
Kvido is referring about the state of our firm
summarizing the year 2003. At the same time he
calls for achieving even better results and higher
profit than in the previous years.

Americký prezident to ví a každoročně dodržuje:
Sluší se podat voličům zprávu o stavu Unie za
uplynulý rok. I ředitel průmyslové firmy to ví: Sluší
se podat spolupracovníkům  zprávu o stavu firmy 
v právě končícím roce.

Tak tedy nejprve k ekonomickým výsledkům
letošního roku: Podle předpokladu, pokud se nic
mimořádného nestane, dosáhneme obratu přibližně
1.120.000.000 Kč a  čistého zisku přes 100 milionů
korun. Celkově spolupracovníkům vyplacené hrubé
mzdy v tomto roce budou činit asi 92 milionů Kč.
Stav konta znalostních zaměstnanců je přibližně 14
milionů korun. 

V letošním roce jsme investovali do firmy  více
než 60 milionů korun. V příštím roce předpok-
ládáme investice ve výši asi 100 milionů korun. Při
těchto výsledcích jsme odvedli státu následující
základní daně : 32 milionů jako sociální a zdravot-
ní pojištění a zhruba 60 milionů jako daň z příjmu
právnických osob, plus některé další daně, celkem
bezmála 100 milionů Kč. K tomu navíc, už ze
svého, zaplatili naši spolupracovníci státu zhruba
dalších  22 milionů Kč jako další část na sociální a
zdravotní pojištění a daň, což je onen rozdíl mezi
hrubou a čistou mzdou. Úhrnem tedy stát dostane 
z podnikání Isolitu-Bravo za rok 2003 asi 120 mil-
ionů Kč. Kdyby tedy nebylo "jablonské lokomotivy",
jak jsem naši firmu nazval, nejenže by byla v Jab-
lonném a okolí podstatná nezaměstnanost, ale stát
by přišel o shora uvedené peníze. Nebyl by ani
Nadační fond nadaných, který jen letos od nás
obdrží zhruba 1,7 milionu korun, a nebylo by ani

dobročinnosti, na kterou letos věnujeme další více
než 2 miliony korun. A nakonec - ztichly by i jab-
lonské hospody a hotely, protože by v nich
nevečeřeli a nespali zákazníci naší firmy a bez
výplat z naší fabriky by v nich neměl ani pořádně
kdo a čím platit. V Jablonném by byla nouze o pe-
níze. Teze, že v Jablonném je více peněz než v oko-
lí, se dá ostatně jednoduše dokázat běžným
srovnáním, s použitím základního potravinového
koše jako barometru (viz tabulka dole na stránce).

To všechno by nás mělo vést přinejmenším k ná-
sledujícímu: Měli bychom si vážit  Boží přízně,
které se nám dostalo v podobě příslovečného
kousku štěstí, které je k úspěšnému podnikání potře-
ba a které nás neopustilo. Měli bychom nezpych-
nout, nezlenivět, ale naopak se účinně postavit
výzvě, kterou nám dává často extrémně levný Dálný
východ. Měli bychom a musíme se neustále zlepšo-
vat. Co bylo či je, může být již překonané. Jsou
nutné nové myšlenky, čerstvý vzduch a svěží vítr.
Lepší organizace práce a vyšší výkony každého 
z nás. Něco se dá dosáhnout lepším vybavením,
něco přemýšlením. Slovem, musíme otočit příští rok
zase více a počet pracovníků přitom  nezvýšit.

Je dobré si současně odpovědět na otázku, co 
z uvedených ekonomických výsledků mají naši
spolupracovníci.

Tak tedy, srovnání je následující:
Průměrná hrubá mzda v Kč/měsíc
Rok Okres UO Kraj PA IB
2002 12.727 13.221 15.184
1.pololetí 2003 13.877 13.830 17.673

K tomu navíc již dobře známé sociální výhody,
které naše firma svým spolupracovníkům poskytuje.

Zpráva o stavu Unie v roce 2003
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Jablonné nad Orlicí Žamberk
Název zboží Cena Kč Název zboží Cena Kč

Rohlík-Králíky 1ks 1,2 Rohlík 1ks 1,5
Chléb-Králíky 2kg 16,9 Chléb 1,2kg 16,9
Čaj Pigi porcovaný 13,9 Čaj PIGI porcovaný 9,9
Káva Jacobs  120g 22,9 Káva Jacobs 75g a 250g 14,90 a 39,90
Okurky Hamé 680g 19,9 Okurky Hamé 680g 19,9
Pepsi Cola 2l 25,9 Pepsi Cola 2l 29,9
Coca Cola 2l 29,9 Kofola 19,9
Paštika Májka malá 7,9 Paštika Májka malá 5,9
Jogurt Vitalinea 7,9 Jogurt Vitalinea 5,9
Mléko polot.krab. 12,9 Mléko polotuč.krabicové 11,5
Rama velká 29,9 Rama velká 29,9
Pivo Plzeň vč.lahve 19,9 Pivo Plzeň vč. Lahve 19,9
Olej stolní Lukana 33,9 Olej sluneč. 24,9



Jsem přesvědčen, že shora uvedené ekonomické
výsledky mně dovolují vyjádřit následující filozofii
naší firmy v personální a mzdové oblasti. Tak tedy,
nejprve z té horší a menší strany: Naše firma má
minimální zájem zaměstnávat lidi upachtěné,
křečovité, natvrdlé, otrávené. Lidi, kteří stále nadá-
vají. Lidi, kterým nejde o peníze, protože ve
skutečnosti nemají třeba žádnou zodpovědnost vůči
rodině: "Tohle jsem vám přinesl, víc nemám, a vy si
dělejte, co chcete!", bývá doma  jejich heslo. Lidi,
kteří se nechtějí vzdělávat a zlepšovat. Lidi, kteří
jsou duchem o dvacet let starší, než podle rodného
čísla.

Je naproti tomu  maximálním zájmem této firmy
zaměstnávat lidi veselé, optimistické, aktivní, pilně
pracující, kteří považují firmu v dobrém slova smys-
lu za svoji. Kteří se zdokonalují, učí se a zvyšují pro-
duktivitu své práce. Chápou, že toho musí stihnout
více, než loni, dokáží to a těší se na to. Lidi, kteří si

velice dobře a  nadprůměrně vydělávají, kteří nej-
sou napruzení či zablokovaní. Za penězi vidí poc-
tivou práci, z druhé strany ale také různé příjemné
možnosti z nich vyplývající. Nekašlou na ně, a při-
tom nejsou  ani marnotratní ani lakomci. Jsou tvůrčí
a mají rozlet. Systém řízení firmy chápou jako
inspiraci, v níž se v pozitivním směru meze
nekladou. Poučují se z vlastních i cizích chyb a při-
nejmenším se snaží dělat jich stále méně.
Nespoléhají na stát a jeho podpory.

Co víc k tomu můžu říci? Můžu ukazovat, vysvět-
lovat, motivovat, vytvářet dobré podmínky,
prosit…Ale konečné rozhodnutí, na kterou stranu se
dám, je vnitřní věcí každého z nás.

Přeji nám všem hodně štěstí do nového roku 
a správnou volbu!

Ing.Kvido Štěpánek, ředitel firmy

Slovo vánoční...
lda believes that the reason why we celabrate

Christmas and Easter each year is deeper than
everybody thinks. Unfortunatelly, today people
know little about the roots of Christianity………

Vážení čtenáři,
zatímco letní vydání Občasníku bývají na téma

dovolená slušně zaplněna, ve vánočních a veli-
konočních se o Vánocích či Velikonocích nepíše
nic. Nanejvýš jen na konci některých příspěvků
přání hezkého či příjemného prožití svátků. Proč
vlastně slavíme Vánoce a Velikonoce? Jsou pro nás
tyto svátky ještě něčím významné? V čem má spočí-
vat jejich hezké prožití? Protože si myslím nebo,
lépe řečeno, věřím, že Vánoce a ještě více
Velikonoce jsou něčím výjimečné, chtěl bych tímto

textem alespoň částečně a jistě nedokonale naprav-
it nedostatek uvedený na začátku. Je to můj pohled
věřícího křes ana, o který se chci s vámi podělit, ale
nikomu ho nevnucuji.

V rozhovorech, které někdy čtu v novinách nebo
časopisech,  přijde občas řeč i na víru. Odpově
dotazované osoby většinou zní asi takto: Věřím, že
nad námi něco je, že existuje nějaká Síla či Bůh, ale
víra je čistě moje osobní věc. Taková víra je mediál-
ně zajímavá, ale vlastně člověka nic nestojí. Nijak
ho neomezuje při uskutečňování vlastních zájmů.
Bůh je postaven do role pomocníka při jejich
prosazování. 

Bible, což je kniha, ze které křes ané čerpají ve
své víře, nám vztah mezi Bohem a člověkem  před-
kládá jinak. V první části, která se jmenuje Starý
zákon, je v řadě příběhů Bůh představen ne jako
"něco nad námi", ale velice konkrétně jako ten, kdo
stvořil tento svět včetně člověka, kdo dal světu řád,
určil pravidla vztahu mezi sebou a lidmi, a také
mezi lidmi navzájem. Člověk dostal na tomto světě
výsadní úlohu jakéhosi správce. Správce s velkou
pravomocí a postavením téměř neomezeného pána.
A právě to "téměř" se mu stalo kamenem úrazu. Lidé
od prvopočátku toužili a touží být jako Bůh.
Chceme být neomezenými vládci a zbavit se své
odpovědnosti, kterou máme vůči pravému Bohu.
Odpovědnosti za svůj život, který jsme si sami
nedali, ale byl nám dán, a máme s ním tedy
zacházet co nejlépe. 

Odpovědnosti za druhé lidi, kteří tu nejsou proto,
abychom si na nich budovali vlastní postavení, ale
vzájemně si pomáhali, protože máme každý jiné
schopnosti. Respektovat druhé i s jejich odlištnostmi
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a nesnižovat jejich důstojnost, protože před Bohem
jsme si všichni rovni. Věřím, že i naše děti vlastně
nejsou naše, ale byly nám svěřeny do péče, a jsme
za ně Bohu odpovědní.Odpovědnosti za Zem, na
které žijeme, kterou jsme nevytvořili a není naším
vlastnictvím. Proto nemáme právo ji drancovat a za-
těžovat nad únosnou míru, ale dbát o to, aby
umožnila důstojný život nejenom nám, ale všem
budoucím generacím, které přijdou po nás.

Bible lidskou neposlušnost vůči Bohu nazývá
hřích. Každý hřích nás od Boha vzdaluje. S každým
hříchem se šíří po světě zlo, jehož vrcholným pro-
jevem je smrt. Přesto Bůh nepřestal mít lidi rád 
a touží po jejich záchraně. A protože není v lid-
ských silách vrátit se zpět k Bohu, přišel on k lidem.
A to je to, co nám mají připomínat Vánoce.

Je zvykem dávat si o Vánocích dárky. Je to pěkný
zvyk, bohužel i ten dokážeme zneužít, když naše
touha udělat druhému radost se změní v touhu
předvést sami sebe. Dětem říkáme, že jim dárky
nosí Ježíšek. Ale dokážeme jim vysvětlit, kdo to
vlastně ten Ježíšek je? Vezměme si opět na pomoc
Bibli, tentokrát její druhou část, která se jmenuje
Nový zákon. Jméno Ježíšek poukazuje na událost,
kterou nám Vánoce připomínají. Narození Ježíše
Krista. A jak je to s těmi dárky? On sám je tím
darem, který jsme my lidé dostali. V osobě Ježíše
Krista, který je také nazýván Boží Syn, přišel Bůh
mezi lidi, aby je zachránil z moci zla, které zcela
propadli. Ježíš je jméno, Kristus není příjmení, ale

titul, od kterého je odvozeno i slovo křes an. Křes-
an je ten, kdo vyznává Krista jako zachránce. Ježíš

Kristus se narodil jako člověk, žil jako člověk, zažil
působení zla  jako málokterý člověk, ale nepodlehl
mu a nedal se svést ke hříchu. Vyvrcholení jeho
působení na zemi se stalo o Velikonocích, které
svým významem Vánoce převyšují a jsou hlavními
křes anskými svátky.

Na závěr ještě několik technických údajů. Zpo-
čátku slavili křes ané jen Velikonoce. Vánoce, jako
oslava Ježíšova narození, se začaly slavit až za
panování císaře Konstantina, který v roce 313 vydal
Edikt milánský zaručující křes anům náboženskou
svobodu. Na rozdíl od velikonočních událostí,
jejichž poloha v průběhu roku je známa, čas
Ježíšova narození znám není. Datum Vánoc bylo 
v roce 336 stanoveno na 25. prosinec jako náhrada
za svátek Nepřemožitelného boha Slunce. Folklori-
stické prvky, s nimiž máme spojeny Vánoce my,
jako je vánoční stromek apod., jsou moderní zvyky
objevující se až v 19. století. A ještě jedna poznám-
ka. Druhý svátek vánoční, který slavíme 26. pros-
ince, s vánočními svátky nemá vlastně nic
společného. Tento svátek, který je možná starší než
Vánoce, je památka na Štěpána, který byl jako první
umučen pro svou víru v Ježíše Krista.

Přeji vám hezké prožití vánočních svátků.

Ing. Oldřich Bě ák, konstrukce  

Občasník — zima 2003

5

Občanské sdružení "Hnutí Humanitární Pomoci"
Blansko provozuje již deset let denní stacionář pro
dospělé chlapce a děvčata s mentálním či kombino-
vaným postižením Domov OLGA. Toto zařízení už
mnoho let podporuje také Isolit-BRAVO. Této
pomoci si zde všichni moc váží a podniku děkují.
Především pak jeho řediteli Ing. Kvidu Štěpánkovi,
kterýžto má na této ušlechtilé pomoci hlavní inicia-
tivu. Letos se nám bez jakéhokoliv přispění státu či
města podařilo vybudovat prvních sedm chrá-
něných bytů pro naše klienty, kde se oni zaučují
pod dohledem asistentek samostatně bydlet a žít.
(Od rána do odpoledne jsou v Domově OLGA kde
mají své pracovní terapie, rehabilitaci, muzikoter-
apii, psychoterapii a pod.) Také na toto vybudování
jsme dostali příspěvek od Isolitu. Navíc vybavení
elektrickými spotřebiči, malými i velkými, této
společné domácnosti v Centru VELAN (tak zní
název objektu chráněných bytů) nám poskytnul
Isolit. Znovu vyslovujeme jménem našich mentálně
postižených klientů své velké a upřímné díky. 

Může se naskýtat otázka proč to děláme? Prostě
proto, že ti mentálně postižení (a je jich v naší

společnosti skoro 5%) nejsou horší, jsou jen jiní. 
A to jiní ve svém duševním bohatství, jiní v rozvoji
svých schopností, jiní ve vztazích ke světu, jiní ve
svém jednání a počínání, jiní v běžných reakcích.
Navíc oni si svůj osud sami nevybrali. A proto mys-
líme, že mají plné právo na to, aby jim druzí
pomáhali. A protože jejich rodiče na to všechno
úplně stačit nemohou, je třeba aby to dělali ještě
další lidi. A tak jsme se k této skupině přiřadili i když
to práce lehká zrovna není, ale může být naplňující.
A je moc dobře, že této práci (a víme, že to nejsou
jen naše projekty, ale i mnoho dalších jinde)
pomáhají takové podniky jako je Isolit-BRAVO a ta-
koví lidé jako je Ing. Kv. Štěpánek. 

Protože je před Vánocemi, tedy čas nejen k na-
kupování, ale spíše k zamyšlení a rozjímání, dovo-
lím si použít jednu vzpomínku dokumentaristky 
a režisérky ČT, paní Ljuby Václavové, která mi k
tomu dala souhlas. Ona dělávala v ČT pořady "Co je
to doma". 

Tady je: "Na hřbitově města, kde jsem vyrůstala,
mezi kříži a náhrobky plačících andělů je prostý
hrob a na něm kamenná hůl s nápisem Už jdou. 

Mentálně postižení děkují Isolitu



Poděkování

Poděkování za poděkování a poděkování všem
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Babička mi vyprávěla o člověku, který je tam
pochován. Říkali mu Bobíšek. Byl to sirotek a vy-
růstal u příbuzných. Musel chodit o holi, špatně
mluvil, stále se usmíval a pořád někde něco dělal,
sekal dříví, v zimě zametal sníh, na jaře ryl záhony,
a když se v rodině narodily děti, kolíbal je. Kolem
jejich zahrady chodily pohřby a Bobíšek se na ně
těšil - kdy uslyšel smuteční hudbu, radostně volal:
Už jdou, už jdou! Pak se přiřadil do průvodu, kulhal
v rytmu trauermarše a na všechny truchlící se zubil.
Nikdo se nikdy nepohoršil, všichni věděli, že Bobí-
šek je prostě jiný a respektovali to.

Moje dětství už takové Bobíšky neznalo. Spolu 
s ostatními mentálně postiženými mizeli v ústavech,
většinou umístěných dál od civilizace. Stejně tak
jako opuštěné děti, děti slepé, hluché, stejně jako
tělesně postižení, žili mimo život zdravé a "pracu-
jící" třídy. Dostávali třikrát denně teplé jídlo, místo
práce mohli posedávat na posteli v pokojích pro
osm, deset i více podobně postižených. Mohli
poslouchat rádio a pak i televizi. Svět zmizel za

zamřížovanými okny a zavřenými branami. Od
roku 1989 se mluví o lidských právech mentálně
postižených. Ale dovedou si lidé představit, že jde 
o něco víc, než o právo na invalidní důchod, právo
na častější návštěvy příbuzných v ústavu a možnost
si kdykoli zatelefonovat?

Fakt, že návrat mentálně postižených lidí do
společnosti je možný i dnes, mohou dokazovat
mnohé nestátní zařízení s péčí domácího typu. Je
třeba si uvědomit, že práva mentálně postižených
lidí by měla být stejná jako jsou ta naše. A navíc: oni
mají právo na naši opravdovou pomoc. Aby ten nor-
mální život zvládali." (Pozn. Lj. Václavová na jaře
roku 2002 natočila i jeden díl svého cyklu o Do-
mově OLGA.)

S přáním hezkých a pokojných Vánoc a všeho
nejlepšího v Novém roce 2004 všem čtenářům
Občasníku přejí za Domov OLGA 

MUDr. Jaromír a Jana Kratochvílovi, Blansko

Mrs. Svobodová would like to thank to Mr.
Stepanek for supporting retired people, who used
to work in Isolit, by providing a lunch fee.

Touto cestou si dovoluji Vám poděkovat, pane
řediteli, za příspěvek na obědy, který dostávají
bývalí zaměstnanci, dnes v důchodu. Je to příklad
velice lidského přístupu k lidem, který není vůbec
častý, v našich podmínkách je spíše ojedinělý.

Tito bývalí zaměstnanci vlastně už nejsou pro
firmu zajímaví, odešli, a firma má sama svých
starostí dost. A přesto ve firmě Isolit-BRAVO zastá-
vají názor, že je třeba na tyto lidi nadále myslet, ba
dokonce je tímto výše uvedeným způsobem
finančně podporovat. A není to příspěvek ledajaký,
činí zhruba 400,- Kč měsíčně, což předčí i zvýšení,

které poskytuje stát na vyrovnání inflace. To je
jedna stránka věci, jsou tu ale ještě jiné, neméně
významné přednosti.   

Mají-li tito starší lidé takto zajištěnou každodenní
stravu, rozmanitou, chutnou, podle zásad zdravé
výživy a za velmi přijatelnou cenu, skutečně se jim
zvedá životní standard, cítí životní jistotu a jakost
prožívání jejich života se zlepšuje.     

Myslím, že tito lidé si ve velké většině uvědomu-
jí a vysoce oceňují, co pro ně v tomto směru firma
Isolit-BRAVO znamená, a že jim tak vrací a dává na
vědomí, jak si jejich odvedené práce váží.

Proto ještě jednou Vám za všechny bývalé
zaměstnance děkuji, a přeji Vám i firmě Isolit-
BRAVO mnoho úspěchů.

Františka Svobodová   

Kvido is grateful for the e-mail he received from
Mrs. Svobodová (a retiree) and thinks that it is him
to give thanks to those who worked in Isolit before.

Protože se e-mail paní Svobodové dostal i ke
mně, přečetl jsem si ho, a chtěl bych na něj reagov-
at již ve stejném čísle. Dopis trefil strunu ve mně již
dlouho dobu naladěnou. Fakt, přispíváme rádi.
Přesně tak, jak to napsala. Za první, protože
důchody nejsou nic moc. Za druhé, protože
chceme nějak vyjádřit, že si vážíme práce  těch,
kteří v této firmě pracovali před námi. Za třetí,

protože si myslíme, že je to potěší. Za čtvrté…, no
jistě by se našly ještě další pozitivní důvody. 

Přiznám se, že když jsem o tom takhle kdykoli v
minulosti uvažoval, tak mě, asi jako každého člově-
ka, který potřebuje kromě jiného ke svému životu
občas slyšet nějakou tu pochvalu, trochu mrzelo, že
se o tom dosud veřejně nikdo pochvalně nezmínil.
Teda aspoň já jsem to  nikdy neslyšel." Aspoň za ten
jeden lístek by to stálo", říkal jsem si někdy. Pak
jsem si uvědomil, že se na to musím dívat očima té
druhé strany. Když někdo pracoval celý život v zá-
vodě Isolit, tak a  už z různých důvodů tím
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komunistou ten či onen třeba byl, a tamten zas
nebyl, ani jeden z nich neměl takové šance a mož-
nosti, jaké jsou dnes. Jaké máme my dnes. Kdepak
se mu zdálo o mzdových meziročních nárůstech
(viz můj úvodník),o znalostních zaměstnancích, 
o možnostech cestování do celého světa, o vše-
možných značkách aut, o nepřeberném zahranič-
ním i domácím  zboží, o  možnostech studování pro
děti, o svobodě, o demokracii, o příjemných kavá-
rnách a restauracích, o možnostech pracovního 
a mzdového růstu nebo i koneckonců  o všelikých
možnostech to zaměstnání vyměnit a pracovat
jinde! O tom všem se Vám, kamarádi-důchodci,
třikrát bohužel,  ani nezdálo. A vím, o čem mluvím,
protože jsem ročník 1957. Když jsem začal
uvažovat takhle, pochopil jsem, v čem je problém,
a proč se prakticky nikdo o příspěvcích na obědy
nezmiňuje. Když si tohle všechno někdo představí,

řekne si: "My jim? Oni nám by měli děkovat!
Podívejte se, jak se dneska mají!" 

A má ze svého hlediska, musím uznat, pravdu.A
tak, bez jakékoli ješitnosti, bych Vám všem, kteří
jste kdy v této firmě pracovali - a byla to většinou
práce dobrá a poctivá - chtěl za ni upřímně poděko-
vat. Chtěl bych Vám říct, že si Vaší práce, kterou jste
zde zanechali, velmi vážíme, a že chápeme, že jste
to neměli lehké. Že Vás obdivujeme, co jste všech-
no vydrželi, a často museli překousnout. Dnes už se
to mnohým zdá jako pohádka. Chtěl bych Vám říct,
že dokud tady budeme, budeme pro Vás tu finanční
injekci udržovat a dodržovat. Chtěl bych Vám říct,
že u nás máte vždycky dveře otevřené, když budete
potřebovat něco, co my můžeme… Díky!

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy

Martin wonders if there is a chance  for little
shops (selling kitchen appliances) to survive in a
competition with the rising amount of big dipart-
ment stores.

Situace na trhu domácích elektrospotřebičů v čes-
ké republice není pro nezávislé obchodníky nijak
příznivá. Jako jednotlivci s jedním, nebo i několika
obchody těžko konkurují silným specializovaným 
a nadnárodním řetězcům. První hypermarket v této
oblasti vznikl v tuzemsku v roce 1996. Dnes je jich
v Česku 142, a za deset let by jich podle odborných
předpokladů mělo být 180. V roce 1997 měly spe-
cializované řetězce elektra 25 obchodních míst po
celé ČR, v současnosti je jich 66. Rostoucí počet
specialistů elektro a hypermarketů spolu s agre-
sivním marketingem vede k růstu jejich tržního
podílu. Z 9,5 % v roce 1998 na bezmála 26 %
vloni. Za jejich úspěchem stojí velké obraty, které
zaručují zajímavé nákupní ceny, a s tím spojené
větší marže než jakých dokáže dosáhnout malý
obchodník. Dále jsou to velké částky věnované na
reklamu a přilákání zákazníků, akční nabídky a sil-
ný marketing.

Počty nezávislých obchodníků naopak klesají. 
V roce 1998 jich bylo 2200. Na konci roku 2001
jejich počet klesl na 1700. Jednotliví prodejci nej-
sou schopni konkurovat velkým řetězcům v oblasti
marketingu a nákupních podmínek, zcela bezbran-
ní však také nejsou. Na rozdíl od hypermarketů
umějí nabídnout nejen srovnatelné zboží, ale i indi-
viduální přístup, poradenství a servis, což zákazníci
oceňují. 

Maloobchodníci se pokouší sdružovat se i do
skupin, jakýchsi družstev, které hromadně nakupují

a používají společný marketing. Těchto sdružení
bylo v minulosti už několik. Zcela nejnovějším
pokusem je sdružení Hele. Bohužel, tato sdružení
většinou ztroskotala na typickém rysu české povahy.
Místo filozofie společného přežití se nakonec vždy
prosadí filozofie "hlavně, aby někdo nevydělal víc
než já". 

Uvidíme, zda sdružení Hele bude výjimkou. Jeho
plusem je, že do něj silně investovaly firmy Philips,
Whirlpool, Thomson a Fagor, a zejména finanční
společnost Home Credit Finance. Tito silní partneři
jsou určitou zárukou stability celého sdružení. Jistě
se o tuto stabilitu budou snažit, nebo  jen do úvod-
ní reklamy investovali nezanedbatelných 30 mi-
lionů korun.

Pokud jde o ostatní malé prodejce v tomto systé-
mu nezapojené, i jejich budoucnost nemusí být
černá. Příklady ukazují, že šikovný obchodník si
svůj okruh zákazníků dokáže udržet a přežít.
Obchodník na menším městě, který se se svými
zákazníky osobně zná, je jistou zárukou kvality.
Nikdy by si totiž nevzal do obchodu zboží, o němž
ví, že je to "šunt".  Naproti tomu, nákupčí hyper-
marketu nakoupí šunt zcela vědomě. Ví, že se kon-
vice za dvě stovky a sporáky za čtyři tisíce budou
prodávat více než dobře. A riziko, že mu zákazník
přijde osobně vynadat, je nulové. Ochranka 
u vchodu se o něj postará. Navíc ví, že zákazník, 
i když zklamaný, se na další superakční ceně chytí
znovu. Tak mě napadá ….  

Kde budete nakupovat na letošní vánoce?

Ing. Martin Pišín, D5

Přežijí nezávislé elektry?
Od roku 1998 zkrachovalo v české republice více jak 500 prodejen sortimentu elektro.



Once upon a time there was a European
Unity………..Kvido is telling a fairy-tale about fool-
ishness and pride. Will the story finish with a hap-
pyend? Will the EU and democracy live to see the
year 2004?

V dobách hlubokého socialismu, kdy se ještě na
lepší a svobodnější časy ani neblýsklo, jsme poslou-
chali s mým tatínkem každý večer Hlas Ameriky.
Byla to jediná dostupná stanice, která se v široké
míře zabývala situací v Československu, a byla
méně rušena než Svobodná Evropa. Jednou mě fas-
cinoval název  knihy kteréhosi tehdejšího sovět-
ského disidenta, z níž hlasatel četl úryvek. Kniha se
jmenovala: "Dožije se Sovětský svaz roku 1984?"
Do roku 1984 tenkrát chybělo dobrých deset let, 
a nic se v té době nezdálo sedmnáctiletému klukovi
stabilnější, než tábor míru a všeho pokroku, vedený
Sovětským svazem "na věčné časy a nikdy jinak".
Jak šel ale čas dál, Pánbůh dal, že se onen disident
o mnoho nespletl.

Nejsem evropským disidentem a Evropská
unie mně je do značné míry sympatická a z různých
důvodů se na ni těším, jak jsem podrobně vyjádřil 
v článku "Řeknu" v letním čísle Občasníku. Tím spíš
a tím víc  si ale v obavě o ni kladu shora uvedenou
otázku. S demokracií je tomu podobně - Evropská
unie s demokracií stojí a padá, a v podstatě i nao-
pak. Jak moc se dá  ale demokracie "dojit", aby to
ještě přežila? Kdo a jak ji dojí?

Pro odpově  zase zalovím ve své paměti, ten-
tokrát o řadu let mladší. Když byly ještě naše děti
malé, snažil jsem se jim každý večer před spaním
přečíst pohádku, protože jinak jsem na ně moc času
neměl. Více se to dařilo u té nejstarší, protože to
máte ještě spoustu dobrých předsevzetí, u prostřed-
ní to zanedbáváte a vrátíte se k tomu zase u nejm-
ladšího, protože si pokorně přiznáte, že to je už asi
vaše dítě poslední a jeho dětství je potřeba si užít
aspoň přečtením pohádky v devět večer. Číst
pohádky ostatně není nic neproduktivního ani pro
dospělého -  uvědomíte si spoustu životních
moudrostí, na které jste už jinak dávno zapomněli.

Při čtení  jsem si všiml, že se v pohádkách i z opa-
čných koutů světa často opakuje následující téma:
Žili byli, dávno tomu, spolu babička a dědeček
(někde je bez skrupulí nazývají bábou s dědkem).
Jednoho dne vyslala (vyštvala) babička dědečka do
lesa na dříví. Dědův les to nebyl, tak nacopak by byl
šetrný: vybral si tu nejkrásnější větev  v celém lese,
uvázal si pilu na krk, vylezl na strom, sedl si na ní 
a jal se ji řezat. Nic se přitom netrápil drobným
detailem: že totiž řeže mezi svou zadnicí a  stro-
mem. Aby ho nenechal na holičkách, poslal Pánbůh
cestou kolem náhodného pocestného. Ten, vida jak

se děda pilně činí na díle zkázy, ho varoval. "Copak
to, dědo, děláte? Vždy  vy si podřezáváte větev, na
které sedíte?! Vždy  vy namísto dříví se pořádně
natlučete!"  "I dej mně, chlape jeden, svátek!"
dopálil se děda. Ty mně tu větev závidíš! Můj les to
není, tak co bych tady paběrkoval na klestí! Uříznu
si zrovna tu větev, která se mně líbí!" a ještě dalšími
nevybíravými slovy počastoval kolemjdoucího.
Stalo se ale, jak pocestný předpověděl. Děda se 
s velkým rachotem, lomozem a křikem zřítil a po-
řádně si přitom natloukl. Skákal ještě kulhavě za
pocestným, protože ho v tu chvíli začal považovat
za velkého proroka a chtěl získat další cenné infor-
mace o své budoucnosti. Poutníka už  však nikde
nebylo. 

Myslím, že je to příhodné srovnání. Demokracie,
to je to skoro idylické přebývání dědečka s babičk-
ou. Všeho je dost, na každého pamatováno a nikdo
se nemá špatně. Jenomže pozor: když něco chceš,
musíš to chtít rozumně. Nejlepší je v lese klestí na
topení posbírat pod tou krásnou větví a větev samot-
nou nechat na pokoji. Když si vybereš ji a začneš ji
pod sebou podřezávat, bývají z toho nepříjemné
následky. Vidím ale v současné době spousty dědů,
dědečků i dědků, jak sedí na krásné prosmolené
větvi svobody a demokracie a pilně ji pod sebou
podřezávají. Jak jinak, v místě mezi svou zadnicí 
a stromem. Že je nevidíte? Půjčím vám na to
kukátko s naslouchátkem:

- a hele, támhle vidím stupňující se požadavky na
snížení hodin pracovního týdne!? Zvyšující se počet
svátků?! Omezené přesčasy?! Povinné výběry 4
týdnů dovolené, i když dotyčný chce pracovat?
Zavírání prodejen v neděli, v noci a ve svátek?
Slovem koukám a vidím úřední teror proti pilným,
aby se přizpůsobovali lemplům!

- další dědci se vydatně ohánějí pilkami podpory
nezaměstnaným, kterým se nechce pracovat. No
fakt, to je hrůza, dědek dává podporu i těm, co sami
z dobré práce utekli a povalují se zbůhdarma doma!
A  hele, te  ji ještě zvýšil! No to sem teda blázen?!
A další děda zvýšil nemocnost ze 2% za komunistů
na 12% v demokracii! A říká, že s tím nemůže nic
udělat! A tamhleten zrušil kontroly nemocných a
zdůvodňuje to lidskými právy!

- a tamhle dědci shánějí nové úředníky. No, páni,
ono už je jich  osmnáct procent práceschopného
obyvatelstva a tuhle hlavní děda, jako že to je prej
ještě porád málo. A hele te, že je ta větev čím dál
tím víc naříznutější!

- jejda, a te  i slyším, a to byste tedy neřekli, že
oni si dědové taky volí mezi sebou vedoucího dědu.
A te  si právě ty kandidáti lebedí, jak to všechno
dělaj moc dobře, a že řežou na tom úplně
nejsprávnějším místě. "Jakýpak strachy", řeční jeden

Dožije se Evropská unie a demokracie roku 2014?
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do mikrofonu, "dluhy jsou normální! Kterej děda
nedělá dluhy, tak poškozuje vostatní dědy! Každej
rok - a to vám říkám, dědci, jakože sem dědek prog-
nostickej -  ňákejch stopadesát dvěstě  miliard stát-
ního dluhu snese tahleta větev, jako víno!"

No jo, jenže já te ka vidím, že se ta větev
zachvěla a nalomila, jen toho dědu slyšela! Copak
jen s tím?! 

- a te , no to je teda rána: Dědové vytvořili právní
systém! Nojo, jenomže se v něm sami nevyznají?!
To jim ale vůbec nevadí a hlavně brousej a drbou
fabriky, který tu větev ještě jakžtakž podpíraj!
Fabriky už maj na všechno poradce, to je tuhle
poradce na správný rozměry WC, támhle zas na
rozměry drdolů kuchařek v jídelně, nevěděj už kudy
kam, všechno to jsou režie navíc, fabriky  hekaj, že
dál už  jako nemohou, ale dědci jsou nelítostný:
Pálej pokuty jak petardy  vo Božím těle. A te  zrov-
na, no to je ale fakt nářez, voni poslali na inšpekci
do jednej fabriky dědu, co tam dřív jako dělal, ale
pro neschopnost ho z tý fabriky vylili, tak on jim
tam, lidičky, te  dělá inšpekci a zrovínka jim dává
mastnou pokutu, přestože maj věci ve stokrát větším
pořádku, než když to dělával on, no já se tomu
směju, až se celej třesu - halt, počkat, do pytle, vono
to není vůbec k smíchu, dy  to vypadá jak naše fab-
rika! No tohle!

- datlové a strakapoudi v tomhletom borovým
lese, to je vůbec zvláštní kasta. Dlabou si, jak chtěj,
a každý rok pošlou dědům pěkně mastnej účet.
Helemese, te  jim zrovna jeden poslali, copak je to,
ňákejch šest miliard. Zapla pánbůh, že jen korun 
a né štandopére euro! Dědové se nejdřív troštovali,
jakože jim tu fakturku už nezaplatí, že to je prej už
bůhvíkolikátá a kdesi cosi, ale datlové se nedali: že
jináč nechaj ty stromy zabroukovaný a zalarvovaný.
Netrvalo dlouho, asi tak než bys řekl švec, a dědové
změkli a došli jak brambora v páře a šest
požadovanejch kilomelounů těm datlům poslali.
Akorát ta větev, ta  zas dostala! Dědové, aby tak
dočista neztratitili  tvář, tak začali dělat dusno (a
vzali k tomu tentokrát  i babičku) a kasali se, že prej
jako teda změní  celej ten systém, aby se to furt
nevopakovalo jako u blbejch na dvorku nebo co,
jenže zezadu do nich ten hlavní hnedka š ouchnul
a povídá (normálně to není slyšet, ale tím
sluchátkem jo),"dědci, to nemůžem, voni maj lidi
rádi ve všem rounostářství. To voni by nás už příště
nezvolili! A co bysme pak, dědci, dělali?!"

- jak to všechno utrácej a  prožíraj, nezbývá jim
kale  už na žádnou armádu. Nedávno jim s tim ten
vojenskej děda praštil, že jako " todleto je teda,
úroveň, dědové, to vám řeknu! Na tom se já už  se
svou vosobou podílet nebudu!" No tak vobešli čtyry
další, pátej to vzal  a te  aby si šplhnul, zčerstva
melduje, že prej jim třicet tanků na obranu celý tý
širý země  stačí až do halelůjá. Inu, von už u toho
nebude, až ty tanky pojedou do boje a ještě větším

fofrem je z boje budou vodtahovat. A támhle vidím
jednoho malýho kluka 

- no teda, von je to zrovna můj syn -, kterej brečí,
že chtěl bejt vojenským doktorem, ale te  už nemá
pro koho - na osádky třiceti tanků že stačí  jedna
dobrovolná červenokřižácká sestra s ordinací každý
sudý úterý! 

- kouknu o kus vedle  a vidím, že v hluboké total-
itě dál na východ pracuje miliarda lidí bez
požadavků, dvakrát tolik hodin za týden a má to
tam  šílenej odpich! Všechno, včetně surovin, je tam
strašně  laciný a dědové z velkejch fabrik tam už
jezdí jako domů prej pracovně na celý týdny.
Některý z nich tam už tam stihli založit  i nepra-
covní neformální  vztahy, ale to se asi nesluší tady
veřejně hlásit a meldovat, každej sme koneckonců
jenom člověk. Dědové moc neuvažujou, co bude,
až svoje vlastní fabriky konkurenčně zneschopní.
"Všichni půjdou do služeb!" melou. "A co to bude
za  ty služby?" neudržím se, protože tohleto mě teda
fakt zajímá. "Jeden ti vyšampónuje psa, druhej
poseká zahrádku, třetí ti nabídne aromaterapii, taky
úředníků bude potřeba mnohem víc, další…" dál už
jsem to radši nechtěl  ani slyšet a jen jsem zahučel
něco jako, že si myslím, že nová hodnota se vytváří
výrobou a pěstováním a ne mytím psa! Ten hlavní
ekonomickej děda se na mě tak opovržlivě podíval,
jakože tomu vůbec nerozumím, a tak já už teda
radši mlčím...

- a támhle, to je taky paráda, vidím nějakýho
dědu, jak doma v pyžamu brečí a kdyby to nebyla
pro něj obě , tak by se tloukl i v prsa a předepsal by
si třídenní  půst a povídá manželce:"Víš, Mařko, já
vim, že to celý děláme blbě, že to tak říkaje
poděláváme, ale copa já s tim mám sám dělat? Prej
dyž nepudu s Voličem, tak mě už dědci z příští kan-
didátky zrouna škrtnou, páč bych jim byl jen na
přítěž! Mařko, já ti te ka svěřim hrozný tajemství" 
(a leze k ní pod deku, protože copak kdyby mu
dědci napíchli štěnici do ložnice, jako vonehdá jed-
nomu do auta, jenže moje naslouchátko slyší i tam,
cha-chá): "Mařko, já  to tak blbě dělat musim! Von
to tak ten Volič chce!" Koukám jak blázen, švédsk-
ou trojku tam nedělaj, žádnýho Frantu Voliče už 
s nima v posteli, ani ve skříni  nevidím, tak nevím,
jak to ten kajícnej děda vlastně myslel. To mně pak
musíte lidičky vobjasnit, todleto! Nevíte vy vo tom,
takhle čistě náhodou, něco?!?!

- a do tej mely ještě perou novináři, vytáhnou  si
z toho houfu každou chvíli ňákýho dědka do prád-
la, a zvostuděj ho tak, že na něm nezůstane ani nit
suchá. Dědoj se nechce, chvíli se cuká a zatlouká,
ale pak už sám, chudák stará, neví, co je vlastně
pravda, a co novináři. Sám neví, jestli si s tou sleč-
nou  dovopravdy užil nebo jestli to byla kachna.
Teda novinářská.

- a ty lidi, co tam žijou, no to jsem si musel to
kukátko ještě otřít a čelo taky, je to rána, ale je to



Martin is complaining about the bad attitude
towards being employed in spite of the fact the
unemployment is slowly rising up.

Nezaměstnanost v České republice stoupá a ata-
kuje letité rekordy, odpovědní státní úředníci zaní-
ceně varují před nárůstem červených čísel ve statis-
tikách a vláda navrhuje již po několikáté "zaručeně
fungující" recepty na snížení počtu nezaměst-
naných. Do toho občas moudře promluví některý 
z odborových bossů, případně se nějaké to náměstí
zaplní naštvanými lidmi, kteří by sice chtěli za
každou cenu pracovat, ale mají prostě smůlu. Vše
proběhne za řádně mediální pozornosti a nakonec
se celý kabaret uklidní, protože vlastně nikdo o sku-
tečnou změnu ani moc nestojí. 

Proč by také stál? Opravdové řešení by totiž 
s sebou nutně přineslo nepopulární a politicky
citlivé kroky typu snížení štědrých sociálních dávek,
tvrdé kontroly zneužívání nemocenských a hlavně -
zaměstnání rádoby nezaměstnaných. Bohužel se
toto netýká pouze odpovědných, tedy poslanců a
vlády, ale v největší míře právě nezaměstnaných. Po
určité době "přežívání" na různých druzích podpor
a dávek již zmizí zájem o práci úplně. Kolikrát jsem
jen slyšel v poslední době od krátce zaměstnaných
onu kouzelnou větu: "Půjdu na nemocenskou" nebo
"Půjdu na pracák"! 

Naše firma se rozhodla pro ojedinělý experiment.
Pod dojmem zpráv o nezaměstnanosti na Ostrav-
sku, kdy rozlícený dav dokonce vytáhl ku Praze,
jsme uveřejnili rozsáhlou nabídku volných pracov-
ních míst s možností ubytování. Plošná inzerce
vyšla v nejčtenějších regionálních novinách a
právem jsme očekávali zdrcující ohlas. Výsledek?
Přihlásilo se devět uchazečů, z nichž jsme nakonec
vybrali čtyři, kteří skutečně nastoupili. Do dnešního
dne vydržel pouze jediný, ostatní nás "poctili"
neschopenkou již záhy po nástupu a nakonec pra-
covní poměr ukončili se slovy: "Na podpoře je líp".
Zarážející? Poučné? V prvé řadě pravdivé a vrhající
nelichotivý obraz na stav pracovní morálky a odpo-
vědnosti ve společnosti.

Nezávidím úředníkům na úřadech práce jejich
mnohdy marné úsilí dostat tyto lidi do pracovního
procesu. Už jste zkoušeli někoho přesvědčit o pro-
spěšnosti věci, která je mu bytostně vzdálená 
a vlastně i nepříjemná?

Příčiny dnešního neutěšeného stavu jsou dobře
známé a tisíckrát pojmenované. Naivní by se mohla
zdát představa, že nám pomůže vstup do EU.
Dnešní Evropa je sociální a občas až socialistická,
vzpomeňme na milionové demonstrace v Itálii při
pouhém náznaku zavedení vážně míněných
reforem. Se značnou nezaměstnaností se potýká 
i hlavní "motor" spojené Evropy, tedy Německo. 

Cesty jsou pouze dvě. Ta první, kopíruje dnešní
stav, kdy ekonomicky činní obyvatelé "dotují" stále
větší a větší skupinu zahálejících spoluobčanů. Tito
nepracující, pokud  nejsou nijak zdravotně ani
věkově omezeni, jsou pro státní pokladnu velmi
nákladnou položkou.

Druhá cesta je o odvaze a rozhodnutí pro změnu.
Zaměstnejme neochotné a nepřizpůsobivé veřejný-
mi pracemi, tvrdě vyžadujme úctu k práci,
odstraňme umělé "chození na neschopenky", které
stojí ročně miliardy na úkor věcí potřebných atd.
atd.. Potom už nebude uchazeč, který se seriózně a
dlouhodobě zajímá o práci, již jen náhodným
jevem v záplavě vychytralých "nemakčenků".

Martin Šlesingr, vedoucí personálního oddělení 
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tak: Oni to vůbec neviděj, že už z té větve zbývá
jenom kousíček! A te  se podržte, to už mně neb-
udete věřit vůbec: Oni si toho ani nevážej, že se maj
v důsledku nekompromisního podřezávání tej větve
tak dobře! Oni  to neviděj, že pro jejich děti zbyde
místo  nádherné větve už jenom holej suk! Oni ještě
nadávaj, a čím dál tím víc sympatizujou s těma děd-
kama-komunistama, který, když byli u moci, tak
poráželi ten les zrovna celej na stojato, a přitom
kácení odletujícíma třískama kropili a  stříleli po

všem živým kolem! Který sou tak sklerotický, že se
na nic z toho dneska už  nemůžou zaboha upama-
tovat!

Tak jsem radši to kukátko zase rychle složil. Brr!
Takhle bez něho ten řez nevidíte. Větev se vám zdá
docela normální, demokracie věčná a zvyšování
požadavků správné a normální. Jenže to se
dědečkovi z pohádky také zdálo!

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy

Pracovat? Ale jděte...



Kvido meditates, why, the heck, we manage si-
milar way how Germans: "command, check and
correct". We have to change this style and the only
way is to become internally free. To love one´s job
- must become the motto of all Isolit-Bravo col-
leauges!

Zastávám názor, že - pokud je to reálně možné -
je nejlepší provozní věci řešit přímo na místě a ni-
koli někde v tichu  kanceláře. Z toho důvodu
provádím spolu s vybraným týmem spolupracov-
níků-manažerů ranní pochůzku firmou. Taková
pochůzka vám sice zabere půlhodinu, i víc, ale při-
jdete na věci, které byste se v kanceláři nikdy
nedozvěděli. Spolupracovníci  měli v minulosti
snahu nazvat tyto pochůzky vizitou - ale to jsem
striktně odmítl: Nešířím kolem sebe zdaleka takové
fluidum jako primář a nebudu si tedy přisvojovat
něco, co mi nepatří. Vizita patří na kliniku a ve fab-
rice ji nazývejme obyčejnou pochůzkou. Jak zapadá
ona ranní pochůzka do systému řízení, jsem příliš
nevěděl - pouze jsem intuitivně cítil, že je v dané
době prospěšná a potřebná. Rozsvítilo se mně
teprve, když jsem si v německém tisku přečetl
rozhovor s japonským supermanažerem
Kishimotou. Ten na otázku, co si myslí o kapitánech
německého průmyslu odpověděl, že "nic moc,
protože jejich řízení se omezuje na 3K: Kom-
mandiren, kontrollieren a korrigieren". "Jako doma!"
napadlo mě. Kishimoto by řekl to samé o nás! 
Z čehopak jiného se naše řízení skládá, než z věč-
ného komadování, kontrolování a napravování!
Jenže, k takové věci jsou podobně, jako například 
k manželství, potřeba dvě strany. Dvě strany jedné
mince. Manžel-manželka. Panna-orel. Pracovníci-
manažeři. Nechci te  otevřít nějaké mravokárné
mluvení, které by končilo tím, že manažeři naší
firmy jsou geniální, ale pracovníci jim to kazí.
Souhlasím s Kishimotou a musíme se k japonské
myšlence samostatných, svébytných a svobodných
pracovníků, kteří nepotřebují komandování a kon-
trolování, ale dobrovolně a rádi pracují na spo-
lečném díle propracovat, jinak nepřežijeme. Abych
ale nemluvil (jak nemám rád), jen tak v teoretické
rovině, vzal jsem si zcela namátkou jeden zápis
pochůzky (12/11) a bez  úpravy jej zde te  pře-
tisknu (pro nezasvěcené: NO znamená nápravné
opatření a Z znamená zodpovědnost):

Antonín Stejskal <stejskal@isolit-bravo.cz>; Pavel Ruzicka <ruzic-
ka@isolit-bravo.cz>; Radek Hrouda <hrouda@isolit-bravo.cz>;
Zdenek Bartos <bartos@isolit-bravo.cz>; Dusan Celba <celba@isolit-
bravo.cz>; JOSEF RUBES <rubes@isolit-bravo.cz>; KAREL SLAVIK
<slavik@isolit-bravo.cz>; PAVEL PROKOPEC <prokopec@isolit-

bravo.cz>; ZDENEK NAJMAN <najman@isolit-bravo.cz>; Jaroslav
Moravec <moravec@isolit-bravo.cz>; MARIE KOSKOVA
<koskova@isolit-bravo.cz>; Milos Leinweber <leinweber@isolit-
bravo.cz>; mistri D1 <mistrid1@isolit-bravo.cz>; Lubos Bednar <bed-
nar@isolit-bravo.cz>; mistriD3 <mistrid3@isolit-bravo.cz>; Tonda
Pankalla <pankalla@isolit-bravo.cz>

Přátelé, při obchůzce včera večer a dnes ráno jsme shledali tyto
nepřístojnosti:

1.Lisovna
-nepořádek, zapšklost, nemodernost a nekulturnost na opracovně trvá
-seřizovači praští jeřábem do krytu stroje CS, prakticky jej demolují,
neomluví se, nežádají PZP o spravení a nikoho to také dále nezajímá
NO:zlepšete svoji činnost
Z:Bednář,mistři D1,tým pracovníků D1

2.Kovo
-seřizovač Madveděnko dostal ode mne z hydraulických lisů pětku
dvakrát podtrženou. Důvod: neumí nastavit spodní úvra , což vede k
výrobě zmetků. Známky seřizovačů jsou rovněž de facto také známka-
mi mistrů a Tondy Pankally.
NO:zlepšete svoji činnost!!!
-při předání Růžička-Hrouda byl nepořádek a neřešené zákazy.
Nesmyslně je přebírá Bartoš, který o nich neřekne mistrovi, ani je jinak
neřeší.
NO:seberte se a zlepšete svoji činnost!
-pracovník Hejduk-FEMA lže, že mu nefunguje pískovačka. Pískovačka
přitom fungovala!
NO:Pracovníka napravit a zajistit plnou funkčnost dílny v tomto smys-
lu. Mistra nemohou pracovníci očůrávat!
Z:Růžička, mistři, tým pracovníků Kovo

3.Montáž
-sadomasochisticky vrací kryty Bravosky zpět do Kovo nezabalené,
takže se
zákonitě odřou a kolotoč reklamací se stále opakuje (Prokopec,
Slavíková, Koleno)
NO:přestaňte podřezávat větev, na které sedíte. Chovejte se k firmě
slušně, protože vás živí. Zlepšete svoji činnost!
Z:tým ŘKJ a pracovníků Montáže

4.Nástrojárna
-nepořádek na pracovišti v Lisovně
-forma 9600/01 nemá bu  zakomponované nebo zapojené kontroly
polohy šupáků (mají být zdvojené a jiné výrobce o tom rádi pouču-
jeme)
-forma 9600/01 není správně chlazená a čas cyklu je místo 50 s
nejprve 90 s ,nyní 72s. To je nepřijatelné. Kde je CAD Mould? Schůzka
nad sestavou?
NO:zlepšete činnost. Vyřešte shora uvedené.
Z:Najman a tým D2

S pozdravem, St.
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Pochůzka po nesvobodných
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Uff, tak přemýšlím, co by tomu řekl super-
manažer Kishimoto. Jak by si s tím poradil? Neko-
mandoval by a věci by se samy zázračně lepšily? To
asi těžko, zkušenost říká, že by se rozklížily úplně.
Změnil by systém? Ale jak, jsem přece certifikováni
podle kde čeho. Změnil by manažery? Změnil by
pracovníky? Myslím, že jeden návod  mi Kishimoto
mezi řádky řekl. Ví ho sice, jako všechny důležité
myšlenky, každý, ale málo se podle něho chováme: 

Vstaňme ráno s chutí a běžme  vesele do práce
jako svobodní a na sebe hrdí lidé. Neočekávejme,
že nás "voni" budou řídit na každém kroku. Žádní
"voni" totiž nejsou. Jsme jen my. Svobodný člověk
chápe práci jako podstatnou  a radostnou součást
svého života a nikoli jako nutné zlo. Svobodný
člověk nepotřebuje být upozorňován na nepořádek
na pracovišti. Důvod je prostý: Svobodný člověk má
totiž kolem sebe pořádek. Kvalita je pro člověka, na
svoji práci hrdého, samozřejmostí. Jakápak neustále
opakovaná školení, jaképak směrnice, které při

auditech zaplní jednu kancelář do výše jedenapůl-
metru, jako zlato, které mělo vykoupit posledního
Inku z proradného zajetí španělského pasáka vepřů
a dobyvatele Pizzara?! Svobodný  člověk ví, co je
pro firmu prospěšné, stačí mu základní směr a on
podle něho úspěšně a pilně  jede jako včelička.
Neproduktivita? Měkké normy? Jejich neustále
přeměřování a dokazování, že jsou příliš volné?
Vůbec ne! Svobodný, své dobře placené práce si
vážící člověk si uvědomuje, že konkurence je
obrovská, a  k tomu, aby si zachoval svoje pracovní
místo, musí firma prosperovat. Je toho ještě mnoho
dalšího, čím  svobodný, na sebe a svoji práci hrdý
člověk vyniká. Především však nepotřebuje ono
"Kommandieren, kontrollieren, korrigieren." A věřte
mi, všichni se musíme svobodnými vnitřně stát. Jako
nesvobodní to daleko nedotáhneme.

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy

Věra is comparing this year and last year absence
of our employees caused by illnesses.

Ve svém příspěvku se zaměřím na nemocnost. Je
to problém celostátní, proto naše vláda navrhuje od
1.1. 2004 snížení nemocenských dávek za 3 první
kalendářní dny. Vedení naší firmy již několik let
poskytuje zdravým pracovníkům měsíčně mimořád-
nou prémii. Přesto procento nemocnosti stále

narůstá. Pro informaci předkládáme tabulku procen-
ta nemocnosti na jednotlivých střediscích:

Do roku 2004 přejeme všem spolupracovníkům
pevné zdraví.

Za mzdovou účtárnu Věra Kholová

Nemocnost

Středisko           1-12.2002                  1.-10.2003
středisko lisovna           12,26 % 11,58%
středisko nástrojárna      5,08%                      7,55 %
středisko kovovýroba       11,96%                    18,07%
středisko montáž            10,31%                       13,14%
středisko údržba             10,07%                       6,54%
středisko doprava           1,58%                        6,69%
Celkem           7,69%                      10,51%

Za rok 2002 bylo v IB vyplaceno na nem. dávkách:
nemoc Kč 4.061000,-
nepracovní úraz Kč    117872,-
pracovní úraz Kč    200572,-
ošetřování člena rodiny Kč    35574,-
Celkem       Kč  4.415018,-

Za 10 měsíců  bylo v IB vyplaceno na nem. dávkách:
nemoc Kč 3.843000,-
nepracovní úraz Kč   238164,-
pracovní úraz Kč    155881,-
ošetřování člena rodiny Kč  31745,-
Celkem           Kč 4.268790,-
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Martin is sharing his friend`s experience from his
travels across Asia. The Asian factories are special
for the cleanness and order and the employees for
their working attitude.

Podělím se s Vámi o zážitek svého dlouholetého
kamaráda, který si přivezl ze svých cest po Asii. Jako
IT specialista u společnosti Panasonic tráví hodně
času na cestách po filiálkách firmy, roztroušených
po celém světě. Nedávno se vrátil právě z jedné
takové cesty do exotické Malajsie. Každá podobná
cesta je pro kluka z vesnice, kterým i přes své
postavení tak trochu zůstal, neopakovatelným
zážitkem. Většinou nám  při pozdějším setkání  líčí
dojmy z cesty přes půl světa, krásy přírody a vůbec
všechny shlédnuté zajímavosti.

Ale protože jde o pobyt ryze pracovní, dříve či
později se hovor stočí právě na téma práce. Přiznám
se, že jsem měl o průmyslu v Malajsii poněkud
zkreslené představy. Snad právě proto, že se v první
řadě asijských tygrů skloňují, i přes nedávný
finanční otřes, země jako Singapur, Tchajwan, Jižní
Korea či Hong-Kong, stojí státy podobné Malajsii
tak trochu na okraji povědomí veřejnosti. Kdo by se
však domníval, že jde o hospodářsky zaostalý třetí
svět, je na velkém omylu!  Shodou okolností byla
továrna, kde kamarád působil, složením velmi
podobná naší firmě: lisovna, nástrojárna i finální
montáž výrobků. Vše ovšem v příslušné velikosti 
a počtu pracovníků, vždy  celá pobočka zaměst-
nává téměř 25 000 lidí! Co však našince při pobytu
v podobném kolosu zaujme nejvíce, je prý až neu-
věřitelný pořádek a dokonale produktivní organi-
zace práce. Některé místní zvyky jsou sice až
úsměvné, mám na mysli ranní nástup celé firmy 
a  např. odchod na oběd za zpěvu písně vojenským
krokem, ale celkově je tamní pracovní morálka 
v mnohém inspirující. Nepřijít bez omluvy do
zaměstnání? Neexistuje. "Chození" na nescho-
penky? Neznají. Pracovní výkon střediska? Prý

100% je spodní hranicí. Jakýkoliv prohřešek proti
pracovní kázni znamená okamžitý odchod. Zdá se
Vám vylíčená skutečnost trochu přitažená za vlasy?
"Vždy  tam mají určitě ještě tak trochu feudalis-
mus!", namítnete. 

Možná ano, ale zkusme trochu společně  počítat:
obrovské pracovní nasazení, standardně vysoká
kvalita, minimální problémy s kvalifikovanými 
a loajálními zaměstnanci, nízká cena surovin 
a mzdové náklady mnohdy nepřevyšující 1 USD na
hodinu. Podtrženo a sečteno nám vyjde výrobce,
který je neuvěřitelně výkonný při dodržení základ-
ních parametrů zákazníka: trvalé snižování ceny,
standardní kvalitě a včasných dodávkách.

Co z toho všeho plyne pro nás? Podobných
výrobců jsou jen v jihovýchodní Asii desítky a mož-
ná stovky. Zdaleka nepůsobí jen jako pobočky nad-
národních koncernů, jako v našem případě, ale jsou
plnohodnotnými výrobci a tedy - naší konkurencí.
Úmyslně nezmiňuji Čínu, která je ekonomickou
kapitolou sama o sobě a "spící" Indii s obrovským
lidským potenciálem.

Představme si, že nám odpadne věčné han-
drkování o pořádek (všichni ho budou bez řečí
dodržovat), že na neschopenku nastoupí jen ti
skutečně nemocní, každý bude pracovat s plným
nasazením a po celou pracovní dobu atd. - tedy věci
tisíckrát opakované a skloňované. Že se zkrátka
soustředíme jen a pouze na zákazníka -  a plnění
jeho přání. Firma, která se tomuto alespoň přiblíží,
má rázem náskok nad konkurencí.

Naivní  je představa, že nás nějací výrobci z Asie
nemůžou ohrozit už jen kvůli obrovským vzdále-
nostem. Dnešní globalizace maže bariéry rychlostí
blesku a co dnes zanedbáme, toho zítra budeme
litovat. Určitě by nám prospělo zamyšlení nad výše
uvedeným - naše prosperita není zdaleka tak samo-
zřejmá, jak se nám poslední dobou zdá.

Martin Šlesingr

Poučíme se?

Tiráž:
Tento časopis vydává firma Isolit-BRAVO 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 odmítnout články, které odporují dobrým mravům, zákonům ČR, nebo poškozují pověst firmy. Příspěvky 

předávejte do obchodní kanceláře, nejlépe v digitální formě pomocí e-mailu na adresu pisin@isolit-bravo.cz. 
Pracovníci, kteří nemají přístup k počítači, mohou odevzdat příspěvek i v ručně psané podobě.

Tisk:
Tisk AS, s.r.o., Hradecká 597, 551 38 Jaroměř

Grafická úprava: 
Daniel Jaroš
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Isolit-Bravo is the 47th from the best 100 Czech
companies which create EVA - Economic Value
Added).

Asi Vás napadne, co se pod tímto názvem skrývá
Česká kapitálová informační společnost, a.s. ve
spolupráci s  Central European  Capital CZ, s.r.o. a
týdeník Ekonom vypracovala projekt "The 2002 EVA
Ranking Czech Republic". Sestavila žebříček čes-
kých  firem podle výkonnosti. Měřítkem výkonnosti
je ekonomická přidaná hodnota (Economic Value
Added - EVA). Ukazatel EVA vypovídá, zda společ-
nost vytváří přidanou hodnotu a nebo hodnotu
vloženou investorem (majitelem) ničí. 

Hodnocením firem se zabývá již třetím rokem 
a jejich žebříček je v ekonomickém světě velmi
pomůcka při posuzování investičních transakcí i při
výběru obchodních partnerů.

První hodnocení  bylo  provedeno už  v roce
2001, za  účasti přibližně tří set firem, v  dalších
ročnících byly zpracovány údaje více než o tisíci
firmách a sestaven žebříček úspěšnosti, dle dosaho-
vaného ukazatele EVA. Prvních sto firem je vždy
zveřejňováno v odborných časopisech, novinách 
a na internetu.

Isolit-Bravo, spol s r.o. se každý rok probojovala
do stovky nejlepších. Výsledky jednotlivých roční-
ků:  79. (2001), 67. (2002) a 49. místo v roce 2003.
Každý rok se na předních místech prezentují firmy 
s monopolním postavením na českém trhu, které
nemají k sobě rovnocennou konkurenci, podnikají 
v lukrativních oborech, jako jsou telekomunikace,
cigarety, loterie a podobně. Dále se dobře umís ují
firmy se zahraničními vlastníky,  pobočky zahranič-
ních koncernů, které u nás vyrábí elektrická
zařízení, automobilové součásti a stavební materiá-
ly. Převzaly knowhow od předních zahraničních
firem a na dodržování  firemních pravidel a řízení se
podílí zahraniční manažeři.

Postavení naší firmy v žebříčku je velmi pěkné,
podnikáme v oborech , kde je tvrdá a neúprosná
konkurence. Firma vznikla privatizací státního pod-
niku, který neměl velkou šanci se udržet v pod-
nikání (zastaralé strojní vybavení, omezený výrobní
program).  Dnes patříme mezi firmy na špičkové
technologické a organizační úrovni. To potvrzuje
naše postavení v žebříčku těch nejlepších, zároveň
je to  pro nás  velkou výzvou se udržet a dále
zlepšovat.  

Pro informaci uvádím , že z našich obchodních
partnerů se umístili v žebříčku :  OEZ, s.r.o. na 70.
a ŽDB -Trade, s.r.o. na 72. místě.

RANKING EVA z údajů 2002 zveřejněn v týde-
níku Ekonom č. 45/2003:

Poř.    Firma
1. Eurotel Praha, spol. s r.o.
2. Philips Morris, a.s.
3. Trangas, a.s.
4. T-Mobile, a.s.
5. Bosch Diesel,  s. r. o.
6. Glaverbel Czech, a.s.
7. Johnson Controls auto souč., k.s.
8. Plzeňský Prazdroj, a.s.
9. Barum Continental, s r.o.
10. Léčiva, a.s.
11. Sazka, a.s.
12. Unimex Group, a.s.
13. Česká produkční 2000, a. s.
14. CET 21 , s r.o.
15. Lucas Varity, s r.o
16. Moravské naftové doly, a.s.
17. VDO Česká republika, s r.o.
18.   První brněnská strojírna, DIZ, a. s. 
19. Sandvik Chomutov, s r.o.                             
20. Stock Plzeň, a. s.
21.   Karlovarské minerální vody, a.s.                
22.  Západočeská energetika, a.s.                      
23.  Apollón holding, a.s.                                  
24.  Robert Bosch, s r.o.                                    
25. Pražská energetika, a.s. 
26. Moravia Steel, a.s. ¨
27. DURA Automotive, s r.o.
28. Tipsport, a.s.  
29. Českomoravský cement, a.s.
30. Unielever  ČR  s r.o. 
31. Autopal, s r.o.
32. Ornela, a.s.
33. Cement Hranice,  a s.
34. Dalkia Morava, a.s.
35. Model obaly, a.s.
36. MUZO, a.s.
37. Bestfoods CZ, a.s.
38.   Metrans, a.s.
39.   CS Cabitm s r.o.
40.   Hewlett-Packard, s r.o. 
41.   Kostal CR, s r.o.
42.   Continental Reces CR, s r.o.
43.   Czechpol Energy, s r.o.
44.   Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
45.   Hartman — Rico, a.s.
46.   Metrostav, a.s.
47.   Gemo Olomouc, s r.o.
48.   SAP ČR, s r.o.
49.   Isolit-Bravo, s r.o.
50.   Severočeské vodovody a kan., a.s.

Ing. Jiří Bláha

EVA RANKING
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Isolit-Bravo offers seven new products for this
year pre-Christmas market (new types of electric
kettles, a vacuum cleaner, a toaster tec.)

Nároky a představy spotřebitelů jsou stále vyšší 
a vyšší, strefit se do vkusu a představ zákazníka je
stále obtížnější, přesto se nám to již deset let
úspěšně daří, a pro tu letošní vánoční nabídku se
nám podařilo strefit  hnedle 7x do černého.

Rychlovarné konvice tvoří neopomenutelnou
skupinu značky BRAVO. Letos jsme oblékli loňské
novinky do nových barevných kabátů, konvici
Katku můžete mít, kromě bílé a červené, též mod-
rou a béžovou. Konvici Nelu, vedle bílé, i béžovou.
První dvě trefy do vkusu zákazníka představují kon-
vice Lada B 1119 a konvice Bára B 1120. Barevným
provedením a podobou jsou k nerozeznání, velikost
Vám však jednoznačně napoví, že Lada je větší
(objem 1,7 litru) a  Bára menší, s objemem 1 litr.
Obě mají výrazně tvarovaný vodoznak a jsou
vybaveny filtrem proti vápenatým usazeninám. 

Nepostradatelným pomocníkem při pečení
vánočního cukroví je váha, a když je opatřená ele-

gantní miskou, digitálním displayem, a můžete si
každou ingredienci dovážit bez odstranění té
předešlé, tomu se říká pomocník k nezaplacení.
Dalšími přednostmi jsou - moderní design, dobře
čitelný display, maximální zatížení až do 5 kg,
citlivost rozlišení 1 gram, a již zmiňovaná miska,
která zároveň slouží jako kryt váhy při jejím
uložení.

Další v pořadí je nerezový topinkovač B 4117,
jehož elegantně tvarovaný lesklý tvar doplňují černé
doplňky ovládacích a funkčních prvků. Vedle
plynulé regulace intenzity opékání a stop tlačítka, je
navíc vybaven funkcemi dohřívání a rozmrazování,

jež jsou doplněny
k o n t r o l k a m i
provozu. Zásuvka na
drobky je samozřej-
mostí.

Pokud si chceme
rychle přitopit v pře-
chodném období

nebo nás překvapí silné
mrazy, pak se přímo nabízí
sáhnout po halogenovém
topidlu B 4119 nebo pří-
motopném konvektoru 
B 4120. Halogenové top-
idlo je vybaveno třemi
halogenovými topnými
tyčemi, z nichž každá je ovládána samostatným
vypínačem. Můžete si tedy zapnout postupně dle
vaší potřeby jednu, dvě, nebo všechny tři najednou.
Pro širší úhel záběru je topidlo vybaveno horizon-
tálním výkyvem, který lze zapnout, nebo nikoliv.
Topidlo má vysokou účinnost, a pro vaše bezpečí je
vybaveno bezpečnostní pojistkou pro případ převrá-
cení. Přímotopný konvektor můžete nejen postavit
kdekoliv v místnosti, ale též zavěsit na ze . Je
vybaven třístupňovým přepínačem intenzity
vytápění, navíc též citlivým termostatem s možností
nastavení zámrzového bodu a ventilátorem, který
lze používat nezávisle na vytápění.

Sedmou předvánoční trefou je nový model pod-
lahového vysavače B 4121, který se odlišuje od
svého menšího předchůdce
především velikostí, obsah sáčku
4,5 litru, sedminásobnou filtrací
a bohatší výbavou sacích hubic.
Samozřejmostí je nerezová
teleskopická trubice, naviják
přívodního kabelu, plynulá regu-
lace sacího výkonu, kontrolka
naplnění sáčku či sací hadice 
s mechanickou regulací sacího
výkonu. Malým překvapením, 
a zároveň dárkem každému zá-
kazníkovi, je sada pěti náhrad-
ních sáčků a dvou filtrů, která je
přibalena u každého vysavače. Vysavač je prodáván
ve dvou metalických barvách, červené a zelené.

Pokud Vás některá z výše uvedených novinek
zaujala, navštivte naší firemní prodejnu BRAVO kde

vedle novinek máte
k dispozici dalších
více než padesát
výrobků nejen k pro-
hlédnutí, ale též 
k zakoupení, a to za
velmi příjemné ceny.

Ing. Zdenek Műller,
divize 5

Ještě bohatší nabídka
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What does the happiness mean? It may include a
good and satisfying job, a rightly chosen partner….
Pavel personally is happy to have a friendly work-
ing team around him to solve everyday problems
and difficulties with.

Často pojem štěstí spojujeme s mimořádnou
událostí v našem životě, která nám krátkodobě
zajistí zdánlivý prospěch. Nejčastěji je spojováno se
ziskem v materiální nebo peněžní podobě. Jindy
tento pojem spojujeme s extrémní  situací, kdy
vyvázneme díky náhodě bez úhony nebo úrazu.

Štěstí je mnohem prozaičtější pojem, jenž se
vztahuje na dění, které nám umožňuje žít v pohodě
a smysluplně. Zdraví bych ke zmíněnému pojmu
nepřičleňoval, nebo  zdraví je na prvním místě 
k dotváření pojmu š astného člověka.

Mezi pojem štěstí bych zařadil práci. Ten, kdo
pracuje, se těžko vžije do psychiky toho, kdo práci
ztratil nebo ji nemůže sehnat. Velkým štěstím je mít
práci, která nás baví a naplňuje nás blahodárným
uspokojením. Práce nám zabírá velkou část našeho
dne. Je-li činorodá, přináší potěchu a užitek nám 
i druhým. Dostane-li se nám za ní veřejné pochvaly,
poděkování či ocenění, pak dostane naše sebevě-
domí  nejvyššího pohlazení.

Kladné pocity obdržené za naši vykonanou práci
se nedají žádným vyšším hodnocením nahradit.
Nejčastěji se s tím pocitem setkávají lidé, kteří se
podílí na uzdravení nemocných. Je spousta i jiných
krásných povolání, kde rozdáváme potěchu, radost,
poučení nebo užitek druhým. Škoda jen, že nad vol-
bou  budoucí profese, která nás provází po celou
aktivní část života, se nedovedeme hlouběji
zamyslet v dospívání. Nebo  už zde je zapotřebí,
abychom studiem a nasazením pokládali základní
kameny k možnosti vykonávání vybraného
povolání. Velká část směřování k budoucímu
povolání leží na rodičích, na jejich důslednosti,
trpělivosti a času, který nám v období dospívání
věnují. Při plnění řady ne zrovna příjemných povin-
ností si vůbec neuvědomujeme, že si klademe
počátky našeho š astného soužití s ostatními. Jen
neradi a nedůsledně pracujeme na získávání vědo-
mostí, přes které vede cesta k plnohodnotnému
životu, na jehož konci je pomyslné štěstí.

Na další stupeň v naplnění pojmu štěstí bych
postavil výběr partnera. I tento neméně důležitý
krok je plně v kompetenci našeho rozhodování.
Často si v nerozvážné mladistvosti klademe stupně
hodnot při výběru v úplně opačném pořadí priorit.
Moudrý, oduševnělý a optimisticky naladěný part-
ner je více než výhra v loterii. Dovede naše kladné
pocity ještě více umocnit, doplňuje energii a mo-
tivuje k vyšším výkonům.

Citlivý partner dovede podržet i v krizi, vymazat
chmury a zlobu z mysli. Soužití s osobou vyzařující
optimismus je těžko vyčíslitelným kladem, jenž na
své životní dráze můžeme získat bez jakéhokoliv
peněžního vkladu. Štěstí je mít práci, kolektiv
spolupracovníků, s kterými můžeme řešit někdy
zdánlivě těžkou situaci. Já to štěstí plně cítím.
Děkuji všem spolupracovníkům za práci, kterou
vykonávají, a přeji všem hezké prožití Vánočních
svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2004.

Foreign employees in the Czech Republic

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí
pracuje v naší republice legálně více než sto tisíc
cizinců. Někteří z nich jistě využijí možnosti získat
v České republice trvalý pobyt a české občanství.
Umožní jim to projekt, který začal v červnu 2003.

Jako první bude moci získat trvalý pobyt 300
občanů z Bulharska, Chorvatska a Kazachstánu. Byli
vybráni z těch cizinců, kteří zde již pracují, dalších
150 cizinců bude vybráno z uchazečů, kteří se 
k projektu přihlásí ve své vlasti. Budou preferováni
mladí lidé s vysokoškolským vzděláním, znalostí
češtiny a angličtiny, vdané či ženatí s dětmi.

Nabídnuta jim bude možnost získání trvalého
pobytu do dvou let, namísto nynějších desíti let.
Uchazeči budou hodnoceni bodovým systémem.
Minimální požadavky jsou středoškolské vzdělání,
vízum k pobytu a sjednané zaměstnání v České
republice. Spolu s vítězi konkurzu budou moci při-
jet i jejich rodiny.

Komise po dvou a půl letech rozhodne, kdo 
v projektu uspěl, jak se adaptoval na zdejší
prostředí, a jak je úspěšný v práci. Cizinci s nega-
tivním hodnocením budou muset republiku opustit,
ostatní získají trvalý pobyt. Vláda počítá i s dalšími
zeměmi, které by mohly být do projektu v příštích
letech zařazeny. Politici tímto projektem reagují na
snižující se počet obyvatel České republiky. Podle
této studie bude v roce 2030 chybět  420 tisíc pra-
covních sil. 

Pavel Prokopec, vedoucí D3

Co je to štěstí?

Cizinci v ČR

ANKETNÍ LÍSTEK - Strava pro noční směnu

Mám zájem o noční polévky

Mám zájem o mražená jídla

Stravu si zajistím sám

Vyplněné lístky vhazujte do schránky na vrátnici

✃✃
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Peter is describing what has changed since he
started to work in Isolit. In comparison to other
firms in which he spent some time doing voluntary
work Isolit has changed a lot, especially by invest-
ing in new modern technologies. 

Když jsem téměř před sedmi lety nastoupil do
Isolitu, vypadalo tu mnohé úplně jinak než dnes.  
V nástrojárně nebylo  ani jedno CNC centrum, na
lisovně se ještě lisovalo z bakelitu, manipulátor tam
snad nebyl ani jediný, kovovýroba byla tam, kde
jsou nyní šatny, a nádoby se přetahovaly přes dvůr.
A značně menší montáž v nižším patře si mnozí
ještě velmi dobře pamatují. Ne, nepasuji se tímto do
role pamětníka, na to ani nemám nárok, ale k  ta-
kovému začátku mého článku mě vlastně vypro-
vokovala nedávná návštěva jedné firmy, kde jsem
byl před sedmnácti lety na letní brigádě.  A světe div
se, na dílnách jsem se dokázal orientovat tak, jako
před lety, protože se tam vlastně nic nezměnilo.
Linky byly stejné, a na stejném místě, stroje také,
zaznamenal jsem pouze jediný rozdíl. Namísto
nepřetržitého provozu, který tam fungoval tenkrát,
se zde nyní vyrábí pouze na jednu směnu. 

Až tam jsem si vlastně pořádně uvědomil, že to,
co se u nás chápe jako normální a zcela běžné, zas
tak normální a běžné v některých firmách vůbec
není.  Jsem přesvědčen, že ve výše zmíněné firmě
by moc rádi chtěli nové stroje, ale bohužel chybí
jim to hlavní, a to jsou finanční prostředky. A ty
přicházejí od zákazníků. A samozřejmě naopak,
pokud zákazník uvidí, že se  neinvestuje do výroby,
tak tam nové projekty dávat nebude. Firma pro něho
přestane být zajímavá a on si sežene jiného doda-
vatele, který bude ochoten investovat do nových
technologií, rychlejších a přesnějších strojů, atd.
Jedná se vlastně o uzavřený kruh - pokud nejsou
zákazníci, nemohou být investice a naopak, pokud
nejsou investice, nemohou být zákazníci. 

Jsem velmi rád, že se nás tento problém netýká 
a že i v příštím roce si budeme moci opět dovolit
další investice: V nástrojárně přibude nová drátovka
a pravděpodobně hloubička, v lisovně 4 dvoukom-
ponentní lisy   ( tyto stroje budou využity pro nový
projekt Ikea) a dalších 8 - 9 nových lisů. V
kovovýrobě vzniknou dvě nové automatické linky -
jedna na tah nádob a další na pískování a teflo-
nování fritéz. A aby toho nebylo málo, stavíme
automatický výtah, který by měl dopravovat palety 
z lisovny a kovovýroby na montáž. To vše za
"pouhých" více než 100 mil. Kč. A pokud se bude
realizovat i rozšíření lisovny, bude to další investice
v řádech desítek miliónů korun. 

Proto si  važme  našich zákazníků a investic 
z nich plynoucích a naopak, važme si investic 

a z nich plynoucích zákazníků. Přeji nám všem, aby
za dalších sedm let firma vypadala úplně jinak než
dnes, protože to bude ten nejlepší důkaz úspěchu, 
a také Vám přeji krásné prožití svátků vánočních.

Ing. Petr Bodlák, vedoucí ZO

Uzavřený kruh

Výhody firemního
stravování

Advantages of firm board

Ve firemní jídelně Isolitu-Bravo se denně vaří
kolem pěti set porcí obědů a sto porcí večeří. O
sobotách se připravuje průměrně sto deset porcí
obědů. Je-li zájem, vaříme i o nedělích a svátcích,
podle provozu firmy. V loňském roce jsme noční
provoz zajiš ovali mraženou stravou, ve které výběr
nebyl tak široký. Byly zde problémy s ohřevem na
pracovišti a někteří zaměstnanci cizích agentur si je
odnášeli domů, což nebyl náš cíl. Poté se vařily
noční polévky v hodnotě 5,- Kč pro všechny
zaměstnance, ale i ty přes letní období pominuly.
Proto bychom chtěli formou ankety zjistit, zda mají
zaměstnanci zájem o noční stravu, a v jakém
rozsahu.

Dále bych rád upozornil naše zaměstnance, že
od poloviny listopadu,  až  přes zimní období
podáváme ke každému obědu kromě pravidelného
džusu i vitamínové-ovocné čaje od firmy Biogena
Ševětín, které by měly posílit imunní systém našich
zaměstnanců. Náklady se nepočítají do spotřeby,
hradí je přímo firma. V naší jídelně již delší dobu
probíhají týdny cizí kuchyně, o které je značný
zájem, a my věříme, že bude stále co vymýšlet.
Máme zakoupeny nové receptury jídel a jsme také
zásobeny příručkami cizích kuchyní přímo od p.
ředitele K. Štěpánka, který má obzvláš  eminentní
zájem na pestrosti stravy.

Cenu obědů jsme do součastné doby neměnili,
naši zaměstnanci a důchodci, kteří u firmy odpra-
covali 5 let, hradí 10,- Kč za oběd a venkovní
strávníci platí 34,- Kč. V momentální době je
kapacita našich obědů naplněna. Na závěr bych
ještě požádal naše strávníky, kteří nás navštěvují,
aby nám pomáhali udržovat čisté prostředí  jídelny,
a to pravidelným mytím rukou, a neodhazovali
ubrousky a žvýkačky po zemi. Také bych
připomenul, aby nevynášeli pečivo, nápoje,
ubrousky a vybavení stolů mimo jídelnu. Za kolek-
tiv kuchyně Vám přeji v pracovním procesu mnoho
zdaru a v naši jídelně. DOBROU CHUŤ!

Miroslav Řehák, vedoucí jídelny



Among the new technologies which are planned
to be placed in the metal shop in 2004 are: auto-
matic line for teflon coating, automatic lift and
automatic line for deep drawing.

Mnozí z Vás jste si již všimli, že v kovovýrobě
probíhají stavební úpravy. Cílem těchto úprav je
zajistit prostory pro instalaci tří nových automatic-
kých linek. Jedná se o linky:

Automatická linka na teflonování nádob - Linka
zajistí plně automatické nanášení práškového
teflonu na fritovací nádoby . V lince budou
začleněna pracoviště ožehu nádob , tryskání nádob,
nanášení práškového teflonu a vypalování teflonu.
Všechna pracoviště budou propojena řetězovým
dopravníkem. Vkládání a vyjímání nádob bude 
v jednom místě a obsluhováno pouze jedním pra-
covníkem. Dojde k úspoře asi devíti pracovníků.
Výrobní kapacita se proti stávajícímu stavu zvýši 
o 50%. Montáž linky v ceně nad 5 mil. Kč bude
zahájena  v prosinci, a do provozu bude  uvedena 
v únoru příštího roku. Současně se zvýšením pro-
dukce, snížením pracnosti, snížením spotřeby
tlakového vzduchu dojde i ke zrušení rizikových
pracoviš  v teflonovně a pískovně.

Automatický výtah - Výtah propojí pracoviště
kovovýroby, skladu montáže a montáže. Přepravní
kapacita výtahu je 300 europalet  za směnu. Palety
budou zakládány na válečkové dopravníky v kovo-
výrobě a skladu montáže. Dopravník v kovovýrobě
bude sloužit i pro nakládku palet z lisovny.
Jednoduchým zmáčknutím  tlačítka zadá manipu-
lant cílovou stanici palety. V cílové stanici paleta
vyjede automaticky na výstupní dopravník, kde ji
manipulant odebere. Na dopravníky je možné
uložit až šest palet. Zavedením výtahu dojde k vý-
raznému snížení manipulace mezi středisky 
a k úspoře více jak šesti pracovníků. Systém bude
uveden do provozu v únoru příštího roku.

Automatická linka na tahy nádob -  Tato linka je
zatím ve stupni technologické přípravy. Umožní
automatickou výrobu fritovacích nádob na  třech
tažných lisech. Obsluha zajistí pouze vložení
sloupce  výstřižků plechů do vstupního dopravníku.
Podavač automaticky odebere výstřižek a postupně
ho posune do čtyř pracovních pozic. Posun mezi
pracovišti probíhá současně. Kapacita linky bude
1200 ks za směnu a do provozu bude uvedena 
v srpnu příštího roku.

Náklady na všechny linky přesáhnou částku 13
milionů Kč. Budou částečně, ve výši 1,5 mil. Kč,
hrazeny z dotace Ministerstva průmyslu, programu
SOP 2003.

Ing. Rubeš Josef, vedoucí ÚHM

Probably, we will gain the OHSAS 18001 certifi-
cate (safety of work and health protection) and the
Golden EZU certificate in the middle of December
2003.

V měsíci  červenci proběhl v naší firmě předau-
dit  systému OHSAS 18001- zaměřeného na oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Během
auditu nebyly nalezeny žádné vážné závady. Řadu
drobných závad se nám podařilo odstranit. Po
dohodě s auditorskou organizací EZÚ Praha byl  ter-
mín konečného auditu stanoven na  51 týden, tedy
od 15. - 19.12. letošního roku. V případě vyhovu-
jícího výsledku auditu získá naše firma  certifikát dle
OHSAS 18001 a současně  jako držitel certifikátů
ISO 9001:2000 a ISO 14001 i zlatý certifikát EZÚ.
Audit bude prováděn v období  plnění zvýšeného
předvánočního odbytového plánu a bude vyžadovat
více úsilí k zajištění dobrého výsledku. Věřím, že
všichni pracovníci nám budou při  získání certifiká-
tu nápomocni.

Ing. Rubeš Josef, vedoucí ÚHM

Nové technologie Certifikace firmy v BP
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Zdeněk (tool shop) and Karel (moulding shop)
have chosen the same topic: the purchase of 2K
press in the following year 2004 to be able to start
a new Ikea project.

V roce 2003 byl naším největším odběratelem AL
Jihlava. Jedná se o dílce pro světlomety. Tři největší
projekty se týkají vnitřních světlometů pro automo-
bily BMW, Mercedes a Citroen. Poslední nástroj je
nyní rozpracován  asi na 80 %, a jeho dokončení
bude v týdnu 4 - 2004. Je to nástroj pro 1+1 dílec,
celková hmotnost 13 t. Vzhledem k váze a rozmě-
rům nástroje musíme průběžně řešit problémy 
s manipulací, opracováním i montáží. Celkový
objem zhotovených nástrojů pro AL představuje
objem 32 425 000,- Kč. V tomto roce vytvořila
proto výroba forem pro automobilový průmysl
největší  podíl.

Pro začátek roku 2004 se podařilo získat velký
projekt od firmy Ikea na výrobu dvaceti vstřiko-
vacích nástrojů. Z tohoto počtu je sedm forem
určeno pro dvoukomponentní vstřikování. S výro-
bou těchto nástrojů nejsou v naší republice prak-
ticky žádné zkušenosti. Pokud  se provádí lisování,
jde většinou o nástroje vyrobené v Německu. 

Technologie lisování je založena na vstřiknutí
rozdílných plastů. Vstřikovací stroj je opatřen
dvěma plastikačními válci. V první fázi se vstřikne
první plast do dutiny nástroje. Následuje otočení
formy o 180°. V této nové pozici se do téže dutiny
vstřikne druhý plast. Tím vznikne výrobek složený
ze dvou plastů.V případě Ikea se jedná o nádoby 
a víka pro použití v domácnosti. Nádoba má okraj 
z měkčího plastu ale její těleso je z tužšího mater-
iálu. Kromě rozdílných druhů je možné takto kom-
binovat i různé barvy. 

U forem se klade důraz na jiná hlediska než u kla-
sických vstřikovacích nástrojů. Zejména mechanika
otočných segmentů musí být dostatečně tuhá a přes-
ná. Musí se počítat se smrštěním plastů mezi prvním
a druhým vstřikem. Pro nástrojárnu znamená pro-
jekt Ikea 365 kapacitní náplň na 3 měsíce. 

Důležité je rovněž i lisování, které se plánuje 
v našem podniku. Jeho objem by znamenal vytížení
na 5 roků. Z uvedených informací vyplývá, že formy
je nutno vyrobit maximálně kvalitně a přesně, aby
zaručovaly požadovanou spolehlivost a životnost.
Pro zvýšení kvality forem jsme zakoupili tušírovací
lis REIS 130. Je možné na něm spasovat i největší 
u nás vyráběné formy.

Pracovníky nástrojárny seznámím  programem
Ikea 365 podrobněji na nejbližší výrobní poradě. Již
předem však mohu říci, že tento projekt předpok-

ládá vysoké nasazení všech zúčastněných pracov-
níků a velmi kvalitní práci.

Zdeněk Najman, vedoucí nástrojárny

Vážení spolupracovníci,

Tento rok byl pro lisovnu mimořádný hned 
v několika směrech. Všichni si zajisté všimli výměny
starých lisů CS za nové stroje Engel. Touto výměnou
nám ihned stoupla možnost nabídnout jak našim
stávajícím zákazníkům, tak i potencionálním
zákazníkům kapacitu na lisování plastových dílů.
Podařilo se rozjet výrobu pro dva nové zákazníky,
Candy a Black-Decker.

Firma Black-Decker je výrobce domácích
hobby přístrojů, které můžete vidět v každém
obchodním domě, a možná, že někteří z našich pra-
covníků ani neví, že mnoho plastových komponen-
tů se vyrábí právě u nás.

Firma Candy  je výrobce ledniček a mrazáků. 
I do těchto přístrojů dodáváme hodně plastových
komponentů, které jsou jejich součástí.

Na příští rok se připravuje nákup lisů 2K, tj. lisů,
které budou vstřikovat dva materiály současně. Tyto
lisy se kupují na základě toho, že se Isolitu -Bravo
podařilo vyhrát soutěž  o celý velký projekt pro
firmu Ikea. Celkový objem této výroby je značný.
Budou se muset zavést i nové balicí technologie,
aby byla výroba velice produktivní.

Další investicí bude v průběhu ledna nákup
automatizovaného pracoviště na potisk, kde se bude
ručně pouze zakládat dílec, a vše ostatní již bude
dělat stroj. Za 19 sekund jeden kus fritézy ožehne 
a potiskne současně.

Karel Slavík, vedoucí lisovny

Dvoukomponentní vstřikovací formy a další novinky
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František is introducing some new technologies
in customs administration which have helped to
modernise and speed up the work at customs
department.

Ještě mám v živé paměti své začátky ve firemní
celní kanceláři. Nepřetržitý rachot psacího stroje,
neustálé obavy, zda bude všechno včas celně
odbaveno, zda bude možné zpracovávat dovezený
materiál a také včas odeslat vyrobené zboží do
ciziny. Vzpomínám si i na hodiny strávené ve fron-
tě ostatních deklarantů před přepážkou na celnici, 
i na několikeré denní jízdy s doklady k celnímu pro-
jednání. To všechno je sice nedávná, ale přesto
minulost.

Postupně jsme začali využívat počítač. Zpočátku
jako lepší psací stroj s pamětí, ale brzy došlo i na
zpracování prvních datových souborů a jejich
předávání celnímu úřadu na disketách. Řízení se tak
urychlilo a fronta na celnici pro nás přestala existo-
vat. Jako první, a tehdy jediní předkladatelé pod-
půrných dat na disketách, jsme měli přednost. To
byla velká inspirace i pro ostatní firmy, takže právo
na přednostní odbavování měli nakonec téměř
všichni.

Podstatné změny v naší práci přineslo až
provádění zjednodušených postupů v celním řízení.
Celní úřad nám umožnil předkládat jednotlivé
deklarace pro dovoz, vývoz i  tranzit zjedno-
dušeným způsobem v elektronické podobě,
prostřednictvím datové sítě. Odpadlo několikeré
denní dojíždění s doklady na celní úřad i naše závis-
lost na  jeho úředních hodinách.

Na základě vydaných povolení autorizujeme
zpracované papírové celní doklady zvláštními
razítky. Totožnost odesílaného zboží zajiš ujeme
vlastními, celně uznanými plombami. Současně
informujeme celní úřad o jednotlivých celních oper-
acích odesláním strukturovaných datových zpráv.
To všechno provádíme podle přesně stanovených a
také kontrolovaných pravidel, vždy podle potřeby
provozu firmy, ve dne i v noci, "a  je pátek, nebo
svátek".

V poslední době jsme se úspěšně zapojili do
nejnovějšího celního systému  NCTS (New
Computerised Transit System). Základem systému je
plně elektronické tranzitní celní prohlášení,
vytvářené a odesílané do evropského systému, 
s použitím vyspělých šifrovacích technologií a elek-
tronického podpisu. 

Zavedení této nejnovější technologie do praktick-
ého každodenního používání  při celním řízení bylo
spojeno s nemalou investicí do odpovídající

výpočetní techniky. Po dvou měsících provozu je
zřejmé, že se vynaložené prostředky firmě prakticky
vrátily v podobě úspor i tržeb od zákazníků. 

František Horníček, celní deklarant.   

Nejmodernější technologie v celním řízení
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Co nás čeká v příštím roce

To gain ISO/TS 16 949:2002 certification will be
hard work for all of us.

V letošním roce naše firma absolvovala několik
důležitých zákaznických auditů, jako například:
Black & Decker, Škoda, Philips, LIN - PAC, Siemens
VDO, a začátkem prosince se chystáme na audit od
firmy Automotive Lighting, Jihlava.

Vesměs šlo o audit dle VDA 6.3, to znamená
prověření celého procesu výroby - od zadání formy
až po zabalené výlisky v expedici. Tyto audity jsou
nejen časově náročné, ale také vyžadují dobrou
připravenost zainteresovaných lidí - vždy  stačí jen
maličkost, která může naše snažení pokazit.

Na příští rok jsme naplánovali certifikaci dle
ISO/TS 16 949:2002, kde nyní již začínáme s pří-
pravou ISO/TS 2, jež uznávají a požadují automo-
bilky, pro které již vyrábíme nebo chceme vyrábět
formy a výlisky. Vedení naší společnosti se proto
rozhodlo investovat nemalé peníze do poradenství
firmy ing. Daňka, která nás na tento systém
připravuje.

Všichni si bu te jisti, že to, co stačilo k obhájení
normy ISO 9001:2000 bude málo k tomu, co
vyžaduje nová norma TS 2. Dokonce i dodržování
pořádku je velice důležitým požadavkem. 

Vše musí být perfektně čisté, uspořádané a přeh-
ledné. Žádné osobní věci - jako jsou láhve, tašky
nebo svačina a jiné předměty, které nesmí ležet na
pracovní ploše nebo se povalovat všude kolem nás.
Záměrně to zdůrazňuji, protože dodržování pořád-
ku na pracovišti je stále většině pracovníkům naší
firmy cizí. Je ještě hodně co zlepšovat!

No a co závěrem? Držme si palce, a  nám to 
v příštím roce vyjde a hlavně, a  celé naše snažení
je prospěšné pro práci v této firmě.

Ing. Marie Kosková, vedoucí ŘKJ



Říjnová modernizace počítačové sítě
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Honza is explaining the reason for buying some
better  and more efficient equipment to manage to
record new data and  run the rising amount of com-
puters in our company.

Dne 17. října proběhla v naší firmě rozsáhlá mod-
ernizace počítačové sítě. Stávající sí  postavená na
prvcích D-link již byla vzhledem k velkému
množství počítačů (125) nevyhovující. Několikrát
denně docházelo k zahlcení počítačové sítě, přede-
vším v době uzávěrky a přesunech dat na serverech
nástrojárny.  V tomto okamžiku se počítačová sí
stávala téměř nepropustnou a sí ové operace trvaly
neúměrně dlouho. Tento stav byl způsobený narůs-
tajícím počtem počítačů a  zvyšujícím se množstvím
přenášených dat. Z těchto důvodů byl vedením
firmy schválen požadavek na modernizaci počí-
tačové sítě, a to výměnou aktivních prvků v ceně
cca  500 tisíc. Dále bylo nutné provést výměnu roz-
vaděčů v lisovně a v lisovně - potisku. Jako nejvhod-
nější řešení se jevilo technické řešení světového
výrobce aktivních prvků 3Com, s ohledem na sta-
bilitu výrobce, spolehlivé a kvalitní řešení vyhovu-
jící platným mezinárodním standardům i kvalitní
technickou podporu. 

Při modernizaci jsme se drželi doporučení
výrobce s tím, že oproti původnímu návrhu byla 
z úsporných důvodů odložena modernizace 
v lisovně-potisku. Páteřní rozvody jsou realizovány
rychlostí 1000 Base-T ("metalické" spoje) a 1000
Base-SX (optické spoje). Spojení mezi správní
budovou a nástrojárnou je realizováno rychlostí
2000 Base-SX. V nástrojárně je možné připojit až 22
počítačů rychlostí 1000 Base-T . Ostatní počítače
jsou připojeny rychlostí 100 Base-T. Pro funkci
páteřního přepínače byl použit 3C4900, který je
vybaven 12 porty 10/100/1000 a 4 porty GBIC porty
typu SFP (Small form-factor pluggable), konektor LC.
Do tohoto přepínače jsou zapojeny všechny
servery.

Do budoucna předpokládám zvýšení počtu
gigových portů ve správní budově zakoupením
dalšího přepínače 3C3824. Nahrazené prvky budou
použity v lisovně - potisku. Dále bude nutné
natažení nových optických kabelů mezi jednotlivý-
mi centry z důvodu předpokládané životnosti 
a malého množství vláken. 

Ing. Jan Kolomý, správce sítě
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Ludovít is introducing a new term concerning
the safety of work.

Prevence rizik, neboli předcházení skorone-
hodám, je jednou z pracovněprávních povinností
zaměstnavatele. Tato povinnost je zakotvena v pod-
nikové směrnici, kde se popisuje postup při vzniku
události, která ohrozila bezprostředně zdraví nebo
život zaměstnanců bez vzniku pracovního úrazu, 
a kde je povinností odpovědného vedoucího útvaru
provést vyhodnocení příčiny této události a přij-
mout příslušná nápravná opatření k její odstranění.
Jelikož tato povinnost  není plně chápána a pojem
skoronehoda není vžitý a neumíme ho správně
používat, pokusím se ho trochu popsat. 

"Skoronehoda" je vlastně událost, při níž má
člověk dostatek duchapřítomnosti k tomu, aby se 
s rizikovou situací vyrovnal, jako např. při zakop-
nutí, aby udělal potřebný pohyb k vyrovnání
narušené rovnováhy, nebo při ohrožení padajícím
břemenem, aby uhnul apod. Jedná se vlastně o sel-
hání aktivní adaptace člověka v rizikové situaci. 
V pracovním procesu se pak jedná o selhání
zaměstnance a jeho momentální nepřizpůsobení se
rizikovým pracovním podmínkám nebo rizikovému
pracovnímu prostředí. 

"Skoronehoda" je v podstatě nedokonaný úraz,
nebo  dotyčný neupadne nebo se uhne před pada-
jícím břemenem apod. V konkrétním případě záleží
na řadě okolností, zejména na fyzické kondici je-
dince a na jeho věku, dále je třeba vzít v úvahu 
i prostředí (zda např. podlaha není kluzká) nebo zda
zaměstnanec má volné ruce či zda nese břemeno.

Statisticky je dokázáno, že na jeden úraz připadá
300 "skoronehod". Proto je nutné se těmito jevy
průběžně zabývat, vyhodnocovat je a předcházet
jim. Prosazování BOZP je efektivní pouze tehdy,
jestliže nespočívá pouze v napravování jed-
notlivých nedostatků, ale zkoumá i příčiny jejich
výskytu.

Závěrem:

"Nic neexistuje bez rizika, riziko však neexistuje
bez ničeho.

a

"Co je spolehlivé, nemusí být bezpečné".

Müller udovít, pracovník bezpečnosti práce

Peter is explaining how to use and charge NiCd
batteries to achieve their maximum use.

Na servisním středisku se v průběhu roku
setkáváme s řadou připomínek a námětů od
zákazníků. Jeden z problémů byl dotaz na optimál-
ní  používání a udržování NiCd  akumulátorových
baterií v přenosných  vysavačích, v našem konkrét-
ním případě se jednalo o  výrobek Bravo  B-918.

V současné době se vyskytuje na trhu řada
nových akumulátorových  baterií s převážným
použitím  pro mobilní telefony, typu Li-ION, Li-
POL, které nahrazují starší typy NiMH nebo kla-
sické NiCd akumulátory.  I  přes všechny udávané
nevýhody  NiCd  akumulátorů,  jako je např. eko-
logická zátěž z toxického kadmia, nízká  měrná
energie  a  "pamě ový efekt" se  NiCd  akumulátory
stále používají  u akumulátorového nářadí a přenos-
ných výrobků. Pro upřesnění k dalšímu výkladu  je
ještě vhodné doplnit, že akumulátorová baterie je
složena z několika  jednotlivých článků o napětí
1,2V.  

Z literatury a z poznatků servisu byly zjištěny
některé zajímavé informace ohledně "pamě ového
efektu". V řadě návodů k akumulátorovému nářadí
a výrobkům je uvedeno, že akumulátor se má vždy
nechat zcela vybít, aby se předešlo "pamě ovému
efektu".  Je to však poněkud neš astné vyjádření,
které svádí k nedorozumění  a obvykle se jedná 
i o chybnou identifikaci vady, protože se nejedná 
o žádnou "pamě ",  ale o efekt přepólování článku.   

Pamě ový efekt  byl nejdříve zaznamenán 
a specifikován, jakmile byly NiCd akumulátory
poprvé použity v komunikačních satelitech. Tyto
satelity získávají energii ze solárních panelů, ale 
z jejich hlediska bývá Slunce někdy zastíněno Zemí
a v takových obdobích musí být napájení satelitu
zajiš ováno pouze z akumulátorů. Díky pravidelné
dráze satelitu jsou taková zastínění Zemí ("zatmění
satelitu") obecně prakticky stejně dlouhá,  a to pak
znamená, že po dobu, kdy se satelit nachází v zem-
ském stínu, se z akumulátoru  čas od času odčer-
pává prakticky vždy stejné množství energie.
Pamě ový efekt se projevoval tak, že po několika
zastíněních napětí akumulátoru poměrně rychle
kleslo na hodnotu, které dosáhlo během poslední
části uplynulého zastínění, a typicky se pak
udržovalo na této hodnotě. Bylo zjištěno , že tento
"pamě ový efekt" lze jednoduše zrušit, pokud bude
akumulátor v několika cyklech nabit a pak vybit, ale
do jiného stupně vybití. To pak bylo zajištěno
důmyslným řídícím systémem napájecích zdrojů na
palubě satelitu, kdy se použilo několik sad článků 
a střídavým využíváním jednotlivých sad tak, aby

Pojem skoronehoda Zajímavé informace
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akumulátory nebyly opakovaně vybíjeny vždy do
zcela  stejného stupně vybití. Takový režim pak
snížil nebo zcela odstranil znehodnocování článků
uvedeným "pamě ovým efektem". Výsledkem byla
(více nebo méně)  náhodná redukce kapacity
článků, dokud režim jejich provozu opět nepřešel
do optimálního.

V běžných podmínkách  při typickém režimu
provozu výrobků napájených NiCd články baterie
nebude nikdy vybíjena vždy přesně do stejného
stupně vybití, to bude vždy více či méně náhodné,
a pak už jedna  či dvě odchylky od zcela pravidel-
ného cyklu pamě ový efekt zruší. O co se tedy jedná
v případě, který se běžně nazývá "pamě ovým efek-
tem"?

Poškozené NiCd články vykazují typicky ztrátu
kapacity a neschopnost  načerpat nebo udržet náboj
a právě toto chování bývá často zaměňováno 
s "pamě ovým efektem". V takových případech se  
o žádnou "pamě " nejedná ale  dochází k tzv.
přepólování  nejslabšího článku baterie. 

Baterie (sady článků) dobré kvality jsou sestaveny
z jednotlivých článků, které byly vybírány tak, aby
měly pokud možno stejný vnitřní odpor a kapacitu.
To je důležité z hlediska maximální životnosti
baterie. V ideálním případě by při vybíjení měly být
všechny články vybity současně. Obvykle k takové-
mu stavu nedochází, zejména pokud jsou články již
starší. Na životnost článků má velký vliv také
teplota. Článek, který je provozován při větší
teplotě, bude mít obecně kratší celkovou životnost,
než článek chladnější. Tento jev lze pozorovat  ve
velkých bateriových sadách (např. u vrtaček), 
u kterých je vzájemně pospojován velký počet
článků. Tam častěji "odchází" nejdříve článek, který
je umístěn ve středu bateriové sady. Tyto články,
obklopené články ostatními, se nemohou zbavit
tepla, které se v nich uvolňuje, tak snadno, jako
články umístěné ve vnější vrstvě bateriové sady.
Kromě toho jsou navíc vystaveny účinkům tepla,
uvolňovaného články sousedními.

Nakonec se u jednoho nebo více článků z baterie
zhorší parametry natolik, že jejich funkce bude 
v porovnání s články ostatními výrazně horší, jejich
napětí bude nižší a případně poklesne až na nulu.
Protože ostatní, lepší články, mají ještě stále nějaký
náboj a mohou dodávat proud, který protéká ovšem
celou baterií, pak při pokračujícím provozu napětí u
nejslabších článků neklesne pouze na nulu, ale fak-
ticky změní znaménko, články jsou  "nabíjeny" 
v opačném směru. Tento režim pak způsobí velmi
rychle znehodnocení nejslabšího NiCd článku.

Jakmile je NiCd článek nabíjen v opačném
směru, vlivem elektrochemických procesů se začí-
nají vytvářet dendrity  (slabé kovové "větvičky") a ty
prorůstají od jedné elektrody ke druhé. Tyto dendri-
ty mohou náhodně vytvořit zkrat uvnitř článkua pro-
jevovat se jako menší nebo větší odpor, v závislosti

na stupni poškození článku. Jestliže se takové den-
drity vytvořily, jsou již trvalé a nemohou být
"rozpuštěny" procesy, k nimž dochází při korektním
nabíjení článku. Tyto dendrity mohou navíc vytvářet
vodivou dráhu, která má za následek samovybíjení
článku, jehož rychlost bude záviset na odporu den-
dritu. Tento jev se může projevovat tak, že článek
neudrží náboj, jakmile začne být zatěžován, ale
třeba i tak extrémně,  že článek se chová tak, jako
by vůbec nebyl schopen udržet  náboj (snad 
s výjimkou krátkého okamžiku po rychlém nabí-
jení).

Následně nejhorším důsledkem spojeným s tvor-
bou dendritů je to, že vlastně reprezentují určité
množství elektrolytu, který pak je pro běžné elektro-
chemické procesy v článku nevyužitelný a nepřis-
pívá tedy  ani ke kapacitě článku. Výsledkem je, že
článek se sám o sobě vybíjí rychleji díky zkratům
způsobeným dendritem, ale i po plném nabití bude
při používání v baterii první zcela vybitý a bude
opět  přepólován. Znova se v něm začnou vytvářet
další dendrity a celý proces  se tak opakuje.

Na závěr dvě doporučení při používání NiCd
akumulátorových baterií a jednoduchých nabíječek:

Nikdy nenechávejte NiCd akumulátor zcela vybít 

Zároveň NiCd akumulátor dlouhodobě 
nepřebíjejte, přebíjení je indikováno obvykle 

nadměrným zahřátím článků

Jestliže používáte pro svoji potřebu větší množství
NiCd  článků, je vhodné pořídit si inteligentní nabí-
ječku např. Charge Manager 2010, kde prostřed-
nictvím nejmodernější elektroniky a procesorově
řízeným rychlonabíjením  lze  udržovat  optimální
stav akumulátorů.

Pokud se budete řídit výše uvedeným dopo-
ručením, dosáhnete s velkou pravděpodobností
maximálního využití NiCd akumulátorů, jak z
hlediska  kapacity tak i frekvence nabíjení, které se
pak může až 1000x opakovat.

Ing. Petr Appl, vedoucí servisního střediska



It is always a little thing which makes us happy.

Tak tu máme opět podzim. Krajina se nám
proměnila. Stromy se převlékly do pestrých barev 
a červené plody šípků a jeřabin září daleko do kra-
jiny. Slunečné počasí láká do přírody k příjemným
procházkám. Podzim je ale také charakteristický
jinak. Sluníčko na obloze ubývá, provází nás podm-
račená obloha s deštěm a teploty jdou pomalu dolů.
Na každého z nás působí změna jinak.

Ten den jsem se vracela z práce domů s taškami
s nákupem v rukou a hlavou se mi honilo, co ještě
musím udělat. Co si budeme povídat, vždy  to
známe všechny. Dobrou náladou jsem zrovna
nepřekypovala. Měla jsem pocit, že se mi nic
nedaří.

Doma mě přivítaly dcery, které na mě hned ve
dveřích vysypaly, co nového se jim za celý den při-
hodilo. Po večeři jsem se starší dcerou probírala
věci do školy a zkoušela ji na písemku. Když jsme
skončily, smutně se na mě podívala a řekla mi, že
má strach, jak to dopadne. Snažila jsem se ji utěšit,
ale všechny její obavy se nám s mužem rozptýlit
nepodařilo. K dovršení všeho se ještě rozbila prač-
ka. "No, to je paráda." říkala jsem si. "Co mě ještě
čeká?" Druhý den jsem šla do práce. Po pár ho-
dinách zazvonil telefon. Moje nálada z minulého
dne se nijak výrazně nezměnila. Na druhé straně
linky se představila starší paní. Zmiňovala se o fak-

tuře, kterou jsem nevystavila. Hlavou mi šlo, co
jsem udělala za chybu. Ta paní si ale nechtěla
stěžovat. Jenom mi chtěla poděkovat. Už prý zase
může používat svoji oblíbenou konvici. Popřála mi
pěkný den a zavěšila. Říkala jsem si, vždy  já jsem
ta poslední v řadě, a ani si to nezasloužím. Někdo
jiný konvici opravil, zabalil a poslal zpátky. Já jsem
jenom udělala fakturu. Musím se ale přiznat, že mi
ta paní udělala velkou radost. Bylo to, jako když
vysvitne sluníčko z podmračeného nebe a slibuje
pěkný den. A tak dodatečně děkuji všem, kterým
toto poděkování vlastně patřilo.

Odpoledne na mě doma čekala starší dcera. 
S rozzářeným obličejem mi sdělovala, že písemka
dopadla dobře a má jedničku. Ta mladší se chlubi-
la hvězdičkou, kterou dostala ve školce za pěkně
vykreslený obrázek. Muž mi sdělil, že pračka půjde
opravit a do týdne bude zase dobrá. Zdálo se, že je
smůla pryč a vše se obrací k lepšímu.

Řeknete si, jak málo ji stačí k radosti. Ale právě
tyto maličkosti jsou někdy moc. Důležité, a přitom
nás nic nestojí. Někdy stačí popřát pěkný den,
poděkovat, nebo se jenom usmát. Neměli bychom
na to zapomínat. Doba, ve které žijeme, je plná
spěchu, stresů a starostí. A právě tyhle zdánlivé mal-
ičkosti nám dávají sílu a chu  překonávat úkoly,
které máme před sebou.

Zkusme se alespoň někdy stát těmi sluníčky, která
prosvětlí den těm druhým. Uvidíte, že kousek té
radosti, kterou uděláte ostatním se přenese i na Vás
a bude Vám dobře.

Dagmar Pospíšilová, účetní D3

Drahomíra is comparing today Christmas with
the way it was held before. The main reason why
we have been celebrating these days for centuries
is the birth of Jesus Christ.

Pomalu a nezadržitelně se blíží konec roku.
Začíná doba adventu spojená s předvánočními
nákupy a přípravami na Štědrý den. Avšak to
nejdůležitější se jaksi vytrácí. Doba adventu - tedy
doba očekávání na příchod Ježíše Krista.

V minulosti byly Vánoce mnohem skromnější.
Lidé se v adventní době a vzláště na Štědrý den pos-
tili. Děti hlavně proto, aby viděly zlaté prasátko.
Děvčata třásla bezem, lilo se olovo, rozkrajovala se
jablka, pouštěly se svíčky v ořechových skořápkách. 

Zajímavé je, že dnes už chodí pouze Mikuláš s
čertem a andělem (5.12.) a potom Ježíšek (24.12.).
Dříve chodívalo v předvánočním období spousty
postaviček: od zahalené Barborky (4.12.), která zlo-
bivým dětem nosila metlu a hodným sladkosti. 
V tento den také děvčata trhala třešňové větvičky,

aby jim svým květem předpověděly, zda se příští rok
vdají. Až k Perchtě a Lucii (13.12.), která v bílém
hávu a zahalenou tváří chodila na kontrolu, jestli je
řádně v sednici uklizeno. V ostatních dnech se pak
lidé plně věnovali přípravě svátků a výrobě betlémů.
Bývalo zvykem, že kdokoli přišel na Štědrý den 
a Boží hod (24.-25.12.), dostal najíst a napít. Když
nikdo nepřišel, bylo to zlé znamení. K jídlu se
připravoval hrách se zelím, kroupový kuba, buchty
s makovou odvárkou nebo míchané sušené křížaly.
Pekl se štědrák, perníčky a vánočka. Na Štědrý den
chodívali po staveních pastýři a troubili koledy, a za
to pak dostali výslužku. Koledovat se chodilo také
na Štěpána (26.12.) a na Tři krále (6.1.). K Vánocům
také neodmyslitelně patří koření, které se používá
do perníku nebo do cukroví. Je to především
badyán, anýz, koriandr, hřebíček, skořice, fenykl,
vanilka a pomerančová kůra.

Takže až to u Vás doma zavoní a nebudete vědět
co dřív, nezapomeňte na pravý důvod slavení
Vánoc. A  jsou Vaše letošní Vánoce plné klidu 
a radosti. Krásné vánoční svátky a š astné vykročení
do roku 2004 Vám přeje

Drahomíra Pauková, D3
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Velké maličkosti

Vánoce
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Iveta is considering the relationship between
humans and animals. Sometimes, she thinks, the
animals are of better behaviour than people.

Na úvod tohoto povídání bych Vám ráda řekla,
že to, co te  napíšu, se mi nebude psát lehce, ale
kdo jiný to má udělat, než- li já nebo jiná osoba,
která k těmto tvorům má nějaký vztah. 

Zvíře Vám přece neřekne, co mu je, nebo kdo mu
co dělá, vždy  je to přece NĚMÁ TVÁŘ., a proto
jsem se rozhodla, že o nich napíši.

Já osobně si myslím, že většině lidem na zvířate-
ch nezáleží. Chcete vědět proč si to myslím? Vždy
přece nemusíme chodit daleko, stačí nám jen tele-
vize a nebo noviny. O týraném zvířátku se zmíní
jen jednou, ale když jde o člověka, tak se o něm
zmiňují do nekonečna.

Te  Vám napíšu pár příkladů týraných psů:

1) je to asi dva roky, co pod stromem před naším
domem něco strašně pištělo, všichni kolem toho
chodili a nikdo si toho nevšímal, ale jeden náš
soused se tam šel podívat, protože neměl klid. Ten
pán tam našel dvě štěňátka čistokrevného jezevčíka
v igelitové tašce, už skoro bez vzduchu. Ujal se
jich.

2) tohle druhé povídání je horší, neskončilo to
š astně, ale naopak velmi smutně. Když jsem se to
dozvěděla, tak bych nejraději udělala tomu
dotyčnému to, co on svému psovi. Tento muž si
koupil psa - bojové plemeno, přivázal ho ke stromu
asi se třemi větvemi, ztloukl nad něj pár prken 
a nechal ho tam o hladu a bez vody. Abych neza-
pomněla, tou dobou byla zima, -10°C pod nulou.
Ten chudák pes tam umřel hlady, ale hlavně zimou.
Byl tam šest týdnů, ta smrt pro něj byla vysvo-
bozením.

Četli jste pozorně?! Tak, alespoň vidíte, co se
kolem nás děje. A nejedná se jen o psy, lidé se
hrubě chovají i k jiným zvířatům. Kdosi byl svěd-
kem, kdy odchované hejno kachen na malém ryb-
níčku bylo vystříleno členy mysliveckého svazu a to
velmi nehezkým způsobem!!!  

Ubíjení malých tuleňů, nastražování želez, ok,
týrání na jatkách atd. Víte, jak loví slony některé
domorodé kmeny v Africe? Přeseknou jim mačetou
Achylovy šlachy, a pak ubohé zvíře dobijí!!!
Všichni to víme, vidíme, slyšíme, ale i přesto s tím
nikdo z nás nic nedělá, ale proč? To nechápu, vždy
mají srdce, mozek, city přesně, jako máme my.

Právě proto si myslím, že zvíře je někdy mnohem
lepší než člověk.

Iveta Kopecká, ŘKJ

Člověk a zvíře
Luboš is describing what he experienced during

a concert of his favourite group Kabát. 

Nejsem již z nejmladších, ale přesto mě ještě
docela "bere" hudba, konkrétně skupina Kabát.
Vydal jsem se proto s přáteli na jejich koncert do
Pardubic. Po zjištění, že Duhová aréna byla již brzy
po ohlášení koncertu vyprodána, a dobré informaci
od prodavače vstupenek, že se má nehlášený kon-
cert pro velký zájem konat i na zimním stadionu 
v Hradci Králové, jsme se tam hned rozjeli. O kon-
certu nevěděl ani vrátný, který nás poslal nás k po-
kladně, kde jsme vstupenky skutečně dostali, dom-
nívám se, že jako jedni z prvních.

Proč o tom ale mluvím. Je pravda, že vstupenka
nemá přímo vyznačené místo na sezení, nebo stání,
jako je tomu třeba na hokeji, ale domníval jsem se,
že když mám vstupenku, mám zaručeno i důstojné
místo, a  už jakékoli, na vyslechnutí mojí oblíbené
skupiny. Když jsme zjistili, že na plochu před
kapelu se už nedostane ani myš, vyběhli jsme na
balkon, kde však nebyla situace o moc lepší. Lidé
seděli už i v uličkách pro příchod k sedadlům a nad
sedačkami stáli lidé ve čtyřech až pěti řadách za
sebou, takže ti poslední viděli jen hlavy svých
sousedů. Vydal jsem se tedy blíž k pódiu, ale ani to
nebylo žádné vítězství. Několik mladíků, kteří si
sedli na obrubník za sedadla, mi sice uvolnilo
místo, ale i tak jsem viděl pouze na ocelovou kon-
strukci pódia. Dalším šokem byl pohled za naše
záda! Podél celého stadionu stáli lidé na zábradlí,
opírali se o stěny a takto prožili celý koncert Kabátů
i jejich předkapel Škvor a Doga, které mimochodem
také nebyly k zahození, až na některé výstřelky, na
které jsem už asi opravdu starý.

Jestli se někomu zdá, že ti, kdo přišli na koncert
včas a seděli, se měli nejlíp, a řekne si, že kdo dřív
přijde, ten dřív mele, ten se mýlí. Koncert trval dvě
a půl hodiny a vysvětlete dítěti, že nemůže na
záchod, protože cesta tam vůbec nebude
jednoduchá a cesta zpět, přes sedící lidi v uličkách
mezi sedadly, už prakticky nemožná. Nebo se vžijte
do pocitů pivaře, který si jich předtím pár dal a te
už se mu docela chce.

Nechci tvrdit, že koncert stál za nic, protože
kapela, která hrála perfektně a vystupovala jako
praví profesionálové, za tento stav nemohla. Jenom
mě napadá, jestli zisk za každou cenu je vždycky to
nejlepší. Vždy  kvůli několika korunám (musím
přiznat, že jich nebylo málo, vstupenka stála
280Kč), zničil pořadatel dobrý zážitek z koncertu
možná několika tisícovkám lidí, kteří poskakujícího
Vojtka, jenž byl podle slov přítomných dam "boží",
ani nemohli vidět.

Luboš Bednář, vedoucí seřizovačů, lisovna

Zničený zážitek...
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Alena would like the readers to pay attention to
some Christmas concerts taking place in the near-
by towns. The concerts she is talking about are held
by the Institution of social care in Žampach.

Tímto krátkým článkem bych vás ráda pozvala na
již tradiční vánoční koncerty, které pro širokou veře-
jnost pořádají klienti Ústavu sociální péče Žampach
(nebo také Domov pod hradem).

Domov poskytuje péči mentálně postiženým
dětem, mládeži a dospělým občanům v trvalém
celoročním pobytu. V systému péče jsou zahrnuty
denní aktivity v oblastech vzdělávání a výchovy,
rehabilitace, zdravotní péče, hipoterapie a pracovní
terapie. Také některé kulturní akce pořádané
Domovem jsou tradičně hojně navštěvovány veře-
jností. Vzniká tak bezprostřední spojení života oby-
vatel Domova s jeho okolím.

Areál Domova je situován do zámeckého sídla,
pocházejícího z poloviny 17. století. Nad zámkem
se na charakteristickém homolovitém kopci naléza-
jí zbytky gotického hradu Žampachu. Tuto místní

krajinnou dominantu převzal Domov pod hradem
za svůj symbol a umístil jej do svého znaku a vlajky.

Nejvýznamnější osobností spjatou s Domovem je
jistě hrabě Lützow, který zde od roku 1884 pobýval
i se svou manželkou. Hrabě Lützow  byl znalcem
českých dějin a literatury, vznikla zde většina jeho
vědeckých a historických prací, které významně
přispěly k propagaci české kultury v Anglii 
i v Americe.

Nejhodnotnější částí zámku je barokní kaple sv.
Bartoloměje z roku 1713, která je registrovanou kul-
turní památkou. Kaple slouží pro duchovní a kul-
turní aktivity obyvatel zdejšího Domova, a je také
prostorem pro konání společenských koncertů 
a akcí.

A právě na tyto vánoční koncerty bych vás ráda
pozvala. Kromě poslechu krásného koncertu si
můžete prohlédnout okolí Domova - zámecký park,
zámeckou dřevěnou lávku, vyhlídku na Orlické
hory a samozřejmě i hrad Žampach.

Alena Hýblová, praktikant D3

Vánoční koncerty v Domově pod hradem

STŘEDA 3. PROSINCE 2003  OD 19.00 HODIN
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu  

PRVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

PĚVECKÝ SBOR “CORALE ŽAMBERK”
koncert zahrnuje "živý betlém" 

občerstvení, nabídka výrobků dílen domova, vstupné dobrovolné
Zajištěna doprava po koncertu (směr Žamberk - Letohrad).

STŘEDA 10. PROSINCE 2003  OD 19.00 HODIN
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu  

DRUHÝ VÁNOČNÍ KONCERT

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR “ALOU VIVAT” ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Sbormistři: Stanislav a Josef Novotní

Klavír: Eva Felgrová a Miroslav Němec
koncert zahrnuje "živý betlém"

občerstvení, nabídka výrobků dílen domova, vstupné dobrovolné
Zajištěna doprava po koncertu (směr Ústí nad Orlicí).

ČTVRTEK 11. PROSINCE 2003  OD 17.00 HODIN
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu  

TŘETÍ VÁNOČNÍ KONCERT
SOUBOR ZOBCOVÝCH FLÉTEN 

“ACRI TIBIA” ÚSTÍ NAD ORLICÍ
KONCERTU PŘEDCHÁZÍ OD 14.00 HODIN 

VÁNOČNÍ BESÍDKA DOMOVA
občerstvení, nabídka výrobků dílen domova, vstupné dobrovolné

Zajištěna doprava po koncertu (směr Ústí nad Orlicí).
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Pavel is sharing his principal values talking about
his attitude to work, money and other issues.

V hudbě mi záleží především na textu, nejsem
proto vyznavačem žádného konkrétního hudebního
stylu, ani hudební skupiny. Po pravdě řečeno tomu
ani moc nerozumím, a tak se spíš soustředím na to,
co mi chce zpěvák (zpěvačka) svým uměním sdělit.

Existuje však kapela, která mě oslovuje nejen
svými nekompromisními texty, ale i svou skvělou,
převážně tvrdou muzikou. Jmenuje se RAM ADON-
AI a musím říct, že na jejich CD se mi doma prach
rozhodně neusazuje. Ale nechci se te  pouštět do
hudební kritiky, od toho jsou tu jiní, povolanější.
Chci mluvit o svém vztahu k práci a o tom, jak to
spolu všechno souvisí.

Tak za prvé,  svou práci mám rád, baví mě, a jsem
vděčný, že mám možnost pracovat v tak velké a
prosperující firmě, jako je Isolit Bravo. Kdyby tomu
tak nebylo, netrávil bych v práci tolik času a nevk-
ládal bych do ní tolik energie. Práce je pro mě

důležitá a určitě byste ji našli hodně vysoko v že-
bříčku mých životních hodnot. Není však pro mě
vším, a to přiznám rád a bez mučení. Jsou i jiné
hodnoty, lidé a aktivity, které mají v mém životě
velmi důležité místo, a které si nemohu a nechci
nechat, i přes můj kladný vztah k práci, vzít.

Už tři roky se pohybuji v prostředí, ve kterém se
točí velké peníze, kde vládne tvrdý konkurenční
boj, stres, vypětí, výhry, naděje, zklamání, prohry...
. Je to stále to samé dokola. A člověk v tom začne
občas pěkně lítat! Ti z kolegů, které doma na stole
čeká teplá večeře, sotva vejdou do dveří, odpočin-
utá manželka a nedočkavé děti má snad větší šanci
"vypnout" a soustředit se na něco jiného. V našem
případě (manželka též pracuje v I-B) však hrozí
nebezpečí, že pokud oba nevypneme, mohou nás
pracovní záležitosti úplně pohltit, a to opravdu
nechceme! Jako dobrá pojistka toho všeho nám,
kromě jiného, pomáhá i v úvodu zmíněná kapela.
Když jsme oba unavení a přesycení tím shonem
okolo, je ten pravý čas na to, abychom si srovnali
myšlenky a uvědomili si, co je v životě opravdu
důležité.

Pavel Marek, ZO

Koupím:
Koupím starší vůz diesel v dobrém stavu s STK a emisemi.
(Peugeot 205,305; Fiat UNO nebo jiné.) Možná tuningová úpra-
va. Kontakt: 777/60 24 29 Zn. levně

Prodám:
Hokejové brusle "kanady", velikost 9, zachovalé - cena 200,-
Kontakt - Z. Műller - linka 204

Běžecké lyže  s umělou skluznicí včetne vázání a běžeckých
bot, lélka lyží, 204 cm,   velikost bot 9 - cena 250,- Kč,
Kontakt - Z. Műller - linka 204

Autozahrádku s uchycením na okapní lišty, vhodnou např. na
starší Oply, Škodu 100 a další vozy, za 100 Kč. Ing. Martin
Pišín, tel. 210

Běžky dětské  160 a 170 cm, včetně bot vázání a holí, brusle
Canady, vel. cca 5, lis na ovoce vel. 25 l. Cena dohodou jistá.
ing. Kožnar, 224

C/B ink. tiskárna HP 560
cena 500,-  ing. Kožnar, 224

(Kaz. 5/9-16; Mt 16,26), Ladies and Gentlemen, wellcome to High Society....

Sebejistý úsměv, Sebevraždy z úspěchů,
kravata barevná, z novin jména zní,
velký zlatý prsten, pokoj duše nenajdeš
zdá se, že na to má! nikdy v bohatství.

Nablejskaný fáro, sedadla kožená, Ten, kdo skládá naději
dokonalý image, co však ukrývá? v to, co pomíjí,

je jak blázen, který dům
Nadzvukovou rychlostí z písku postaví.
po žebříčku stoupají,
občas ale stejně rychle Ref:
zase dolů padají….. Kdo miluje peníze, nikdy se nenasytí,

a kdo miluje hojnost, ten nikdy nemá dost.
Drahokamy high society Po úmorné lopotě může o vše přijít,
ztrácejí svůj lesk, jak ho matka porodila, nahý odchází………
stačí chybu udělat
a zbyde ti jen stesk.

High Society

Inzerce



Jitka prefers honey to sugar for many reasons: it
is tasty, healthy and full of vitamins.

At the end of her article there is a recipe for her
favourite honey cake.

Cukrová složka medu se skládá převážně 
z glukózy a fruktózy. Oba cukry jsou lehce stravitel-
né. Fruktóza i glukóza slouží tedy jako zdroj rychle
získané energie.

Nedávno prováděné studie dokazují, že opti-
mální kombinace cukrů v medu je vysoce účinná
při odstraňování únavy. Přitom konzumace medu
nezpůsobuje kazivost zubů.

Med je složen z takových látek, které mají výz-
namný účinek na zdraví člověka. Vyskytují se v něm
vitamíny, některé aminokyseliny a navíc určité látky
(flavonoidy) fungující jako antioxydanty. Ty mají
schopnost vázat nebezpečné kyslíkaté sloučeniny,
jež mohou způsobovat i nádorová onemocnění.

Te , když jsme se dozvěděli o přednostech
medu, by bylo škoda nevyužít jej při pečení cukroví
na blížící se Vánoce. A proto přikládám jeden
medový recept:

MEDOVÉ DORTÍKY
14 dkg cukru moučky, 14 dkg másla, 2 žloutky, 4
lžíce medu utřeme do pěny. K ní prosejeme 50 dkg
hladké mouky, 1 lžičku jedlé sody, 1 lžičku prášku
do pečiva.
Přidáme 5 - 6 lžic mléka, vypracujeme těsto. 
Z vyváleného těsta vykrajujeme kolečka (či jiné
tvary) a pečeme na vymazaném plechu nebo
pečicím papíru. Upečená kolečka spojujeme
máslovým krémem.
Máslový krém: 1 l mléka a 4 lžíce hrubé mouky
uvaříme. Do vychladlé kaše přimícháme 25 dkg
másla, 20 dkg cukru, 2 žloutky a rum.

Jitka Hrdinová, montáž D3

Představte si, že byste se dostali do pořadu Nikdo
není dokonalý a dostali otázku:"Co je to Amarant?"
nebo "Co mají společného Amarant a Laskavec?"
Zdálo by se, že nic. Přesto to jsou rostliny stejného
druhu. Laskavec je pěstován jako okrasná rostlina,
která zdobí mnoho zahrad.

Amarant je rostlina podobná užitkovým travám,
nazývaná nepravou obilninou. Amarant pochází 
z Ameriky, a jako základní potravinu jej pěstovali
již staří Aztékové a Mayové. Později byl dovezen i
do Evropy, kde se adaptoval i do mírného klima-

tického pásma. Amarant má vysoký obsah bílkovin
a rostlinných tuků. Obsahuje minerály - především
vápník, hořčík, železo a vitamíny B, C, E a karoten,
důležité pro prevenci některých civilizačních
chorob. Dále obsahuje aminokyselinu lyzin, která
podporuje tvorbu mozkových buněk. Z amaran-
tových zrn se vyrábí mouka, která neobsahuje
lepek, takže je využitelná při bezlepkových dietách.
Kromě potravinářského průmyslu se amarant
používá i v dermatologii. 

Tato rostlina je poměrně neznámá a málo
využívaná. Vzhledem k vysokému obsahu minerálů
a vitamínů je zajímavým zpestřením jídelníčku a je
vhodná pro bezlepkovou dietu.

Šárka Hegenbarthová, účetní

Med - energie a zdraví

Amarant

Jsi člen SK RESPONSE?

Občasník — zima 2003

28

Mirek is summarising the activities of the
Response sports club  which have been organized
this year.

Jako v předchozích dvou letech, i letošní rok byl
velice pestrý na sportovní akce, které se postupně
rozšiřují, a členů z naší firmy přibývá.

Začali jsme v lednu hokejovým turnajem pětek 
v Dlouhoňovicích. V únoru se konalo sjezdové 
a běžecké lyžování v Říčkách. V březnu sjezdové
lyžování na Maláku v Jablonném a další turnaj
čtyřek v ledním hokeji v Ústí nad Orlicí. V květnu
proběhl turnaj ve floorbalu v tělocvičně v Jablon-
ném a rybářské závody na rybníce u Těchonína. 
V červenci se uskutečnil již III. ročník sportovního
dne Klubu Response na hřišti v Jablonném. V září se
rozjela nová sportovní sekce - tenisový turnaj na
kurtě v Jablonném u koupaliště, a koncem září se
zahájil již tradiční hokejový zápas na zimním sta-
dionu v Chocni, kterým sekce ledního hokeje otvírá
zimní sezónu. Hokejové zápasy pokračují jednou
týdně v Ústí nad Orlicí, kterých se účastní dle
možnosti jak zaměstnanci, tak i jejich rodinní přís-
lušníci. V letošním roce tento sport ředitel K.
Štěpánek podpořil a také financoval zakoupení
hokejových přileb, které by měly zabránit
nebezpečí v tomto náročném sportu.

Jak vidíme, činnost sportovního klubu RESPONSE
je pestrá. Celkem se uskutečnilo devět sportovních
akcí a za sezónu se odehrálo dvanáct hokejových
zápasů. Každý z Vás, má-li sportovního ducha, se
může mezi nás zapojit. Přihlášky do klubu přijímá
Miroslav Řehák, který zároveň předá členský
průkaz a dres barvy příslušného střediska. Mnoho
sportovních úspěchů, jak v tomto, tak i v příštím
roce  

přejí pořadatelé sportovního klubu RESPONSE 
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Zdeněk is giving odvise how to spend the follow-
ing Christmas holydays. He proposes to go out and
learn more about the beauty of our mountain
region.

V dnešní uspěchané době žije většina lidí pouze
vnějšími věcmi, člověk je strháván od jednoho
dojmu k druhému, stále o něco usiluje, pracuje,
bojuje, a ve stálém vypětí se často nakonec vyčerpá,
a stává se křečovitým. Řešení často hledá v konzum-
ním pojetí života a v televizní kultuře.

Blíží se období vánočních svátků, silvestrovských
oslav i vítání nového roku, a s tím i řada volných
dní, které jsou příjemnou změnou v celoročním
shonu. Volné chvíle lákají k odpočinku, k radosti ze
společenství se svými blízkými a přáteli, ale i k vla-
stnímu hledání, hodnocení a zamyšlení. Obyvatelé
velkých měst spěchají na venkov a do hor, kde jsou
blíže přírodě a kde mohou opět načerpat nové síly.
My, obyvatelé malých měst a vesnic v podhůří,
máme tyto možnosti doma. Můžeme se oddat dro-
gové závislosti na  radosti z pohybu v bílých
stopách nebo při sjíždění sjezdových tratí. V našem
kraji jsou tři základní lyžařské oblasti:

• Oblast Suchého vrchu (995 m n.m.) a Bukové
hory je navštěvována především obyvateli a náv-
štěvníky z oblasti Čenkovic, Jablonného nad Orlicí
a jeho okolí, Mladkovska, Lanškrounska a z při-
lehlých oblastí. Tento horský hřeben má ideální
nenáročné trasy pro milovníky běžek, které jsou
většinu sezónně udržované. Na základní vrcholové
trase jsou omezené možnosti občerstvení, díky špat-
ně privatizované a vyhořelé chatě na Suchém vrchu.
Centrum sjezdového lyžování v Čenkovicích je
celostátně známé a popisovaní jeho možností by
bylo nošením dříví do lesa.

• Oblast Hanušovické vrchoviny s hlavním vr-
cholem Jeřáb (1003 m n.m.) je méně známá, a je
využívána především obyvateli  Králicka, Červené
Vody a přilehlých oblastí Šumperecka a Zábřežska.
Oblast je protkána sítí běžeckých tras a je bohatá na
sníh i v době, kdy v podhůří sníh není. Na trasách
se vyskytují pěkné výhledy na Králický Sněžník,
Jeseníky i na Šumperecko. Ve vrcholové části se
nachází Severomoravská chata s možností uby-
tování, občerstvení a vzájemného setkávání. Těsně
pod chatou je lyžařský svah s vlekem délky 400 m.
Pověstné jsou tradiční Silvestry na Severomoravské
chatě, kde se scházejí stovky milovníků bílé stopy.
Do oblasti lze zahrnout i Mariánský kopec 
s klášterem a Poutním domem, chatu Kačenka na
Hedeči a nově vybudovanou rozhlednu na vrchu
Val.

• Králický Sněžník (1424 m n.m.) je nejvýznam-
nější lyžařská oblast našeho kraje pro náročné

lyžaře. Velmi zajímavou možnost snadného
dosažení horského hřebenu poskytuje pro běžkaře
lyžařský vlek v areálu SKI centrum Sněžník (bývalá
Kometa Brno) na konci obce Dolní Morava. Po
dosažení horského hřebene je možno pokračovat na
hlavní vrchol již jen po vrcholových partiích, kde
není žádná možnost občerstvení.

Výjimku tvoří chata Schronisko na polském
území 1 km pod vrcholem. Ten, kdo se vydá do této
části hor, by měl být fyzicky i psychicky dobře
připraven. Lyžařský areál SKI centrum Sněžník se
nachází na konci obce Dolní Morava. Nemá tak
dlouhou tradici jako Čenkovice, ale o to větší přek-
vapení čeká na neznalého návštěvníka. Svými para-
metry, úrovní a kvalitou služeb převyšuje všechna
lyžařská centra v Orlických horách a Jeseníkách.
Tím se řadí k tomu nejlepšímu, co může lyžař 
v České Republice najít. Je zde umístěno pět
lyžařských vleků a dvě základní sjezdové tratě délky
850 m a 1136 metrů. V letošní sezóně bude 
v provozu kompletní technické zasněžování sjez-
dových tratí, včetně úpravy sjezdovek a při-
družených služeb (půjčovna lyží, lyžařská škola aj.)
Běžně se zde můžete setkat i se členy naší lyžařské
reprezentace připravující se na závody Světového
poháru. Lyžařský areál Větrný vrch v Dolní Moravě
tvoří lyžařský vlek a sjezdová tra  délky 730 metrů a
je určena pro lyžaře, kteří si netroufají na příkré
svahy SKI centra Sněžník, a pro milovníky snow-
boardového sjíždění, jenž zde mají vyhrazen od-
dělený prostor. V tomto novém druhu sportu se tu
pořádají i závody. I zde se provádějí úpravy sjez-
dových tratí rolbou.

Na svazích Černé hory (Czerna Góra) - nejse-
vernějšího výběžku masivu Králického Sněžníku
(Snieznik Klodski) v Polsku - vyrostlo během několi-
ka let velké horské středisko pro zimní sporty se
sedačkovou lanovkou na vrchol Černé hory v délce
1367 metrů (výškový rozdíl - 379 m), šesti lyžařský-
mi vleky se sjezdovými tratěmi, s pěti kilometry
umělého zasněžování. Pro některé milovníky sjez-
dového lyžování to může znamenat zajímavý objev
vhodný k prozkoumání a vyzkoušení na vlastní
kůži, i přes poměrně velkou vzdálenost.

Zdeněk Pytlík, montáž D3 

Typy pro radost z pohybu v zimní přírodě
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Dita spent one weekend in Brno taking part in an
unusual action organized for people who are
involved in working with children and teenagers.

Letos v listopadu jsem se zúčastnila akce, o které
jsem se náhodou dozvěděla od svých známých.
Velice mě nadchla, a tak bych se o své zážitky ráda
podělila i s Vámi. Třeba můj článek některé z Vás
zaujme, a příští rok se řady jejích účastníků opět
rozrostou.

Akce, na kterou jsem se vydala, se jmenuje
CVVZ. Ptáte se, co to znamená? Žijeme ve století
zkratek, takže CVVZ jsou počáteční písmena 
a v překladu znamenají Celostátní vzájemná (vr-
cholná, velká) výměna zkušeností.

Jedná se o tradiční setkání vedoucích dětských
kolektivů a organizátorů volno-časových aktivit
dětí, mládeže a dospělých, lidí pracujících s dětmi a
mládeží, bez rozdílu příslušnosti k jakýmkoliv
sdružením či institucím, zaměřením nebo věkovým
kategoriím. Pořádá se každý rok na podzim a letos
proběhlo v termínu 14.-17. listopadu 2003, ten-
tokrát v Brně.

Myslím si, že v naší firmě se určitě najde pár lidí,
kteří se věnují práci s dětmi, nebo mají alespoň
početnější rodinu. A pokud ne, můžete se prostě jen
na chvíli vrátit do dětských let a celý víkend si od
rána do večera hrát.

Během jednoho víkendu proběhlo 311 základ-
ních programů (semináře, dílny, diskusní fóra) 

a desítky dalších aktivit (burzy, promítání, výstavky,
prezentace, prodej), probíhajících v budovách zák-
ladní školy, gymnázia i na několika místech v Brně
a okolí. Celkem se akce zúčastnilo téměř 1200 lidí
z celé České republiky i ze Slovenska.

Každý si tu přišel na své, no posu te: 

Sport a hry - lanové centrum, lezecká stěna,
netradiční sportovní hry, plavání, recesní hry,
deskové hry, ekohry, hry pro velké množství lidí,
hry do místnosti i ven. 

Rukodělné činnosti - malování na tvář, tkaní, 
textilní panenky, drátování, ozdoby z lýka, drhání,
filcování, ozdoby z korálků, lampiony a svíčky,
stavba draků, origami. 

Oddílová činnost - dotace, právní předpisy,
vybavení na tábor i expedice, celotáborové hry,
práce s -náctiletými, počítač na schůzce, kroniky,
ekologie na táboře, krizové situace, psychologie,
dramatická výchova, mapy a orientace.

a další různé - country a irské tance, jóga, laso 
a bič, bubnování, žonglování, ekologie a permakul-
tura, internetové stránky, entomofagie, diskusní
pořady s osobnostmi

a také řada doprovodných programů jako
hvězdárna, prohlídka Brna, Technického muzea,
Moravského krasu, deskové hry, ZOO, koncerty 
a cestovatelské večery.

Pokud jsem vás navnadila, hurá příští rok do
Třebíče, kde se bude konat CVVZ 2004 !!!

Dita Karlovská, nákup D1

CVVZ Brno 2003

Vedení firmy Isolit-Bravo srdečně zve spolupracovníky na tradiční

FIREMNÍ VEČÍREK
NA ZÁVĚR PRACOVNÍHO

ROKU 2003 
který se uskuteční v pátek 19. 12. 2003 v sále hotelu U Dubu v Jablonném nad Orlicí.

Začátek v 19.00 h - vystoupí host večera skupina Paleček & Janík, od 20.30 hraje k tanci    

a poslechu DJ Luděk Horálek, ukončení akce v 01.30 hodin. Doprava zajištěna.     


