele,
proto jsi v žluté dnes předstoupil směle.

Měsíci, nesměj se!
Te  to vím, 
že moje domněnka není ta pravá.
Každý se může splést, vždy  to se stává.

Tak mi to prozra  ty.
Nedělej drahoty.
Proč máš dnes žlutý pláš  namísto bílý?
Pověz to měsíci, má zvědavost sílí.

Přestaň být tajnůstkář!
Měsíci, svěř se.
No tak, už  ode mě obměkčit nech se.

Měsíci, opravdu? Je to tak snadné?
Noci, té vládneš ty, dni slunce vládne.
Noci ty vévodíš vždy oděn v bílé.
Ráno když slunce se zjeví v své síle,
bílý pláš  odložíš za prvním rohem
a v žlutém pyžamu dáváš dni sbohem.

Výstup na Kralický Sněžník

Údolí Moravy zní zpěvem ptáků
v stráních se probouzí letní den
datel usedá na suchý kmen
slunce hladí květy vlčích máků

Pomalu údolím cesta se vine
lehce obtáčí horská úbočí
dravá říčka na ni útočí
šum vody daleko se line

Břehy však chrání kámen bílý
s hrdostí vlastní mramoru
cesta se šplhá nahoru
a vítr stále sílí

U sněžné boudy vítr až mrazí
jak břitva ostrý útočí
zkroucené stromy obtočí
pak mezi kmeny k vrcholu se plazí

Mraky už pokryly prameny Moravy
na zem se vrhá šedavý stín
dává vodě chu  prastarých vín
Mlha sedá si do trávy

Vrchol je uhlazen jak těly mraků
trosky jsou smutným mementem
vítr je jejich údělem
nejsou tam hnízda ptáků

Když ale slunce vyjde ven
zazáří něžně do tváří
obzor se rozzáří
je vidět celá česká zem

Martin Pišín

Láska je jako…

Láska je jako pták.
Přilétne ani nevíš jak.

Láska je jako strom,
jenž roste,kvete a plodí,
však má-li mělké kořeny,
vítr či bouře jej snadno shodí.

Láska je jako voda na poušti,
vyprahlá duše po ní marně žízní
a zmučené tělo opouští.
Přitom jediná kapka vody té,
zabránit mohla by strašlivé trýzni.

Láska je jako modré nebe.
Pokud jej mraky nehyzdí,
potěší všechny včetně tebe.
Avšak někdy přijde bouře,
často překvapí nás nečekaně,
ztemněle mračným pláštěm zahalí to

jasné nebe
a nám nezbývá než doufat,
že zničí sama sebe.
Nezbývá než doufat,
že po bouři přijde vyjasnění,
že rozsvětlí se krajina,
že láska jiná, pozměněná
opět zářit začíná.

Magdalena Danielová
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Inzerce
• Prodám pultový mrazák Samsung Calex260l. Rok používaný. Cena

dohodou. Tel.: 465641373, Hrdinova Jitka

• Prodám stavební kotel na asfalt nebo horkou vodu, včetně nové
smaltované nádoby za 100 Kč, Ing. Martin Pišín, tel. 210

• Prodám cyklistickou přilbu LAZER, barva červená, zachovalá,
velikost L. Cena 200 Kč. Ing. Muller, linka 204

• Prodám sněhové řetězy na Škodu 105/120 (165-13) a také na pneu
175/70-13.  Zachovalé, jednou použité za 100 Kč. Dále autozahrádku s
uchycením na okapní lišty, vhodnou např. na starší Oply, Škodu 100 a
další vozy, také za 100 Kč. Ing. Martin Pišín, tel. 210

• Prodám LEVNĚ funkční kuchyňská kachlová kamna,(velká plotna, 2
trouby). Tel.: 777 656 048, Pavel Marek

Martin is inviting the employees to spend holi-
days in Vranov and to give their tips for the next year
camping place.

Jistě mnohým z vás neušlo, že firma dává pro
letní měsíce k dispozici rekreační přívěs - karavan.
V posledních 2 letech byl přistaven v kempu Bítov
na Vranovské přehradě. Všem rekreantům se
umístění v této lokalitě líbilo, protože možnosti kul-
turního, společenského či sportovního vyžití jsou
zde opravdu velké. 

Také letos je kapacita přívěsu pro letní měsíce

zcela vyčerpána. Ale protože platí, že "v nejlepším
se má přestat", hledáme pro příští rok nové nápady
a tipy, kam karavan umístíme. 

Pokud na svých prázdninových cestách narazíte
na zajímavé a pěkné místo, které stojí za to
doporučit ostatním,Váš tip uvítáme. Nejlepší tipy
vyhodnotíme a vítězný odměníme. 

Podmínkou zařazení je celková přiměřená
úroveň lokality a samozřejmě pro letní čas nezbyt-
né vodní vyžití.

Těšíme se na Vaše nápady!
Martin Šlesingr

Kam za odpočinkem?

Vyznamenání
Pavel Marek was awarded

prof. MUDr. J. Janský silver
medal for 20th free blood con-
tribution.

Český červený kříž udělil
našemu zaměstnanci Pavlu
Markovi stříbrnou medaili prof.
MUDr. J. Jánského za dovršení
počtu 20 bezpříspěvkových
odběrů krve. 

Věříme, že se najdou mezi
námi i jiní ochotní dárci, kteří
pomohou ke zdraví nebo i
záchraně života našich spolu-
občanů. 

Léto vybízí k hrám...
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