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

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

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

mohou odevzdat příspěvek i v ručně psané podobě.  
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As usual, Kvido is giving advice what to do to
become a competitive partner in current business
world and to be able to face low Chinese prices. The
idea is clear, everybody has to start with himself.

Když jsem se zamyslel nad tématem dnešního
článku, byl jsem v silném pokušení jej nazvat nějak
jako "Letos vám slíbí všechno" a zaměřit se na
supervolební měsíce, které nás nyní čekají.
Politikové budou křižovat naši maličkou zemi
nepřiměřenou rychlostí, pod ochranou modrých
majáčků  o sto šest, nechají si vynadat od bezdo-
movců,  trpělivě budou  diskutovat v Kotli, rozdávat
mámou napečené koláče v metru, žít za čtyři a půl
čistého-jen aby si jich novináři všimli. Slíbí, že
budou o všem  přemýšlet, a že  věci zlepší. Deset
deka populismu bude zadarmo na každém rohu.

Prozradím vám věc, kterou asi sami už tušíte: Nic
nezlepší. Ani nemůžou, protože  nám už nyní
naslouchají na plné obrátky a dělají to, co po nich
většina národa chce: sociální jistoty, vysoké
zabezpečení  a pohodlí nefachčenků, zadlužování
budoucnosti, vysoké zdanění pilných a podporu
lemplů. Nic nového pod sluncem. Pro podrobnosti
odkazuji na svůj článek ve vánočním čísle "Dožije
se EU roku 2014?".

Jenže nic nového v politice by znamenalo také
nic nového v mém článku, a to nechci. Nechci se
stát mravokárcem, který zdviženým prstem upo-
zorňuje na nedostatky kolem sebe a přitom si sám
pošlapává v něčem hnědém, a ještě si u toho lebedí.
Sorry, politici, rád bych se do vás trefoval, ale neby-
lo by to správné. 

Lépe než o tom, jak to dělají jiní blbě, se raději
bavme o sobě: co my děláme hloupě. A vůbec
nejlepší bývá začít u sebe sama.

1. Takže, co já dělám špatně, a co musím zlepšit.-
Nedávná léta se vyznačovala přílivem zahraničního
kapitálu. Ten sice slábne, ale jeho důsledky ještě v
téměř plné míře fungují - na zelené louce u nás
vyrostla řada firem. Pilnou marketingovou  prací se
nám podařilo získat od nich řadu zakázek. Je to ale
do značné míry nejisté - mnozí z těch, kteří nás dnes
velmi oceňují, mohou za několik let velice oceňo-
vat dodávky našich čínských, vietnamských, indic-
kých, popřípadě somálských duplikátů. Slovy jed-
noho z našich zákazníků: "Když jdete stále na
východ, nejenže Slunce vychází stále dříve, ale také
výrobky se stávají stále lacinějšími. Až dojdete do
určitého bodu, kde už jsou skoro zadarmo - Ale
kvalita je tam zatím příšerná…" Je zkrátka a dobře
nutné, abychom vedle maximální služby prů-
myslovému zákazníkovi také sloužili finálnímu, to
znamená, měli vlastní výrobky, u kterých  bude

jenom naší volbou, zda je budeme vyrábět my nebo
Somálci. U dodávek pro průmyslové zákazníky
musíme být na absolutní špici v náročnosti tech-
nologií a v maximální úspornosti, se kterou doká-
žeme zboží vyrobit.

Je zřejmé, že odpovědnost za rozdělení a
naplnění výrobního programu nemohu přesouvat na
například seřizovače, ale že to je parketa a povin-
nost moje a dalších členů vedení firmy. A to chápu
jako náš největší současný nedostatek a
nejnáročnější výzvu, se kterou se musíme úspěšně
popasovat. Čím dříve, tím lépe. Tento nedostatek
týká také všech ostatních členů vedení firmy.

2. Oni i já se určitě budeme vymlouvat, že vlast-
ně na koncepci a rozvoj vlastních výrobků nemáme
vůbec čas, protože nám ho všechen stráví neustálé
suplování každodenních věcí. Támhle je nepořádek
na dílně, támhle klopýtá zásobování, támhle není
zakázka na týden výrobního programu. Je potřeba
okamžitě jednat, jinak vzniknou velké finanční ztrá-
ty. A tak jsme stále zatahováni do suplování za
někoho a na nic jiného nám už nezbývá čas…

Asi to tak zčásti je, a zčásti si to zapříčiňujeme
sami. Každodenní pochůzky po výrobě, které jsem v
minulém čísle nazval "Pochůzky po nesvobodných"
by naznačovaly, že tomu tak je. Že náš mesiani-
stický komplex (to znamená, že chceme stále něko-
ho zachraňovat a bez nás, že  to nejde) je
oprávněný. Kdyby nebyl, tak by se přece při kont-
role nemohly najít stále podobné stupidní
nedostatky?!

Náhlý výpadek pana Prokopce, a v podstatě
hladký přechod na nový režim, zase naproti tomu
dokazuje, že situace s mladými mistry a vedoucími
vůbec není tak špatná. Že je možná lepší, než v
okolních firmách i firmách našich zákazníků. Rád s
nimi spolupracuji a vůbec si nemyslím, že by jejich
generace, které jsem  už tátou, byla špatná. Ba právě
naopak - staršího člověka, k nám nově příchozího,
už povětšině nevychovám - mívá svoje návyky,
které často obsahují zápecnické pohodlíčko a není
schopen je změnit.

Takže, co z toho vlastně platí?
Myslím si, že platí obojí. Nelze nechat výrobu a

všechny ostatní krátkodobé, vojensky vzato "tak-
tické" záležitosti bez kontroly a zavřít se do
kanceláře. Je nutná přátelská pomoc,výchova, ale
také  důsledná a nekompromisní kontrola a  z ní
vyplývající nápravná opatření a  finanční hodno-
cení. "Obecná škola" nám v tom může být vzorem.
Za průšvih musí následovat reakce, pak si ale
podáme si ruce a vychovávaný mně poděkuje,
protože ho k něčemu pořádnému vedu. Právě zde je
podle mne zakopaný pes. V jádru jsme většinou

Letos vám slíbí všechno  Zametu si před vlastním prahem !
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dobráci, kteří radši budou hartusit a štěkat, ale nic
nekousnou. To je špatné a konečný důsledek
takového přístupu je rovnostářství. To zase povede
k tomu, že budeme atraktivní pro nesamostatné a
neschopné, kteří se chtějí vézt na voze a nikoli pro
aktivní a schopné, kteří chtějí vést firmu k lepšímu a
sami si dobře  vydělat. Vedoucí nebo mistr, který si
nepíše všechny plusy a mínusy svých spolupracov-
níků a nepromítne je do prémií  v patřičné výši - a
to ne několik procent, ale několik desítek procent
celkové mzdy pracovníků na stejném místě ( třeba
seřizovačů) - dělá svoji nejdůležitější práci špatně a
musí si kolečka v hlavě rychle nastavit do správné
převodové konstelace. Abychom předešli dohadům,
vypracoval jsem nedávno za tímto účelem směrnici
Mzdy v Isolit-Bravo s r.o., doplněnou  Příkazem
ředitele firmy, které doporučuji jako povinnou škol-
ní četbu ze dvou důvodů: Aby se každý seznámil s
tím, jak má být hodnocen a jak má hodnotit, a také
s tím, jaké výborné možnosti dává Isolit-Bravo po
finanční stránce. Ruku mně při tvorbě těchto dvou
metodických pomůcek vedla následující myšlenka:

Za dobrou práci zaplatit dobře. Za výbornou
výborně. Nedostatečnou práci nepřijímat a jejího
tvůrce se snažit rychle finančním systémem naprav-
it. Pokud se to opakovaně  nedaří, expedovat jej z
firmy, a to nejlépe přímo konkurenci.

Od správně nastavených koleček v hlavě se
dostaneme rychle k tomu, že se vedení firmy bude
moci  věnovat taktice pouze přiměřenou dobu a
další dobu pak může strávit strategií, kterou jsou
bezesporu na předním místě také výrobky z  vlast-
ního vývoje a vlastních investic a zvládnutí absolut-
ně špičkových technologií.

3. A tak jsme se dostali postupně  na základní pra-
covní úroveň a k tomu, co bychom na ní měli dělat
lépe. Inu, nejtrefněji to vystihl vedoucí Lisovny pan
Slavík jednou stručnou větou: "Vyhlasme válku
lhostejnosti!"

Možná se ještě pamatujete na film Nekonečný
příběh. Krásná říše Fantazie se svojí královnou je
tam už skoro sežrána nejstrašnějším nepřítelem:
Nicotou, Prázdnotou. Mezi Nicotu, Prázdnotu a
Lhostejnost můžeme položit rovnítko. Jsou to strašní
nepřátelé, kteří ohrožují samu podstatu vesmíru
Tvůrci filmu ještě tenkrát netušili, jak blízko jsou k
pravdě. Nedávno vědci Hubbleovým teleskopem na
oběžné dráze Země zjistili, že také náš vesmír je ve
skutečnosti požírán čímsi, co zatím nelze fyzikálně
vyjádřit a co pracovně nazývají "černou energií",
prostě žroutem existující hmoty a energie. Jestli se
stav nezmění, celý náš vesmír zmizí za několik
málo miliard let, pohlcen něčím neznámým,
černým a strašidelným. Tuším, čím je živeno to
černé a strašidelné - je to Prázdnota, Nicota,
Lhostejnost a Sobeckost, které vznikají v nás samot-
ných. Brrr, jsme jako generátory, které je vyrábějí.

Nemusím vám tedy dalekosáhle vysvětlovat, v
čem se máte zlepšit vy na základní úrovni:
Vyhlasme válku svoji vlastní Lhostejnosti! Vyhlasme
válku Lhostejnosti  svých spolupracovníků!

Když vám nebudou věci fuk, bude vám v tu ránu
jasné, co máte dělat lépe.

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy 

Velikonoce - nejkrásnější svátky jara
Romana is explaining the roots of some Easter

habits. The Easter lamb is a symbol of Jesus Christ -
the innocent victim, who died for each of us, just on
the same day the Jewish lamb was sacrificed to
clean sins.

Velikonoce patří k nejkrásnějším svátkům v
roce. Připadají vždy na neděli následující po jarní
rovnodennosti, po prvním jarním úplňku, což bývá
mezi 21. březnem a 25. dubnem. Letos připadá
velikonoční neděle na 11. dubna. 

Pro mnohé z nás, a především naše děti, zname-
nají příchod vytouženého jara, sluníčko,
probouzení přírody, oslavu jarního slunovratu,
konec zimy, víru v obnovení sil, a především
velikonoční zvyky. Mohou pro nás být i příjemným
zpestřením běžného života - můžeme malovat
vajíčka, necháme vyklíčit obilí, upleteme pom-

lázku, upečeme beránka. Víte však, co všechny tyto
zvyky a symboly, které neodlučně k Velikonocím
patří, znamenají? Musím se přiznat, že ani já
jsem význam některých z nich donedávna
nevěděla. Například pečení velikonočního beránka.
Jako většina hospodyněk, i já upeču každý rok
velikonočního beránka, ale nikdy jsem
nepřemýšlela, proč právě beránek. Až nedávno
jsem si přečetla článek v novinách, kde píší, že sym-
bolizuje památku Krista. Má nám připomenout, že
rozsudek smrti, kterým se obětoval za ostatní, přijal
právě ve chvíli, kdy býval obětován židovský
velikonoční beránek. Určitě nebudu sama, kdo to
nevěděl. Zkuste se i vy zamyslet nad tím, zda znáte
význam velikonočních zvyků, které se ve vaší rod-
ině tradují.

Romana Bartoníčková, lisovna
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Anketa 2003: Isolit-Bravo v očích veřejnosti
Cílem ankety bylo získat a vyhodnotit názor

širokého okruhu oslovených obyvatel na společnost
Isolit-Bravo. Takto získané údaje je možno
považovat za reálný odraz mínění veřejnosti v rámci
regionu.

Anketa byla provedena osvědčeným způsobem,
tj. oslovením náhodně vybraného člověka s prosbou
o odpově  na 5 jednoduchých otázek.  Následně
byl předán katalog výrobků firmy s nabídkou
hledaných pracovních pozic. Při volbě lokality byly
zohledněny i regionální aspekty, průzkum byl např.
záměrně proveden i v sousedním okrese Svitavy.

Z výsledků ankety vyplývá, že drtivá většina z
oslovených naši společnost zná či o ní zprostředko-

vaně slyšela. Dále má podstatné procento do-
tázaných alespoň základní vědomí o výrobním pro-
gramu společnosti a fandí výrobkům tuzemských
značek. Tradičně velký ohlas byl zaznamenán na
program sociálních výhod, který většina responden-
tů označila za nadstandardní, a dále na pomoc
potřebným spoluobčanům.

Níže jsou uvedena jednotlivá anketní místa s
počty platných a neplatných anketních lístků:

Králíky 36/1, Ústí nad Orlicí 35/1, Svitavy 26/0. 
Celkem: 97, neplatné 2. 
Anketu hodnotím jako úspěšnou.             

Martin Šlesingr

Králíky
37 dotázaných, 1 neplatný lístek 

Slyšeli jste o firmě Isolit-Bravo z Jablonného n.O.?
Ano Ne Nejsem si jistý/á

97,2% 0% 2,8 %

Byly tyto informace pozitivní, nebo negativní ?
Pozitivní   Spíš pozitivní   Spíš negativní  Negativní
55,6 %          27,8 %            11,1 %        5,5 %     

Máte představu o základním výrobním programu
společnosti?
Ano, dobrou           Okrajově                 Nemám

52,8 %                  33,3 %                  13,9 %     

Domníváte se, že mohou výrobky českých firem
konkurovat výrobkům renomovaných firem zahra-
ničních? 
Ano, jistě                 Spíš ne                 Nemohou

66,7 %                  27,8 %                    5,5 %  

Společnost Isolit-Bravo zavedla pro zaměstnance
rozsáhlý program sociálních výhod (viz. letáček). Je
tento program dle Vašeho mínění dostačující? 
Je nadstdardní     Je dostačující     Není dostačující

63,9 %              27,8 %                8,3 %          

Firma je proslulá svými dary v sociální oblasti. Od-
hadnete výši ročních příspěvků potřebným v Kč?
do 500 tis.  500 tis.—1 mil.  1—1,5 mil.  nad 1,5 mil.

41,7 %         30,6 %          19,4 %         8,3 %

Uvítáme Vaše názory, připomínky a doporučení
vztahující se k firmě Isolit-Bravo z Jablonného nad
Orlicí:

"Obrovská výhoda pro okolí je vaše stabilita a pros-
perita."

"Jste stabilní zaměstnavatel, to tady taky potřebu-
jeme."

"Slyšel jsem, že jste tvrdí, ale platíte. Takže není co
řešit."

"Když se podívám na bývalou Teslu a všechny věci
kolem, tak je mi smutno. S výrobním potenciálem,
jaký měla, jsme mohli být tam, kde jste te  i vy.
Bohužel věci dopadly, jak je všeobecně známo.
Fandím vám."

"Vím, že zaměstnáváte spoustu lidí z Kralicka, to je
dobře."

"Škoda chování některých lidí, kazí vám pověst." 

"Povídalo se, že budete otvírat pobočku i tady. Už
aby to bylo."
Ohlasy jsou volně přepsané z anketních lístků.
Anketa provedena v prosinci 2003 v Králíkách.

Ústí nad Orlicí
36 dotázaných, 1 neplatný lístek 

Slyšeli jste o firmě Isolit-Bravo z Jablonného n.O.?
Ano Ne Nejsem si jistý/á

80,0% 5,7% 14,3 %

Byly tyto informace pozitivní, nebo negativní ?
Pozitivní   Spíš pozitivní   Spíš negativní  Negativní
33,3 %          45,5 %            12,1 %        9,1 %
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Máte představu o základním výrobním programu
společnosti?
Ano, dobrou           Okrajově                 Nemám

54,3 %                  28,6 %                  17,1 % 

Domníváte se, že mohou výrobky českých firem
konkurovat výrobkům renomovaných firem zahra-
ničních? 
Ano, jistě                 Spíš ne                 Nemohou

65,7 %                  20,0 %                    14,3 %  

Společnost Isolit-Bravo zavedla pro zaměstnance
rozsáhlý program sociálních výhod (viz. letáček). Je
tento program dle Vašeho mínění dostačující? 
Je nadstdardní     Je dostačující     Není dostačující

60,0 %              31,4 %                8,6 %          

Firma je proslulá svými dary v sociální oblasti. Od-
hadnete výši ročních příspěvků potřebným v Kč?
do 500 tis.  500 tis.—1 mil.  1—1,5 mil.  nad 1,5 mil.

37,1 %         34,3 %          22,9 %          5,7 %

Uvítáme Vaše názory, připomínky a doporučení
vztahující se k firmě Isolit-Bravo z Jablonného nad
Orlicí:

"Znám vás z doslechu a z tisku, myslím si, že děláte
dobrou práci."

"Inzerujete pravidelně volná pracovní místa, to se
tady jen tak nevidí."

"Mám 2 vaše výrobky a jsem spokojená, vyrovnají
se konkurenci."

"Mám váš sporák, zatím funguje bez problémů."

"Tak trochu znám Jablonné a okolí, prosperující
zaměstnavatel je nesmírná výhoda. Navíc k vám
dojíždí i z Kralicka, kde je nezaměstnanost mnohem
větší!"

"kamarád u vás pracoval, a nebyl spokojený." 

"Važte si víc zaměstnanců, ti vás dostali nahoru."

"Mám váš výrobek a potřeboval jsem náhradní díl.
Na servisním oddělení jednali rychle a vstřícně. Byl
jsem mile překvapen."

Ohlasy jsou volně přepsané z anketních lístků.
Anketa provedena v listopadu a prosinci 2003 v Ústí
nad Orlicí.

Svitavy
26 dotázaných, 0 neplatných lístků 

Slyšeli jste o firmě Isolit-Bravo z Jablonného n.O.?
Ano Ne Nejsem si jistý/á

57,7% 19,2% 23,1 %

Byly tyto informace pozitivní, nebo negativní ?
Pozitivní   Spíš pozitivní   Spíš negativní  Negativní
52,4 %          19,0 %            19,0 %        9,6 %     

Máte představu o základním výrobním programu
společnosti?
Ano, dobrou           Okrajově                 Nemám

46,2 %                  30,8 %                  23,0 %     

Domníváte se, že mohou výrobky českých firem
konkurovat výrobkům renomovaných firem zahra-
ničních? 
Ano, jistě                 Spíš ne                 Nemohou

77,0 %                   7,7 %                    15,3 %  

Společnost Isolit-Bravo zavedla pro zaměstnance
rozsáhlý program sociálních výhod (viz. letáček). Je
tento program dle Vašeho mínění dostačující? 
Je nadstdardní     Je dostačující     Není dostačující

50,0 %              46,2 %                3,8 %          

Firma je proslulá svými dary v sociální oblasti. Od-
hadnete výši ročních příspěvků potřebným v Kč?
do 500 tis.  500 tis.—1 mil.  1—1,5 mil.  nad 1,5 mil.

42,3 %         42,3 %          11,5 %          3,9 %

Uvítáme Vaše názory, připomínky a doporučení
vztahující se k firmě Isolit-Bravo z Jablonného nad
Orlicí:

"Mám v Čenkovicích chalupu a byl jsem před ča-
sem na Dni otevřených dveří, který vaše společnost
pořádala. Byl jsem překvapený, na jaké jste úrovni -
zejména moderní nástrojárna. Jsem z oboru, takže
to dokážu ocenit."

"Máme vaši konvici už 5 let a stále funguje bez
problémů."

"Prosperující firma v pohraničí je vždycky velkou
devizou. Pracovních příležitostí zde totiž tolik
nebývá."

"Slyšel jsem, že jste tvrdí k vlastním zaměstnancům.
To je bolest většiny nových" podnikatelů."
"Na letáčku uvádíte průměrnou mzdu přes 17.000
Kč. Pokud to je pravda, tak jste už tím zvláštní." 

Ohlasy jsou volně přepsané z anketních lístků.
Anketa provedena v prosinci 2003 ve Svitavách.
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V naší zemi vznikne zcela nová policejní jednot-
ka - finanční policie. Má to být jednotka, která bude
pátrat po daňových únicích. Na první pohled chvá-
lyhodné. Už na druhý pohled ale zcela zbytečné.
Ostatně, jako téměř vše, co Špidlova vláda, resp. její
ministři, v poslední době učinili.

Ministr vnitra Stanislav Gross znovu vymýšlí lék
na problémy, které vůbec nemusely nastat. Stačilo
myslet a mít trochu odvahy. Stačilo využít jedné z
mála příležitostí, jak přistoupením k EU ušetřit.
Zatímco v jiných případech za přistoupení draze
platíme, mohli jsme odstraněním vnějších hranic a
propuštěním částí celníků ušetřit. Nestane se tak,
jelikož se vláda bojí, že by tím narostla nezaměst-
nanost. Ta samá nezaměstnanost, která jinými "osví-
cenými" vládními kroky roste každý den o 200
nových osob! Najednou však vadí.

Vláda, mající už tak dost špatné svědomí, proto
raději vymyslela novou policejní složku, kam velká
část propouštěných celníků přejde. Je jasné, že
tímto krokem dojde k celkovému navýšení počtu
státních zaměstnanců a celkovému nárůstu byrokra-
cie. Nemusíme totiž vůbec pochybovat o tom, že
příslušníky finanční policie se zcela jistě nestanou
pouze propouštění celníci, nýbrž i mnozí další,
noví. Ano, Murphyho zákony fungují dokonale.

Už za pět měsíců tak vznikne úplně zbytečná
policie. Zbytečná nejen z uvedených důvodů, ale
zejména proto, že daňové úniky by v naší zemi
téměř nemusely být. Stačila by větší odvaha při da-
ňových reformách. Nejlepším receptem v boji proti
daňovým únikům totiž odjakživa jsou a budou jed-
noduché a nízké daně - přesněji řečeno rovná daň.
Naopak nejvýživnější půdou pro daňové úniky je
tak nepřehledné a vysoké zdaňování, jaké dnes pa-
nuje v naší zemi. Koneckonců i oni propouštění cel-
níci by možná raději podnikali a byli rovně a nízko
zdaňováni, než aby zůstali odkázáni na další hlou-
pé a zbabělé vrtochy socialistické vládní garnitury.

A ještě jeden dovětek. O co bude tato nová poli-
cie zbytečnější, o to více bude mít pravomocí. Bude
mít postavení, za které by se nemusela stydět ani
policie za komunistického režimu. A čím větší
budou pravomoci státu, tím vyšší bude míra
korupce. A tím jsme zpátky na začátku bludného
kruhu socialistických "receptů" na problémy, které
sami socialisté dnes a denně vyrábějí. Naše země
pod vedením Špidlovy vlády krok za krokem spěje
ke státu vskutku orwellovského ražení.

Ivan Langer, místopředseda PS ČR, předseda CEVRO

Článek je převzat z časopisu CEVRO číslo 2/04 a otisknut s
laskavým svolením autora. Svolení zajistil Ing. Martin Pišín.

Ros a is expressing his feelings about the beginnings
in Isolit-Bravo, which were quite hard, but which he
overcame thanks to his colleagues.

Najít si práci je těžké, ale kdo chce a je ochoten
pracovat, práci si vždy najde. Problémem je, že
většina firem vyžaduje několikaletou praxi v oboru.
Nedávno jsem ukončil školu a začal si hledat práci.
Ačkoliv jsem již měl určitou praxi, vyhlídky
zpočátku nebyly příliš růžové a za prací jsem byl
ochoten cestovat i desítky kilometrů, případně se za
prací přestěhovat. Na základě žádostí zaslaných do
různých firem se mi jich několik ozvalo. 

Nejrychleji však zareagovala firma Isolit-Bravo.
Rychlost, s jakou přišla odpově , mě překvapila.
Začátek mé práce byl ale pro mě opravdu velmi
těžký. Neznámé prostředí, lidé, pracovní úkoly
apod. Musel jsem naskočit do rozjetého vlaku a
snažit se plnit úkoly, jak nejlépe jsem dovedl.
Pracuji zde již několik měsíců a neustále se něčemu
novému učím, a učit se do konce života nepřestanu.
Ani v této či jiné firmě. 

Škola dokáže připravit studenty na zaměstnání z
teoretického hlediska, ale praxi se naučit nedá. Ta
přijde až se zaměstnáním. Během mého půso-bení v
této firmě nastaly samozřejmě i okamžiky, kdy mi
příliš do smíchu nebylo, a jsem přesvědčen, že
nebyly poslední. I to ovšem k životu patří a nemůže
vše jít hladce. Občas mě napadne, že by mi bylo
doma na podpoře lépe. Pravda to ale není.

Práce, která mi dává možnost se v něčem
zdokonalit, něčemu novému se naučit, získat
zkušenosti, je nenahraditelnou, a lelkování doma u
televize mně nepřinese nic jiného, než ztrátu kvali-
fikace a pozdější neschopnost se uplatnit na trhu
práce. Počáteční nesnáze, které, si myslím, má
každý, mně pomohli překonat ostatní spolupracov-
níci svou radou a pomocí. Chtěl bych jim za to
poděkovat. 

Určitě budu zase nějakou radu potřebovat a vím,
že se na ně mohu i v budoucnu obrátit. Možná se to
neustálé děkování bude zdát někomu divné, přesto
ještě jeden dík. Mé poděkování patří i firmě Isolit-
Bravo, za to, že mi bylo umožněno zde pracovat a
získat pracovní zkušenosti do dalšího života.

R. Zatloukal

Úplně zbytečná policie Začátky jsou vždy těžké



Peter is comparing the enthusiasm of employees
working in a Slovenian firm with those who are
working here.

Minulý týden jsem měl možnost navštívit jednu
slovinskou firmu. Pracuje tam také asi 500 lidí,
vyrábějí jako my kuchyňské spotřebiče (mixery,
roboty, vysavače, ...), mají také vlastní lisovnu - 31
vstřikovacích lisů. Na rozdíl od nás nemají nástro-
járnu a kovovýrobu (formy a kovové díly pouze
nakupují ), do jejich přístrojů si však vyrábějí vlast-
ní motory.  Nicméně, při přibližně stejném počtu
zaměstnanců mají obrat skoro 3x větší než my.
Nechci zde vyjmenovávat další rozdíly a společné
rysy s naší firmou, to ani není záměrem. Zaujalo mě
tam úplně něco jiného.

Po příjezdu do výše zmíněné firmy jsme čekali
chvíli na vrátnici, protože jsme přijeli ještě před
začátkem pracovní doby. Během té půlhodiny jsme
se však vůbec nenudili. Ujal se nás vrátný, který sice
neuměl jinak než slovinsky, což ale vůbec nevadilo
( čeština a slovinština si jsou celkem podobné ) a
ukázal nám v rámci svých možností, co vyrábějí,
pověděl nám, že jim v roce 1990 firmu kompletně
vyplavila řeka, že nad sedačkou v recepci visí
ručně tkaný koberec od nějakého známého slovin-
ského umělce, atd.  Netvrdím, že všechno, co řekl,
mě zajímalo, ale ten člověk se nám evidentně snažil
zpříjemnit chvíle čekání, třebaže to vůbec nebylo
jeho povinností, přestože věděl, že neumí jazyk a
mohl si klidně číst noviny a nebo jednoduše sedět a
nic nedělat.

A tento otevřený, srdečný, a jak mi později došlo,
také optimistický přístup byl vlastně charakteristický
pro celou firmu. Lidé, se kterými jsme jednali,
mluvili otevřeně o problémech, které mají, stejně

jako my, s čínskou konkurencí, o rostoucích cenách
nerezu a oceli, o neustále klesajících prodejních
cenách jejich výrobků, ale na konci vždy nezapom-
něli dodat, že si jsou jisti, že jejich firma to přežije,
protože je nejlepší,  a že oni pro to udělají vše.  Bylo
na nich vidět, třebaže to nikdy nevyslovili,  že svou
práci dělají rádi a na firmu, ve které pracují, jsou
hrdí. Ještě podotknu, že jsme se nebavili ani s
ředitelem firmy, ani majitelem ( mimochodem
majitelé - velká německá nadnárodní firma - mají
sídlo až v Mnichově ), ale s normálními lidmi, kteří
mají na starosti zásobování a výrobu. 

Když jsme nakonec firmu opouštěli a již zmíněný
vrátný nám podával ruku, měl jsem opravdu velmi
dobrý pocit a musím říci, že tato firma na mě
udělala vynikající dojem. Uvědomil jsem si, že kdy-
bych byl nákupčím a chtěl bych této firmě zadat
nějakou zakázku, byl bych spokojen. Věděl bych,
že bude v dobrých rukou, v tomto případě ne krále
Miroslava, ale lidí, kteří na ní budou pracovat s
nadšením a udělají vše pro to, aby byl zákazník
nadmíru spokojen. 

A přesně toto bych si přál i v případě naší firmy.
Aby potencionální zákazníci od nás odjížděli s tím
samým pocitem, a tím pádem se pak vraceli již s
konkrétními zakázkami. Vždy  my přeci nabízíme
zákazníkovi mnohem více, máme nástrojárnu a
kovovýrobu, které oni nemají, máme modernější
lisy na lisovně. Mnohdy mi ale připadá,  že nám
chybí to nadšení, to zapálení se pro věc, ten opti-
mismus, který jsem viděl ve Slovinsku. A toto vše
mnohdy znamená mnohem víc, než sebemod-
ernější stroje a technologie.  

Petr Bodlák, vedoucí zahraničního obchodu

Srovnání?

The Novaks are satisfied with the Bravo products.

Vážený pane řediteli,

naše příhoda leccos napoví a zároveň Vás ujistí,
že vaše výrobky nesou oprávněně jméno "BRAVO",
protože je to jedna velká pravda. Přesvědčili jsme se
o tom, že i naše české výrobky mají výbornou kval-
itu, a lze je v plné výši srovnávat se zahraničními.
Před 7 lety jsem si koupila konvici vaší značky, a za
2 roky hned fritovací hrnec. Letos v létě nám kon-
vice naposledy uvařila vodu na kafíčko a dcera nám
k výročí svatby koupila jinou tzv. značkovou. Byla
sice dražší, ale za měsíc jsme ji museli reklamovat,

opravili ji, opět šla asi měsíc, přičemž nám bylo
řečeno, že jsme ji poničili špatným používáním. Tak
co tomu říkáte, pane řediteli? Nejsme hádaví, ale
zanechalo to v nás neblahou zkušenost, a proto
jsme potěšeni, že existují naše skvělé firmy, kde se
dělají kvalitní výrobky jako u vás. Tak doufáme, že
jste zůstal pořád na tom stejném místě, které si
plným právem zasloužíte. Pochopte naše emoce,
odpus te, že jsme vás zdrželi. Přejeme Zdar Vaší
firmě a stálé zdraví.                          

S pozdravem
manželé Novákovi
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Vážený pane řediteli...



Martin is presenting some useful rules how to
behave during an important visit.

V nedávné době jsem byl pozván k obchodnímu
jednání jednou zahraniční firmou (říkejme jí třeba
XY). Její pobočky jsou v desítkách zemí, a její obrat
je v miliardách korun. Tato firma má značné
renomé, a vždy jsem jí považoval za špičku ve svém
oboru. Navštěva mi však přinesla značné rozča-
rování. Na následujících řádcích vám popíši, jak k
tomu došlo. Manažerka XY několikrát zdůrazňo-
vala, že se k jednání musím dostavit přesně v 10:30,
abych nenarušil program jejich pracovníků. Chodit
včas se samozřejmě slušnost, a tak jsem se několik
minut před půl jedenáctou hlásil na dodané adrese.
Asistentka mi oznámila, že tam dotyčná manažerka
ještě není, a  se jdu projít a přijdu za půl hodiny.
Sice jsem si vzpomněl na její poznámky o dochvil-
nosti, ale své poznámky jsem raději spolkl a přišel
za půl hodiny.

Asistentka mi oznámila, že dotyčná si povídá se
zahraničními kolegy, a  vyčkám na chodbě. Chodba
byla panelákového typu, špinavá a nevlídná, se
dvěma židlemi. Usedl jsem a čekal. Po pár min-
utách mi přišla jiná asistentka říci, že mi má uvařit
kafe, ale nemají tolik hrnků, a tak si jde půjčit hrnek
do vedlejší firmy. Po chvíli kávu donesla. Prohlásila,
že firma XY nemá ani na cukřenku, a nabídla mi
cukr z krabice.  Ke kávě mi přiložila Matonku v
plastové lahvi. Když čekání trvalo další půlhodinu,
položila přede mne balíček sušenek. Nerozbalený.
Připadal jsem si u té výtahové šachty jako bezdo-
movec, kterému házejí zbytky od oběda. O to
úsměvnější bylo, když mě pak manažerka konečně,
se svými třemi zahraničními kolegy přijala, a další
dvě hodiny mě vehementně přesvědčovali, jak je XY
firma na úrovni.

Odjížděl jsem spokojen, protože, i přes tyto
peripetie, přinesla návštěva zajímavou obchodní
spolupráci. Rozhodl jsem se ale cestou, že na zák-
ladě této zkušenosti napíši článek do Občasníku,
aby si návštěvy u nás nemusely nikdy připadat tak,
jako já tam. U nás je sice situace podstatně lepší,
nicméně připomenout některé zásady nikdy
neuškodí.
Zásady přijetí návštěvy:
• pokud si domluvíme termín, je nutno ho dodržet.
• je dobré se s návštěvou předem dohodnout, s

jakým časovým oknem pro ni počítáte, může si
pak lépe rozvrhnout průběh jednání. Je to však
nutno udělat taktně, aby návštěva nemyslela, že jí
chcete odbýt. Ideální je otázka "Kolik času si mám
pro vaši návštěvu vyhradit"?

• pokud v okamžik příchodu návštěvy z naléhavých
důvodů nemůžeme, požádáme kolegu, aby

návštěvu převzal, a zatím ji třeba ukázal zají-
mavosti provozu.

• je slušností vzít si pro přijetí návštěvy oděv
odpovídající její důležitosti.

• pokud se vyskytne nějaký nezaviněný problém, je
nutno se omluvit. Je ale nepřípustné kritizovat
vlastní firmu.

• pokud je návštěvou dáma, je slušností jí pomoci z
kabátu, a při odchodu jí zase kabát podržet. K
tomuto tématu ještě poznámku - pomoci z kabátu
neznamená z ní kabát strhat. A pokud do kabátu
pomáháte, je dobré ho držet níže než jsou rame-
na. Často se stává že muž drží kabát ve výši
ramen, a pro ženu je pak stejně obtížné dostat
ruce do rukávů, jako udělat výmyk na hrazdě.

Zásady pro podávání pohoštění:
• návštěvy se neptáme: "Dáte si kafe?", ale otázku

volíme tak, aby měla možnost výběru, např. "Dáte
si něco k pití?", nebo můžeme nabízené nápoje
vyjmenovat: "Kávu?" "Čaj?" " Minerálku?"

• teplé nápoje podáváme zásadně s podšálkem. V
případě sklenic je možno použít místo podšálku
tácek. Podšálek není jen projevem slušného
vychování, ale slouží k odložení lžičky nebo
použitého sáčku čaje

• cukr podáváme nejlépe hygienicky balený, nebo v
cukřence s kleštičkami. V případě krajní nouze je
možno položit dvě kostky na podšálek. 

• pokud podáváme zrnkovou kávu - turka, je obvyk-
lé současně s ní podat i malou sklenku pitné vody,
či minerálky. Je to možné i u ostatních druhů káv. 

• studené nápoje podáváme nalité ve sklenicích, v
tomto případě může stát na stole větší láhev pro
případné dolití. Výjimkou z tohoto pravidla jsou
malé skleněné lahvičky značkových nápojů.

• pokud hostíme více lidí, dáváme pozor na to, aby
použité hrníčky a lžičky byly stejného druhu a
neotřískané. To platí i pro sklenice a další nádobí.

• pokud návštěvě předkládáme sušenky či jiné
potraviny, předem je vkusně naaranžujeme na
vhodný tácek nebo talířek.

Tak, a to je vše, na co jsem si v tuto chvíli vzpom-
něl. Na toto téma by se samozřejmě dalo psát
daleko obšírněji, ale to přenechám raději skutečným
znalcům. Chtěl jsem jen připomenout, že slušné
chování vypovídá o firmě i o lidech samotných víc
než prospekty na křídovém papíře. Ono totiž platí,
že slušný člověk zůstává slušným člověkem i v
problematických situacích, zatímco hulvát zůstane
hulvátem i v ministerském křesle. Navíc je to jedna
z mála věcí, kterou můžeme  v životě ovlivnit sami
- kým budeme.

Ing. Martin Pišín, obchodní oddělění

Návštěva ve světové firmě, aneb jak působit slušným dojmem
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Karel presents his "war against apathy".

Po zkušenostech, které člověk slyší, čte atd. za
poslední dva měsíce, si pokládám otázku, kam ten
náš svět spěje. Nejedná se pouze o věci, jež jsou
součástí naší práce v zaměstnání , ale všech věcí
okolo. Kladu si otázku, kde se v lidech bere tolik
zloby, nenávisti a zákeřnosti. Každý člověk by se
měl držet toho, že život je tak krátký, a je potřeba si
života užívat co nejvíce, a vychutnávat každý den,
jako by byl dnem posledním. Jak v práci , tak v
soukromém životě.

Když člověk jde do práce, měl by jít s
přesvědčením, co nového ho dnes potká. Nevím,
jak Vy, ale pokud jde člověk již z domu nabručený
a s přesvědčením, že těch 8 hodin nějak přežiju, a
potom hurá do hospůdky, nebo do jiného kul-
turního stánku, osobně si myslím, že to není ten
nejlepší způsob prožití dne. Člověk, který již po
ránu je veselý, plný  elánu,usměvavý, těší se, co
nového bude dělat, nebo co nového pozná, takový
člověk si sám sebe váží výrazně více než člověk,
který je opačného ražení.

To bylo takové drobné zamyšlení, a nyní se
vrátím k podstatě problému, který je v tom že
požadavky zákazníků jsou oproti dřívější době ne o
100% vyšší, ale někdy mi připadá, že požadavky
jsou již mimo realitu. Bohužel, pokud chceme liso-
vat pro různé zákazníky, musíme tyto požadavky
plnit bezpodmínečně. Jedná se např. o dodávky pro

automobilový průmysl do Klaina-Blažka, kde jeden
drobně nedolisovaný dílec znamená zastavení naší
dodávky a vyslání našich pracovníků překontrolovat
celou dodávku. Já sám si osobně myslím, že to,
bohužel, není u našich pracovníků stále vžité, že
dodáváme takto důležitým zákazníkům, a jaké
následky jsou, když se do celé zakázky dostane
pouze jeden jediný špatný kus.

Dodávky pro automobilový průmysl do AL
Jihlava je v podstatě to samé s tím, že to může být
výrazně horší. Většina našich spolupracovníků žije
v domnění, že pokud zde vylisujeme dílec, tak v
další firmě si musí daný dílec zkontrolovat. Není to
pravdou. oni tento dílec bez problému smontují,
udělají z toho komplet světlo s tím, že ho pošlou do
další firmy, která ho již například montuje do aut. A
nyní pozor, pokud my bychom dodali nedolisovaný
dílec, tak jej prodáváme za cca 25 Kč/ks, ale pokud
nám budou reklamovat již smontovaný dílec,
nebavím se vůbec o namontovaném kusu, tak nám
účtují cenu 2 385 Kč/ks.

Na tomto jednom příkladě jasně vidíte, do jakých
rozdílných a hlavně záporných hodnot se
dostáváme v případě nepozornosti pracovníka,
který zodpovídá za dílce, které projdou jeho ruka-
ma. Tímto zamyšlením chci upozornit skutečně na
to, že heslo, které je vyvěšené v lisovně u píchaček,
"Vyhlašujeme válku lhostejnosti", platí, a je úkolem
nás všech lhostejnost a nevšímavost dát pryč a začít
se kompletně zajímat o všechno dění na lisovně.

Karel Slavík, vedoucí lisovny

The automotive industry customers have some
very special demands on the goods. That is why we
use the WENZEL CNC 3D machine for measuring
the requested dimensions of the parts.

Automobilový průmysl je velmi zajímavý a per-
spektivní, ale i velmi náročný zákazník. Dávno
neplatí, že zákazníkovi stačí předat kvalitní výlisek
a zákazník bude spokojený. Dnes musí každý
výrobek doprovázet poměrně rozsáhlá technická
dokumentace podle normy VDA. Jedním z doku-
mentů z tohoto obsáhlého souboru je vlastní
rozměrový protokol výlisku nebo výrobku. Měření
výlisků probíhá na základě technické dokumentace
dodané zákazníkem. Některý výlisek může mít až
650 rozměrů, které je nutno změřit. A výlisků musí
být změřeno vždy 5 ks od jednoho druhu, jak to
požaduje uvedená norma.

Rozsah takového měření si snadno spočítáte.
Významným a nezastupitelným pomocníkem při

měření je portálový měřicí stroj WENZEL CNC 3D,
který je instalovaný na ŘKJ D2. Na tomto měřicím
centru  jsou prováděna všechna měření, která nelze
pro náročnost měření jiným způsobem vykonat.
Jedná se především o prostorová měření a měření
výlisku porovnáním s jeho 3D modelem
vytvořeném na počítači. Měřicí centrum lze také
programovat, což přináší časovou úsporu při
požadovaných opakovaných měřeních.

Výrobky takto měřené musí být upnuté v měřicích
přípravcích, aby byla přesně definována jejich polo-
ha v prostoru - tedy poloha výlisku vztažená k
nulovému bodu celého automobilu. Požadavky
zákazníka na přesnost výlisků jsou velmi přísné,
zákazník vždy trvá na dodržení tolerovaných
rozměrů a kvality provedení. Výlisky jsou tvarově
složité, proto je někdy nutno první výlisky dále opti-
malizovat, což samozřejmě vede k dalším opako-
vaným měřením výlisků po optimalizaci formy. 

Výsledkem musí být spokojenost zákazníka, který
se k nám bude rád vracet se svými novými projekty.

Pavel Kubelka, ŘKJ D2

Kam ten svět spěje?

Měření komponentů



Martin is presenting the news in our tool shop. He
is advertising the advantages of working with 3D
models instead of the 2D drawings. At the end of
this article you can see the summary of the new
machines  which have been bought since 1989.

Ty doby, kdy výlisky byly vesměs jednoduché,
bez složitých a oblých tvarů, na které pro konstruk-
ci stačilo pouze rýsovací prkno, již uplynuly. Dnes
se rýsovací prkna téměř nepoužívají. Vše se kon-
struuje na počítačích ve 3D formátech. To umož-
ňuje pracovat s daleko rozmanitějšími a technicky
náročnějšími tvary. Nejmarkantnějším příkladem je
automobilový průmysl. Nemusíme chodit daleko.
Všichni určitě známe automobily našeho domácího
výrobce - Škoda Favorit a Felicie. Zatímco Favorit je
zvenku i zevnitř poněkud  "krabicoidních" tvarů, na
Felicii vlivem počítačových technologií budete
takové tvary těžko hledat. 

Samozřejmě, že konstrukce na počítači přináší
spoustu výhod. Zatímco výsledek práce na prkně je
pouze 2-rozměrný (2D) výkres, počítač umožňuje
pracovat se "skutečným" dílem - 3 rozměrným (3D)
modelem. To má obrovské výhody. Se 3D daty
můžeme daleko snadněji pracovat, můžeme
prohlížet celé sestavy, rychle provádět úpravy,
připravovat různé simulace a navíc se celý proces
neuvěřitelně zkrátí a zlevní. Například, zkon-
struování nového automobilu dříve trvalo roky.
Dnes už se to daří zvládnout v řádech měsíců. Je to
právě tím, že počítače a 3D data umožňují provádět
různé simulace, takže v podstatě veškerý vývoj a
zkoušky  se mohou odehrát na obrazovce s reálný-
mi výsledky.  

Data ve 3D-formátu samozřejmě také usnadňují a
zrychlují výrobní fázi. V našem případě se to týká
především nástrojárny - konstrukce forem a
obrábění.  Konstrukce forem probíhá ve 3D. S 3D
daty jsme schopni konstruovat složité elektrody  a
rychle připravit pro obráběcí programy pro CNC
(počítačem řízené) stroje, které s nimi pracují auto-
maticky s přesností setin milimetru. 

Tyto technologie se vlivem konkurenčního
prostředí vyvíjí raketovým tempem. Vznikají nové
materiály, vyvíjí a automatizují se nové výrobní pro-
cesy. Abychom udrželi tempo a dokázali obstát na
trhu, musíme do nových technologií a strojů
investovat nemalé prostředky. Pořizovací ceny stro-
jů se pohybují v mnoha milionech korun. Co se týká
naší nástrojárny, vybavením a možností vyrábět
nejnáročnější formy se právem v Čechách, ale i v
zahraničí, můžeme řadit mezi vedoucí výrobce. Pro
zajímavost v následujícím řádcích uvádím
nejdůležitější investice do nových strojů a jejich
výši v naší porevoluční historii:

1995 - Charmilles Robofil 310
- první drátová řezačka, 5,2 mio
1995 - Cadkey
- první počítače s konstrukčním softwarem
1995 - Charmilles - Roboform 40
- CNC vyjiskřovačka, nosnost stolu 1 t, 3,6 mio

1996 - MCV 1000
-  první CNC obráběcí centrum, 5,4 mio

1997 - MCFV 1060 NT
- CNC obráběcí centrum, 5,8 mio

1998 - Charmilles - Roboform 40
- CNC vyjiskřovačka, nosnost stolu 1000 kg, 4 mio

1999 - Bautz TRAVELLER mono
- HSC CNC fréza, nosnost 3000 kg, 6,6 mio
1999 - POLI SKY III
-  měřící centrum, 800 tis.             

2000 - ProEngineer
- konstrukční software 3 stanice, 2,5 mio

2001 - CRONITEX VARIO-LASER 9000 COMPACT 
- laserová navářečka, 2,2 mio
- laserovou navářečku jsme pořídili jako první v ČR

2002 - DECKEL MAHO DMU 80 T - HSC CNC
- obráběcí centrum, 4,7 mio
2002 - Roboform 85
- CNC vyjiskřovačka,nosnost stolu 4200 kg, 5,3 mio 
2002 - WENZEL LH 108
-  CNC měřící stroj - měření dle 3D dat

a připraveného programu, 3,3 mio

2003 - CADMOULD
-  software pro simulování vstřikování plastu
2003 - MCV 750 speed
- HSC obráběcí centrum, 3,5 mio 
2003 - REIS TUS 130
- tušírovací lis, lícování forem do 13 t, 4,2 mio

2004 - Charmilles Robofil 440
- drátová řezačka, 3,9 mio
2004 - Pro-Engineer
- konstrukční software 4 stanice, 1 mio

Martin Jelínek

Výrobní technologie a stroje v nástrojárně
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Mary thinks many changes are to be done in Isolit-
Bravo before TS 16 949 certification (automotive
industry).

ISO TS 16 949 je systémová norma, která
odpovídá požadavkům automobilového průmyslu.
Získání certifikátu je jedním z prioritních cílů firmy
pro rok 2004. Doufám, že příprava na tento audit
výrazně posílí naše vědomí, že pouze trvalý vývoj,
přizpůsobení našich činností požadavkům zákazní-
ka a proces stálého zlepšování v každodenní práci
dávají šanci na přežití. My ale nechceme jen přežít,
my chceme být respektovaným, uznávaným a
váženým dodavatelem. Z tohoto hlediska bude
úspěšný audit významným vykročením správným
směrem. Ještě nás ale čeká spousta práce.
Definovali jsme slabá místa a jejich odstraněním
předejdeme případné nespokojenosti ze strany
zákazníků. 

Jedním z nejslabších míst jsme definovali
momentální přístup pracovníků ke kvalitě práce a k
zodpovědnosti za tuto práci. Určitě jste všichni
zaregistrovali časté kontroly vedení firmy na dílnách
při předávání směny. Mnozí se divíte, co tam vlast-
ně chceme, že chcete pracovat v klidu a ne ve stre-
su z neustálých kontrol. Smutné ale je, že
nacházíme velký nepořádek,  porušování předep-
sané identifikace výrobků, opouštění pracoviště
před předáním směny a mnoho dalších nepřísto-
jností. Toto musí skončit. Takto nelze dále pokračo-
vat. Firma, která se právem řadí k vyspělým evrop-
ským firmám, musí žít evropsky! Proto např. lisovna
vyhlásila "válku lhostejnosti" a vedení firmy myslí
toto velmi vážně. Pokud někdo z Vás chce přežít
postaru a nepřizpůsobí se novému myšlení,
nepřežije!

V poslední době jsem se sama zúčastnila několi-
ka zákaznických auditů a snažila jsem se při nich

dívat "zákaznickýma" očima. Představovala jsem si,
že bych chtěla dodávat od naší firmy vysoce kvalit-
ní dodávky a vžila jsem se do role zákazníka. Audity
vždy sledují tok materiálu a tudíž se začíná od
skladů. A už to začíná, roztržený pytel a z něho
sypající se granule! Jak se to mohlo stát? Proč to
někdo nezalepil, nevšiml si? No co, to je jenom
náhoda. Jdeme dál! Neoznačená suška na hmotu,
ale hmotař ví, co v ní má, je to odborník, a při
střídání ještě informuje dalšího pracovníka, vždy  to
chybí jen jedné sušce, na ostatních je vše O. K.
Jdeme dál do výroby. Jedna paní u lisu právě ukládá
díly do modré přepravky pro automobilový průmysl,
a při tom baští tyčinku čokolády. Ale jednu ruku má
volnou, tak o co jde? Druhá pracovnice právě
postavila láhev s minerálkou na stůl vedle prvního
výhozu. Přece nebude chodit pít až ke skříňkám,
které jsou vzdáleny jen několik metrů od pracoviště.
A na otázku, jak pozná dobré kusy od špatných,
které nejsou označené, odpoví, že to pozná, co se
nám ještě nezdá? 

A už dost! Samozřejmě, že jsem uvedla ty
nejhorší případy, které by mohly nastat, ale bohužel
jednotlivě se to stává, a vy to dobře víte. Proto jsme
si řekli S T O P - vyhlašujeme válku lhostejnosti.
Tolik směrnic je napsáno, tolik školení provedeno.
Ale to, co popisuji, je v nás, v lidech. 

U většiny z Vás je doma určitě skvělý pořádek a
nemusí tam chodit žádná kontrola, žádné vedení
jako ve firmě. Myslím, že nikomu se doma neválí
plastová láhev pod stolem, že každý ihned uklidí
rozsypanou mouku, že každý spláchne WC a
vypustí vodu po koupání! Úplně přirozeně udrží
pořádek. Proč tomu není v naší firmě, v které jste
zaměstnaní? Nenechte se kontrolovat a hlídat jako
malé děti, dokažte nám, že jste dospělí!  

Ing. Marie Kosková, vedoucí ŘKJ

1. V měsíci lednu a únoru 2004 bylo v naší firmě
vyplaceno celkem hrubého 17.352.961 Kč a odpra-
cováno celkem 136.689 hodin. Průměrný hrubý
hodinový výdělek činil 126,95 Kč, průměrný hrubý
měsíční výdělek činil 17.901 Kč.

2. Za měsíc leden 2004 bylo 193 spolupracov-
níkům vyplaceno Konto Bravo 1.171.544 Kč. Za
měsíc únor 2004 bylo 19 spolupracovníkům vypla-
ceno po deseti letech spoření 50% naspořené částky
1.063.803 Kč.

3. Ve výplatě za měsíc únor 2004 bylo 230 pra-
covníkům provedeno roční zúčtování daně a byla
jim vrácena daň v celkové částce 335.240 Kč.
Zbývajícím spolupracovníkům bude roční zúč-
tování provedeno ve výplatě za měsíc březen. 

4. Dále prosíme naše spolupracovníky, aby si
včas naplánovali svoji dovolenou, a v kalendářním
roce 2004 si vyčerpali 20 dnů.

5. V měsíci lednu 2004 bylo prostonáno celkem
1668 kalendářních dnů (87 případů). V měsíci
únoru 2004 bylo prostonáno celkem 1806
kalendářních dnů (90 případů).

Věra Kholová, mzdová účtárna
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- její zvyšování usnadněním dopravy vstupních
materiálů do výroby.

In this article you can read about some improve-
ment in Isolit-Bravo which has been done to make
transportation of incoming materials to the produc-
tion easier.

Ke splnění těchto úkolů se v minulých několika
měsících mnohé udělalo. Především firma investo-
vala finanční prostředky do vybudování nové
teflonovací linky v přilehlých prostorách vedle
kovovýroby, které musely být stavebně upraveny.
Tyto úpravy spočívaly ve vybourání podlahy a jejím
snížení o 65 cm v polovině půdorysné plochy,
vybourání příček a otvorů pro ventilátory, vyřezání
ocelových nosičů, oprav omítek a demontáži vzdu-
chotechniky. Účelem nové linky je výrazné zefek-
tivnění procesu teflonování nádob do fritovacích
hrnců. Na montáži technologického zařízení se
podílely tři firmy: 

- firma Ferro Črtalič (Slovinsko)
- firma Nordson (Brno)
- strojní údržba naší firmy (přípravky na uchycení 

nádob na teflonování)

Prozatímní výsledky provozu tohoto zařízení
ukazují na jasný přínos pro teflonovací proces.
Další novinkou v naší firmě je nově vybudovaný
automatický dopravní systém pro svislou přepravu
palet. Pro zjednodušení dopravy vstupních mater-
iálů mezi jednotlivými podlažími mezi kovo-
výrobou, skladem ve 2. NP a montáží D3 ve 3. NP
bylo rozhodnuto v roce 2003, a stavební úpravy stá-
vajících prostor započaly v měsíci říjnu 2003.
Montáž technologie provedla firma HOZST z
Ostravy.

K dnešnímu dni je dopravní systém již dokončen,
probíhají zkoušky v automatickém provozu a v
nejbližších dnech bude předán naší firmě do
užívání. Jeho přínosem bude, především, odlehčení
stávajícím výtahům a již zmíněná plynulost
přepravy mezi jednotlivými podlažími. 

Doplněním dopravního systému pro plynulejší
nakládku zboží bude vybudování sjezdu ze silnice
II./311 Jablonné - Těchonín k rampě D5, v místě za
nynějším servisem. Začátek této akce je plánován
na měsíc květen letošního roku.

Žižka, správa budov firmy  

The first thing to do to pass the TS 16949 audit is
to keep the order in Isolit-Bravo.

Jak jistě všichni víte, jelikož se vás to také týká,
neustále jsme podrobováni systémovými a
zákaznickými audity, a v letošním roce nás čeká
systémový audit TS 16949 pro automobilový
průmysl. Tyto audity vlastně zkoumají, zda
dodržujeme veškeré požadavky, ke kterým jsme se
přihlásili a slíbili, že je budeme plnit. K tomu také
patří na prvním místě dodržování pořádku a vzorný
úklid. Jistě si te  říkáte: "No jo, už zase bude před-
nášet o pořádku, jako každý den mistři, kontrola a
jiní vedoucí pracovníci", ale předtím, než zavrhnete
tento článek, zamyslete se. Vra me se te  na
začátek a vysvětleme si pojem slova "audit". Berme
toto slovo například jako "návštěva".  Taková návště-
va jsou lidé z naší rodiny nebo známí. A te  se
zamyslete, co děláte všichni Vy, když se k Vám
nějaká taková návštěva předem nahlásí. Dovolím si
tvrdit, že valná většina z vás začne gruntovat a
připravovat se, a jistě jste nervózní, když se vám tam
někdo plete pod nohy, a dělá další nepořádek. 

A te  se zase vrátíme do lisovny. Je nahlášen
audit, mistři, kontrola a jiní vedoucí pracovníci kmi-
tají, uklízejí, a na druhé straně jsou pracovníci, kteří
dělají, že se jich to netýká: na stolech mají plastové
láhve s pitím, kelímky od kávy, svačiny, kolem pra-
coviště popadané výlisky, a mohl bych pokračovat
dál. Uvedení pracovníci se poté diví a jsou dotčeni,
když se mistr právem rozčiluje, a pak jim hubuje, že
svoje úsilí poznají na výplatní pásce. Chci říct:
"Zamyslete se a snažte se mít na svém pracovišti
takový pořádek, jako u Vás doma."

Roman Linhart, vedoucí ŘKJ, lisovna

Except the OHSAS 18001 certificate we gained
also the golden ISO 9001 certificate for quality and
ISO 14001 for environment.

V minulém zpravodaji jsem informoval zaměst-
nance o připravovaném auditu systému bezpečné
práce dle evropské normy OHSAS 18001. Dnes Vás
mohu informovat, že naše firma v  auditu  obstála, a
kromě certifikátu OHSAS 18001 nám byl koncem
minulého roku udělen i zlatý certifikát  za certifikaci
v oblastech jakosti (ISO 9001), ochrany životního
prostředí (ISO 14001) a bezpečnosti práce (OHSAS
18001). Zlatý certifikát byl v České republice do
dnešního dne přidělen velmi malému počtu firem
nepřesahujícím počet prstů na dvou rukou.

Ing. Rubeš Josef, vedoucí ÚHM 
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Advantages of Commercial Bank service.

Přestalo Vás bavit běhat si pro výplatu do poklad-
ny? Uvažujete o změně bankovního ústavu, který
pro své potřeby využíváte? Jestliže jsou pro Vás tyto
otázky aktuální, pak bych Vám chtěla poskytnout
informace o nabídce Komerční banky a.s..

Vzhledem k tomu, že Isolit-Bravo, spol. s r.o. pro
své potřeby a požadavky ve finanční oblasti využívá
služeb Komerční banky a.s., a protože zde existuje
dlouholetá vzájemná spolupráce, přišla Komerční
banka a.s. s nabídkou "balíčku Domino", který
přináší zaměstnancům a managementu naší

společnosti příležitost otevřít si v KB účet za
zvýhodněných podmínek  a  využívat produktů a
služeb finanční skupiny KB.

Nabídka KB obsahuje zřízení A-konta (top man-
agement), Expreskonta (střední management) nebo
Perfekt konta (ostatní zaměstnanci). Všechny
zmíněné účty mají své  vlastní přednosti, a dále je
každý typ běžného účtu v rámci balíčku Domino
doplněn  zvýhodněnou nabídkou (speciálními
výhodami). Balíček Domino představuje možnost
získat ke každému účtu jako bonus různé další pro-
dukty KB, jejichž přehled je uveden v tabulce níže:

Balíček DOMINO
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A-konto Expreskonto Perfekt konto 
Obsahují: 

bìžný úèet v Kè bìžný úèet v Kè bìžný úèet v Kè 
Expresní linku KB s obsluhou 
osobního telefon. bankéøe 

Expresní linku KB s obsluhou 
osobního telefon. bankéøe 

Nastavení povoleného debetu 
(mínusu) až do výše 10 000 Kè 

internetové bankovnictví mojebanka mezinárodní plateb.kartu Inter Card 
(EC/MC nebo VISA) na 1 rok 
zdarma  

mezinárodní plateb. Perfekt kartu 
VISA Electron -zdarma  po celou 
dobu vedení úètu 

Inter Card (Eurocard/Mastercard 
nebo VISA) s vysokým týdenním 
limitem - výbìr v hotovosti 20 000,-
Kè platby za zboží a služby 50 000,-
Kè 

zøízení plateb SIPO a Èeský 
Telecom 

telefonní bankovnictví; Expresní 
linka KB (vèetnì automat.zasílání 
SMS zpráv pøi každém pohybu na 
úètu) 

American Express Card volitelnou souèástí je internetové 
bankovnictví mojebanka 

mìsíènì zdarma 2 výbìry 
z bankomatù KB 

bankovní kartu Optického klíèe   
zøízení plateb SIPO a Èeský 
Telecom 

  

nastavení povoleného nezajištìného 
debetu zdarma 

  

Speciální výhody: 
Gold Card EC/MC nebo VISA na 
1rok zdarma 

Inter Card EC/MC nebo VISA pro 
rodin.pøíslušníka vydaná na 1 rok 
zdarma 

Povolení inkasa vè.plateb SIPO po 
dobu 3 mìsícù od založení úètu 
zdarma 

Kreditní karta – vydaná ihned pøi 
založení úètu 

Kreditní karta – vydaná ihned pøi 
založení úètu 

VITAL – spoøící životní pojištìní 

Hypoteèní úvìr – vyhodnocení 
žádosti o úvìr (pøíslib úvìru) 
zdarma 

Osobní úvìr od 50 000Kè, 
zpracování a vyhodnocení žádosti o 
úvìr zdarma 

Penzijní pøipojištìní 

Osobní úvìr od 50 000Kè, 
zpracování a vyhodnocení žádosti o 
úvìr zdarma 

Povolený debet do 10 000Kè ihned 
pøi založení úètu 

Felix od IKS 

Podílové fondy IKS VITAL – spoøící životní pojištìní  
 Penzijní pøipojištìní  
 Podílové fondy IKS  



Kromě zřejmých výhod, jako je  povolení inkasa po
dobu 3 měsíců zdarma, či platební karta na 1 rok
zdarma, přináší balíček Domino další výhody, jako
je např. přednostní vyřízení hypotečního úvěru (bez
poplatku za expres; týká se A-konta), prodloužení
lhůty pro složení základního vkladu (týká se
Expreskonta), nebo možnost uzavření smlouvy na
nákup a prodej podílových listů Investiční
kapitálové společnosti Komerční  banky,
a.s..(Podílové fondy IKS u  A-konta a Expreskonta, či
Felix u Perfekt konta )

Pokud by Vás nabídka KB oslovila a měli by jste
zájem o zřízení běžného účtu u KB za zvýhod-
něných podmínek, stačí si vyzvednout  ve finanční

účtárně tiskopis "Potvrzení o pracovním poměru" a
nechat si jej potvrdit na personálním oddělení. Na
zvýhodněné podmínky mají nárok pouze zaměst-
nanci, kteří jsou v hlavním pracovním poměru.
Potvrzení o pracovním poměru, ne starší 30 dnů,
pak stačí předložit na kterékoli pobočce KB (před-
nostně v Ústí nad Orlicí) a banka zřídí za zvýhod-
něných podmínek jeden běžný účet. V případě
zájmu o nastavení povoleného nezajištěného debe-
tu, banka ještě vyžaduje potvrzení o výši pracov-
ního příjmu.

Magdalena Danielová, finanční účtárna
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Letošní rok jsme zahájili s pěti sty porcemi obědů
a osmdesáti porcemi večeří. O sobotách se počet
snížil na 60 obědů, ale tento stav bývá přechodný,
podle výrobního procesu firmy. Na noční stravu, dle
minulé ankety, byla odezva záporná a bylo dáno
najevo, že spolupracovníci si chtějí noční stravu
zajiš ovat podle vlastního uvážení. V měsíci lednu
jsme strávníkům připravili " týden vepřových hodů",
kde nechyběly, jak červené kroupy s prejtem, tak
plněné jitrnice s ovárkem a čerstvým křenem.
Během zimního období jsme se snažili nevynechat
jedenkrát týdně zeleninové saláty, které v tomto
ročním období nejsou, jak jistě víte, doma lacinou
záležitostí.

Od poloviny měsíce února zajiš ujeme stravu pro
pečovatelskou službu města Jablonného. Obědy
jsou důchodcům donášeny pečovatelskou službou a
ostatním naše firma přispívá 4,- Kč na každý oběd
jako sponzorský dar. V současné době probíhá ve
sklepních prostorách naší kuchyně přístavba čisté
přípravny zeleniny a úklidové místnosti. 

Po dokončení těchto prací nám jistě hygienická
stanice dá požehnání do další práce, po které
nezůstávají žádné věcné výrobky, ale věříme, že
aspoň část spokojených strávníků, kteří nám dodá-
vají energii a chu  do další práce.

Za firemní jídelnu a kolektiv kuchyně
Miroslav Řehák

Na spoustě různých místech se dobře vaří. Taky
jsem se dva měsíce stravoval u Číňanů, ale před
místní kuchyní smekám.

Děkuji!

M. Blažek, vrátnice

Po mezinárodním kole Videofestivalu byly přip-
sány do Zlaté listiny další sponzoři:

• NADACE VIA, za grant pro moravské účastníky
Videofestivalu 2000,

• ČT2 Tvůrčí skupina 13, za technickou pomoc s
přepisem a krásný sestřih mezinárodního kola,

• Ministerstvo zdravotnictví ČR, za dárky pro
účastníky Videofestivalu 2000 (dr. Vostřáková),

• Rádio RELAX, za dárky pro účastníky a
soutěžící Videoolympiády,

• Pivovar KRUŠOVICE, za dárky pro účastníky a
soutěžící Videoolympiády,

• KERAMICKÉ ZÁVODY Rakovník, za keramick-
ou hlínu aj. pro Videoolympiádu,

• OSPOL Praha 3, za poskytnutí parkingu před
Národní galerií 1. 4. a 17. 8. 2000 (Václav Šmol),
BOHEMIA CHIPS, za plné auto brambůrků, tyčinek
atp. pro diváky 17. 8. 2000 (V. Müller),

• Divadlo MIMO z Ostravy za to, že přijelo do
NG zahrát účastníkům 5. Světové abilympiády.

• Společnost BRAVO s. r. o. (Ing. Štěpánek) za
to, že věnovala organizátorům tři elektrické pece
"Bé a", ve kterých soutěžící upekli během
Videoolympiády chutný chléb. Za odměnu si pece
odvezla tato družstva:  Domov SPMP "Ráček" z
Rakovníka, Klubáci SPMP "DRUK" z Prahy a klienti
"Domova na půl cesty" z Nového Strašecí.

Občanská sdružení S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
a

HANDICAP LYCEUM Praha

Stravování v roce 2004 Sponzoring



Dušan compares the current way of living with
the way he knows from his childhood.

Kdykoliv se kolem sebe rozhlédnu, vidím věci,
které patří k dnešnímu běžnému životu, a stejně
jako ostatní je beru jako součást dnešního životního
stylu. Pravda, stále se mění, ale když to člověk sle-
duje každý den, není to zas tak závratné. Jsou ale
chvíle, kdy si to uvědomuji dost razantně, a to když
mluvím se svým synovcem. Není to žádný
výjimečný kluk s nadpřirozenými schopnostmi, ale
patří jenom do této doby. Takže slova jako level,
dévédé, carving, inline jsou pro něho stejnou
samozřejmostí, jako pro mě byly kuličky, angličák
nebo Merkur. Zapomněl jsem dodat, že mu je osm
let.

Když se vrátím o několik let zpět, dostanu se k
mým prvním zkušenostem se získáváním znalostí na
jiné než základní škole. To nás třeba učili rýsovat.
Byl to můj vcelku oblíbený předmět. Pamatuji si na
sadu technických per, kružítek, křivítek,
mikrotužek, velice "tlustých" technických tabulek a
já nevím, čeho ještě. 

Vy, kdo máte možnost, podívejte se schválně, jak
dnešní prváci rýsují. Je to všechno úplně jiné, prostě
doba jde dál. Vzpomínám si na první seznámení s
počítačem. Jednalo se o (v té době moderní) IQ 151
s černobílou obrazovkou. V místnosti výpočetní
techniky bylo čisto jako na operačním sále, a my
byli jako u vytržení. A zase zpátky do dnešní doby.

Koho dnes udivuje počítač v domácnosti? Asi už
nikoho a většina lidí to bere jako samozřejmost. Ale
abych stále nesrovnával jenom možnosti mého syn-
ovce a mě. On totiž tento mladík bydlí ve stejném
domě jako moje babička. Takže když mluvím zase
s ní, říkám si, jaké vymoženosti jsme to v mém dět-
ství a dospívání vlastně měli. A tak se docela těším,
až za pár let bude generace dnešních dětí srovnávat
to, co já te .

Na závěr: Už vím, co je to level, dévédé, carving,
inline, a synovce jsem naučil kuličky, sehnal
angličáky a koupil Merkur.

Dušan Celba, ŘKJ kovovýroba

Tolyja is clarifying the Mongolian habits to his
European colleagues. He focuses on the cultural
stereotypes related to dining.

V Mongolsku se vždy považuje za velkou nevy-
chovanost, ba přímo ostudu, jestliže pán domu

uloží poutníka nebo hosta, aniž s ním pojí a popije
čaje, a to bez ohledu na to, v jak pozdní hodinu
host zaklepe na dveře. Také host je povinen
dodržovat zvyky dobrého chování a ničím neurazit
hostitelé. Pohoštění začíná čajem, k čaji se hostu
podávají mléčné výrobky, kterým se říká cagán-idé
(bílá strava). Cagán-idé zahrnuje mléko, jež se v
lidové tradici považuje za symbol nezištnosti, čisto-
ty a dobra, dále "or"om (smetanu), máslo, árúl
(sušený tvaroh), sýr bjaslag, ajrag (kumys), tarag
(kefír) a podobné lahůdky.

Národní mongolská kuchyně je značně speci-
fická. Jde-li o hosta zvláště vítaného, přijímají jej k
ještě bohatší tabuli, podávají se různé lahůdky,
dokonce i víno. Existuje ceremoniál, který musí
dodržovat ve stejné míře hostitelé i hosté.

Evropané považují za nezbytné vyjadřovat svůj
dík vždy slovy. Mongolové dávají přednost vyjá-
dření pocitů vděčnosti symbolickými gesty. Jako
výraz úcty a pohostinství, musí hostitelé vše podávat
oběma rukama nebo pravou, kterou levá ruka
přidržuje v zápěstí či v lokti. Také host přijímá
pohoštění oběma rukama nebo pravou, kterou
přidržuje levá.

Slavnostní ozdobou tabule, jakou je v Evropě
vánoční krůta nebo husa, je v Mongolsku beraní
kýta s tukovým vakem. Velmi vzácným hostům se
podává též šinún-archi (mléčná vodka). Miska s
mléčnou vodkou se podává položená na dlouhý
hedvábný šátek, zvaný hadag, otevřený konec
záhybu směřuje přitom k hostu. Tím hostitelé
vyjadřují, že z celého srdce, přejí hostu štěstí a že
jejich srdce jsou pro ně otevřena.

Při loučení nebo při vyprovázení hostů mon-
golští hostitelé vždy popřejí š astnou cestu a
zdůrazňují, že host může být kdykoliv u nich na
návštěvě. Moderní doba změnila mnohé v životě
Mongolů, ale základní tradice se zachovaly, zvláště
mezi venkovským obyvatelstvem, a nedbat jich by
bylo velkým společenským prohřeškem.

Tolya Munkhjargal, montáž D3
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Dnešní doba

Tradiční pohostinnost



Kvido tells his story that happened to him  with
Thieves of the Time.

Od malička mě nějakým zvláštním způsobem
fascinuje čas. Toužil jsem být vynálezcem, který
vymyslí stroj času a když už se mi to nepoštěstilo,
aspoň jsem o čase přemýšlel. Pokud si vzpomínáte,
dvakrát jsem se o předmětu mé fascinace zmínil v
Bravo Občasníku. První článek se jmenoval
"Nemám na tebe…,vlastně mám na tebe spoustu
času" a získal zajímavý ohlas. Nejvíc mě potěšila
reakce nejpopulárnějšího českého katolického
faráře (mám také tu čest být kamarádem nejpop-
ulárnějšího českého  protestantského faráře Pavla
Rumla), který je ve skutečnosti - tak to ale u velkých
lidí bývá - Polákem, Zbyszka Czendlika. Na dotaz
inženýra Honzy Kolomého, jestli "by  náš ředitel
nemohl být farářem", doktor Czendlik bez váhání
odpověděl : "Mohl a dobrým!" No, moc mě to těší,
věc má ale jeden drobný háček : Pan farář Czendlik
netuší, jaké hříšné myšlenky mě občas napadají, a
jak s nimi musím bojovat…

Po nějaké době jsem rozvinul svoje časové úvahy
v dalším článku. Z nějakého důvodu byl ohlas horší,
a s názorem tam prezentovaným jsem už pochopení
církevních kruhů nenašel. V prvním zmíněném
článku jsem vyjádřil myšlenku, že čas je nejcennější
materiál ve vesmíru - je tak tajemný, protože není
náš vlastní, ale patří Síle. Síla nám jej propůjčila  k
tomu ,abychom dělali něco užitečného - tvořili,
milovali, pomáhali si, pracovali na společném díle,
nikoli ale hnili ve lhostejnosti a nicotě, o které se
zmiňuji v úvodníku. No,  a protože Síla  neklade
rozumným bytostem, tedy lidem, překážky, ale
naopak jim pomáhá a je povzbuzuje, naučí se lidé
jednoho dne zcela jistě s časem manipulovat, tak
jako se naučili jíst vidličkou a létat ve vzduchu. A
jestliže v úvodníku přemýšlím o tom, jaké výrobky
se budou prodávat za několik let, pak o jednom
trháku vím zcela jistě: jednou tu  bude  obchod s
časem. Čas, který promeškáte nebo proflákáte, si
budete moct koupit, natankovat jako benzin.
Protože je ale čas majetkem Síly a je ve vesmíru
velmi cenný, nebude jej možné vyrábět, nýbrž
pouze od nějaké jiné rozumné bytosti získat. Jenže,
kdopak vám jej prodá? Asi se takoví najdou, ale
poptávka rozhodně mnohonásobně převýší nabíd-
ku. Tak jak tedy manažer budoucnosti zajistí
dostatečné zdroje? Příčí se mi to říct, ale je to tak.
Nedělejme si iluze, morálka v budoucnosti asi za
mnoho stát nebude - nebo nestojí, protože podle mé
teorie už te  budoucnost existuje (ale stále se mění
jako kmitající struna mění svoji polohu). Zkrátka a
dobře, naši potomkové budou čas jednoduše krást!
(inu to ta Nova, Bristoly, hrací automaty….) A

protože to ze zřejmých důvodů nebude možné od
jejich současníků, budou ho krást od lidí z minulosti
- tedy například od nás. Hezká teorie, řeknete si, ale
pěkná blbost. Jenže já jsem tu teorii taky hned
nevymyslel, to teprve až když se mi jednou stalo…

Lidé, kteří mají v nějakém směru větší možnosti,
než ostatní, se často schovávají za spolupracovníky,
nejčastěji nějakou sekretářkou, která tvoří filtr, a
normální smrtelník se s nimi vůbec nesetká.
Vzpomínám si, když jsem se ještě jako ředitel stát-
ního podniku snažil setkat se svým  přímým
nadřízeným, panem ministrem Dlouhým. Věc to
byla zhola nemožná, asi tak, jako kdyby si chtěl
pstruh dát schůzku s vrabcem. Nakonec jsme se
nechtěně setkali jako pomáhající při havárce na sil-
nici v jižních Čechách - v neděli odpoledne, v civilu
kupodivu vypadal docela normálně, měl  nos, dvě
uši a předpokládám, že i všechno ostatní. Setkat se
s ním ale v práci bylo zcela vyloučeno.

Já jsem si takový systém nikdy nezavedl. Musím
mít přece dostatek občanské statečnosti - když mě
bude někdo chtít otravovat, tak ho slušně, ale
nekompromisně odpálkuju a nebudu se přece za
někoho skrývat, rozhodl jsem se před léty, a dodnes
to dodržuju. Pravda, ne vždycky se mi to daří s bon-
tonem. Onehdá se u mě v kanceláři zastavila ,při
cestě z výborného Mírova oběda zpět do papír-
nictví, moje hodná, milá a mírná manželka. Zrovna
mně někdo volal a nabízel nějaké nepotřebné
služby."Kdybyste dovolil, pane generální řediteli,
bylo by mi ctí vám představit naši firmu…", repetil
hlasem zkušeného filmového dabéra muž na druhé
konci drátu nebo éteru, a mně bylo, jako by mě
píchal šídlem do pozadí."Mluvte stručně!", vyzval
jsem ho."Haha, jistě, pane generální, já také dbám
na vysokou efektivitu mluveného projevu, to jsme
spřízněné…" "Nechci být nezdvořilý, ale máte na to
jednu minutu!", důrazně jsem ho upozornil."Slušně,
prosím, slušně", gestikulovala na mne manželka,"
nebu  na něj zlý!" "No, ale dovolte, pane řediteli, to
je prekérní situace, to chce přece jenom delší čas,
osobně vysvětlit, rád bych vám představil…,"vypadl
filmový dabér poněkud z role."Jestli máte co pořád-
ného nabídnout, musíte to dokázat za jednu minu-
tu!", trval jsem na svém. Manželka zatím obracela
oči v sloup nad mým drsňáctvím."Co mám asi tak
dělat, Milado, kdybych se nebránil, tak mně
ukradne čtvrthodinu, a pak ještě hodinu zbytečnou
návštěvou", bránil jsem se, když jsem za minutu nát-
lakem blížícím se verbálnímu násilí skutečně
rozhovor ukončil. A schovávat se za sekretářky neb-
udu. Ostatně, právě tys vždycky chtěla, abych
žádnou neměl! A navíc, ty netušíš, jak to celé taky
může být?! Tak pěkně poslouchej, co se mi jednou
stalo…
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Dejte si  bacha, kradou nám čas.



To takhle pilně pracuju  a najednou zvoní telefon,
a právě stejně jako te  mně někdo nabízí nějaké,
pro firmu nepotřebné, služby nebo výrobky. Už
tenkrát jsem se bránil, ale ne tak razantně, jako te .
Na druhém konci byla nějaká žena a sexy hlasem
vrkala, co že jejich firma a tak a tak, když jsem
najednou zbystřil. V pozadí za tou ženou bylo totiž
slyšet rádio. Ta hudba mně nepřipomínala žádnou
podvědomě známou písničku. Na tom by ještě
nebylo nic divného, protože já rádio skoro
neposlouchám a žádné zpěváky, jak víš, neznám,
ale tahle hudba byla naprosto jiná, než jsem kdy
slyšel.Vteřinu potom, co jsem zbystřil, hudba přesta-
la, a ozvalo se časové znamení.Také úplně jiné, než
znám. Jakoby ukalo, ale ne přes ušní bubínky, ale
přímo mně v hlavě, jakoby to nebyl zvuk, ale
myšlenka… A do toho se ozval hlasatel. "Dobrý
poledne", řekl. Rozumíš, neřekl "dobré poledne", ale
"dobrý poledne". To je trochu divné, ale ne snad
ještě zarážející. To hlavní mělo teprve přijít. "Dobrý
poledne, je právě jedna dva hodin dvacátýho máje
dva tisíce šestapadesát!". "Cože?!?", zařval jsem.
"Počkejte, počkejte, pokračujte!!!", volal jsem do
telefonu, ale sluchátko už bylo hluché. "Někdo si z
tebe vystřelil", řekla moje žena. "Proč by to dělal,

Milado?! Nemělo by to žádný smysl, akorát by
zaplatil za zbytečný telefonát. Podívej, přesně to do
sebe zapadá. V budoucnosti je nejžádanějším
obchodním artiklem čas. Ten se ale nedá nikterak
vyrobit, protože převodní vzorec mezi časem a
hmotou není žádné emcé na druhou, ale daleko
více nul, takže k výrobě jedné vteřiny lidského času
by byla potřeba hmota celé jedné planety! Za
takových okolností  čas nevytvoříš, i když znáš jeho
podstatu. Můžeš ho pouze odčerpat jiné myslící
bytosti. A to právě dělají. Zavolají někomu do min-
ulosti a zdržují ho, plácají nesmysly, ptají se na
blbosti, jen aby rozhovor prodloužili. Možná se na
tebe nějak zavěsí a pak ti už čas vysávají i bez tele-
fonu. Nezdá se ti někdy, že ti čas uteče daleko rych-
leji, než sis myslela?" - "No fakt, to se mi často
stává…", připustila váhavě moje žena.

A tak zakončím, jak je mým zvykem, poučením:
"Braňte se kecalům, jak po telefonu, tak v osobním
styku. Kdoví, za koho kopou. Ukradnou vám čas,  a
toho je obrovská škoda, a  už ho prodají v roce
šestapadesát, nebo jen tak zbůhdarma promarní v
roce čtyři!" 

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy 

To know how to communicate with each other
not to hart anybody is a good quality.

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, smrtí
každého člověka je mne méně, nebo  i já jsem
součástí společenství. A proto se nikdy nedávej
ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě. 

Ernest Hemingway, Komu zvoní hrana

Těchto pár řádků na první pohled vypadá jako
obyčejná věta z nějaké staré knihy. Při hlubším
přemýšlení o každém řádku, o každém spojení slov,
musí všichni uznat, že v sobě skrývá obrovské
moudro a pravdu. Už věta, že člověk není ostrov,
skrytě upozorňuje na fakt, že žádný člověk není
nikdy opuštěný, i když to tak na první pohled
vypadá. Každý člověk je jedinečný a má svůj ty-
pický charakter a určité vlastnosti, pro které si ho
druzí váží. A když si někdo myslí, že v životě nic
pořádného nedokázal, a tím pádem je jako ostrov
zapomenutý někde hluboko v oceánu, hluboce se
mýlí. Pokaždé se najde nějaký klad, vždy  svět také
není pouze černý, nebo bílý. A jestli se někdo cítí,
jako opuštěný ostrov, může to hned napravit. Stačí
tak málo! 

Člověk, jako jedinec tvořící lidstvo, se musí s
ostatními nějakým způsobem domluvit, zkrátka
musí komunikovat. A i při komunikaci se dá zažít

legrace. Člověk však musí prokázat svou inteligenci
a schopnost komunikovat takovým způsobem, aby
nikoho neurazil a zároveň ani sebe neponížil. Další
řádek citátu nepřímo nabádá k zamyšlení nad smrtí.
Smrt každého blízkého vyvolává proudy myšlenek o
smyslu života, zároveň působí zármutek, ubírá kus
energie, existence z vlastního nitra. S odchodem
blízkého člověka odcházejí i ty nejkrásnější
vzpomínky a zážitky. A proto si myslím, že smrt
blízkého člověka je zkušenost až do konce života.

Karel Slavík, vedoucí lisovny
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Komu zvoní hrana...



Dan is referring about his mission to Sudan during
which he handed a certain amount of money to sup-
port those who are discriminated and can`t  work
because of their Christian faith, and to those women
who have lost their husbands in the civil war.

Před měsícem jsem se vrátil z humanitární mise z
Chartúmu. V hlavním městě Súdánu jsem strávil tři
bouřlivé týdny. Vezl jsem s sebou (v hnědých
zalepených obálkách v příručních zavazadlech)
bezmála tři čtvrtě miliónu korun. Tato rekordně
vysoká suma byla posbírána během pouhých 3
měsíců, od soukromých dárců, nadací  i firem.
Většina peněz byla určena na pomoc vdovám,
žijícím v uprchlických táborech na předměstích
Chartúmu. Nebyly určeny na nákup potravin, které
se během pár měsíců sní, ale na školení a na zák-
ladní kapitál pro ty, které začnou podnikat, a tak si
budou moci vlastníma rukama vydělávat na svůj
denní chléb. 

Hned první den našeho pobytu jsme navštívili
nedělní bohoslužbu uprostřed ghetta na kraji
hlavního města. Nadšení černých křes anů ostře
kontrastovalo s prostředím modlitebny, postavené
svépomocí z hliněných cihel a vlnitého plechu.
Tentýž den jsme navštívili manželku jednoho z pas-
torů (dostala malarickou horečku) ve druhé největší
nemocnici v zemi. Čistota a vybavení pokojů bylo
na tak nízké úrovni, že bych tam nechtěl nechat
parkovat ani své kolo, natož abych se tam nechal
operovat. Druhého dne jsme se sešli s týmem pas-
torů, kteří měli za úkol připravit projekt pomoci
vdovám. Předložili nám rozpočet, naplánovali jsme
časový harmonogram a nazítří se mělo vše rozjet.
Chtěli jsme se však ještě za celý projekt modlit -
předložit naše plány Bohu, a tak jsme zatím nedali
peníze z ruky a našim súdánským spolupracov-
níkům jsme slíbili, že jim ráno zavoláme a projekt
spustíme. Během odpoledne jsme měli schůzku s
bělochem, který měl naše peníze mít v úschově. 

Jaké bylo naše překvapení, když tento "řekoame-
ričan" prohlásil: "Hey Guys, nechtějte po mě, abych
pracoval s pastorem B. Je to milý kluk, dobře káže,
má rád své lidi a sbor, ale není věrný v otázce
financí." Nechtěl jsem věřit vlastním uším. Fráze
"Nebýt věrný v otázce financí" je v Súdánu pokus o
kulantní vyjádření toho, že pastor B. "zpronevěřuje
církevní peníze". Setkali jsme se s dalšími důvěry-
hodnými muži, oba pastora B. osobně a znají a
spolupracují s ním. Potvrdili nám, že je tato infor-
mace správná, a dodali: "Tady je to běžné. Mnoho
bílých sem přijede, rozdají peníze a využití svěře-
ných financí nekontrolují. Dostávají chudáky
Súdánce do takových tlaků a pokušení, že málokdo
obstojí." 

A protože byl pastor B. klíčovou osobou v celém
projektu, nezbylo nám, než celý připravený projekt
zastavit a ukončit. Samozřejmě jsme se s bratrem B.
sešli mezi čtyřma očima a konfrontovali ho s naším
zjištěním a žádali ho, aby se vzpamatoval,
zpronevěru přiznal, peníze vrátil a všem se veřejně
omluvil. Nestalo se tak. Důsledky nyní ponese on,
jeho církev (v níž zastával důležitou funkci), jeho
přátelé pastoři (kteří měli být se svými sbory zahrnu-
ti do projektu), vdovy z jeho sboru (pro které byla
pomoc určena), a v neposlední řadě i jeho rodina (ta
žena s malárií v nemocnici byla jeho manželka). 

Do těžké situace jsme se dostali i my. Projekt pad-
nul, a my jsme byli stále v Súdánu s více než 25 tisí-
ci dolary ukrytými pod matrací v našem pokoji. 
S celou situací jsme se sdíleli se spolupracovníky,
kteří zůstali v ČR. Byli jsme připraveni přivézt raději
peníze zpět domů, než je svěřit někomu, komu
nemůžeme stoprocentně věřit. 

Rozhodli jsme se pokusit se najít důvěryhodné
osoby, které již obdobnou práci v Súdánu vykoná-
vají a mají prokazatelné výsledky. Čekal nás
maratón návštěv, schůzek, telefonátů… Na několik
dní jsme vyrazili i mimo hlavní město, abychom
poznali i ty, kdo pracují v tvrdých podmínkách
mimo pohodlí hlavního města. Poznávali jsme jed-
notlivce i týmy, Evropany, Američany, ale i Afričany
z oblastí, kde není válka a hladomor, a kteří přišli
pomáhat do zbídačeného Súdánu. Setkávali jsme se
s lidmi různých profesí: od učitelů přes pastory,
ředitele neziskových organizací, až po lékaře a
zdravotní sestry.

Na konci našeho pobytu jsme získali jistotu (jak
my v Súdánu tak i naši spolupracovníci v ČR), že
jsme našli ty pravé partnery a že je dobré peníze
rozdělit na tři následující záměry, které uspokojí
naše dárce a přinesou dlouhodobý užitek:

1/ Projekt půjček na rozjezd malého podnikání
pro jednotlivce i rodiny, kteří kvůli své víře přišli o
zaměstnání a ocitli se v silném existenčním
ohrožení (nejenom ztrátou zaměstnání, ale i
naprostým odmítnutím ze strany svého okolí
/rodiny/, včetně hrozby jejich fyzické likvidace).
Náš spolupracovník v Súdánu, který za tento projekt
zodpovídá, má za posledních pět let s podobnými
půjčkami povětšinou dobré zkušenosti. V posled-
ních letech tak pomohl jednomu muži koupit
kopírku (a otevřít malé copycentrum), jinému šicí
stroj (a kurs šití), dalšímu rikšu (kapotovanou
motorku na 3 kolech, která funguje jako taxi), jiné-
mu generátor elektrického proudu (elektrickou
energii pak "prodává" svým sousedům v oblasti, kam
nedosahuje rozvodná el.sí .). Na tento projekt bylo
věnováno 15 000 dolarů.

Milí dárci a přátelé Súdánu
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2/ Projekt zakládání a provozování mateřských
školek v chartúmských uprchlických táborech.
Tento projekt vede jedna odvážná černošská
maminka ze severního Chartúmu. Dvě školky už
běží a druhá se staví v jednom z nejchudších uprch-
lických táborů bez vody, silnic a pracovních
příležitostí. Školky staví rodiče dětí, jako učitelky
pracují gramotná děvčata - všichni jako dobrovolní-
ci, bez nároku na honorář. Českými penězi
pomůžeme dostavět školku v Džeboroně, opravit
školku v severním Chartúmu a zajistit školení pro
učitele - dobrovolníky. Každá ze školek má kapaci-
tu asi 100 děti. Když v poledne školku opustí dětí,
nahrnou se do tříd jejich maminky a školka se
změní v manufakturu. Zručné ženy vyrábějí
náhrdelníky, šijí oděvy. Pro maminky se tu zdarma
konají i kurzy čtení a psaní (gramotných žen je v
Súdánu jen malá menšina). Rozpočet toho projektu
je 5000 dolarů a dohlíží na něj spolehlivý bílý
Australan, učitel ekonomie.

3/ Jednorázový nákup učebnic pro chartúmskou
jazykovou školu. Nejen úroveň zdravotnictví, ale i
vzdělávání je na velmi nízké úrovni, zčásti díky
všudypřítomné korupci (učitelé "prodávají" dobré
známky), zčásti díky mezinárodní izolaci Súdánu.
Našli jsme spolehlivé bílé partnery, kteří pomáhají
Súdáncům tím, že organizují kurzy angličtiny pro
dospělé. Založili také základní školu a školku, kde

jsou děti odmalička vyučovány v angličtině. Náš dar
na kvalitní učebnice byl ve výší 3000 dolarů.

Značným finančním darem přispěly projektu i
Nadace nadaných a firma Isolit-Bravo z  Jablonného
n. O. Rád bych vám proto za všechny Súdánce,
které jsem poznal, z celého srdce vzkázal: DÍKY !

Dan Dostrašil
pastor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí

Občasník — léto 2003

20

Jsem jenom jeden,
ale jsem.
Nemohu udělat všechno,
ale něco udělat mohu.
A protože nemohu udělat všechno,
neodmítnu udělat to,
co udělat mohu.

Edward Everett Hale

Jednou se kdosi zeptal Matky Terezy, jestli má
smysl zachraňovat hrstku chudých hladových lidí,
když jich na světě umírají miliony, kterým pomoci
nemůže. Matka Tereza se na něj podívala přek-
vapeně:"Jak se počítá do milionu?", a dotyčný začal
rozpačitě počítat:

"Jedna, dvě, tři , čtyři……". "No, vidíte", přeruši-
la ho Matka Tereza, "i já musím začínat od
jedné……….", a vrátila se zpět ke své obětavé práci.

Chtěla bych svým krátkým článkem poděkovat
Vám všem, kteří jste alespoň někdy v životě začínali
od jedné. Chtěla bych poděkovat i Tobě, jenž ses
ujal malého kotěte, které, pomalu ale jistě, umíralo
na firemním parkovišti, ačkoliv jich denně naší
vinou umírají tisíce. Nemusel jsi to dělat, tím spíš Ti
za to děkuji. Možná to mělo větší význam, než si
te  myslíš.

Dík.
Jana Marková, lisovna



Kristýna is explaining some body language rules,
especially the language of our hands and arms.

Velmi zajímavá oblast komunikačních dovednos-
tí je neverbální komunikace. K tomu, abychom
mohli s partnerem navázat kontakt a úspěšně vyjed-
návat, potřebujeme nejenom slova, ale i všechny
ostatní (mimoslovní) signály, které vysíláme. Právě
neverbální projevy dodají důraz a přesvědčivost
tomu, co je vysloveno. Někdy naopak máte pocit,
že na tom, co vám partner říká, je něco divného.
Slova plynou, ale vy cítíte, že na vás sdělení nepů-
sobí přesvědčivě. Často je to tím, že slovní obsah je
v rozporu s neverbálními projevy. Partner bu to
sám není přesvědčen o tom, co říká, nebo vám
záměrně sděluje nepravdu a zatajuje informace.
Není-li prvotřídním hercem, jeho neverbální pro-
jevy jej prozradí.

Podle způsobu komunikace poznáte i míru
sebevědomí partnera. Je však důležité uvědomit si,
že jednotlivé projevy nelze posuzovat odděleně, ale
v celém komplexu a podle situace. Často nejde
přímo o jednotlivá gesta, ale o to, zamyslet se nad
tím, proč partner gesto změnil. Proč z uvolněného
postoje přešel do pozice, která spíše vyjadřuje
napětí. Tuto změnu způsobilo patrně vaše chování
nebo informace, kterou jste právě sdělili.

Následující přehled doplněný ilustracemi, vám
může pomoci v jednotlivých projevech se oriento-
vat a uvědomit si, čeho všeho si při komunikaci
můžete všímat nebo čeho si můžete všímat i u sebe.

Gesta dlaní - člověk, který říká "jsem k vám
upřímný", gestikuluje dlaněmi směrem k partnerovi
(obr. 1). Jde-li o skutečnou upřímnost, je to gesto
naprosto spontánní. V případě, že partner vstřícnost
pouze předstírá, o otevřenou gestikulaci dlaněmi se
musí křečovitě snažit, a vy z jeho celkových projevů
jeho hru brzo odhalíte.

Člověk, který je příliš sebevědomý, ješitný a
zaměřený na sebe, má tendenci gestikulovat dlaně-
mi obrácenými k sobě, jako by se chtěl bít v prsa a
říkat: "Já jsem pán!"

Podání ruky - to, jak vám partner podá ruku při
pozdravu, je většinou jednou z prvních informací,
kterou o sobě vysílá. Zcela jistě jste se už setkali s
pozdravem stylu "leklá ryba", kdy vám je podána
téměř bezvládná končetina. Pravděpodobně jste se
necítili zrovna příjemně, a na tomto člověku vám
něco nesedělo. Později jste možná zjistili, že se
jedná o projev slabého sebevědomí, který byl větši-
nou doprovázen i klopením pohledu, nebo partner
nebyl na váš příchod připraven a projevoval tak
celkovou nejistotu nad danou situací.

Opakem je příliš silné sevření podané ruky, spo-
jené s mohutným dlouhotrvajícím potřásáním.
Často se tak projevují dominantní jedinci nebo ti,
kteří se snaží předstírat srdečnost. Určitou modi-
fikací je tzv. "politikovo gesto", při kterém vám part-
ner oběma rukama uchopí podávanou pravici 
(obr. 2). Snaží se přitom vzbudit dojem srdečnosti a
dobrotivosti, protože chce zapůsobit. Předstírá, že
se s vámi rád setkává, ale vidíte-li ho prvně, asi sami
vycítíte, že jde o hru. Oprávněné je toto gesto
například u přátel, kteří se léta neviděli a vyjadřují
skutečnou radost ze setkání.

Gesta rukou a paží - jsou nejčastějším projevem
neverbální komunikace. Mají velmi silnou vypoví-
dací schopnost. Lidé se přitom často i usmívají, tváří
se přátelsky, ale odborníci shledali, že se sepjaté
ruce objevují při popisování negativního zážitku. Je
to celkem logické. Ruce, které držíte před sebou,
představují jakýsi štít. Cítíte-li se v naprostém
bezpečí, vaše paže volně gestikulují (dlaněmi
směrem k partnerovi). Ale v situacích, kdy cítíte
nejistotu, nervozitu, napětí nebo partnera dobře
neznáte, jsou vaše ruce různě sepjaty, sevřeny nebo
zkříženy. Například jsou-li lokty opřeny o stůl a
ruce jsou spojeny ve výšce úst nebo brady, můžeme
očekávat od partnera větší odpor, než když jsou

Neverbální komunikace
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Obr. 1 Dlaně otevřené směrem
k partnerovi

Obr. 2 Politikovo gesto.
Partner stiskne vaši pra-
vici oběma rukama a
snaží se vyvolat zdání
bodrosti a srdečnosti.
Při prvním setkání půso-
bí toto gesto neupřímně.
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ruce položeny na stole (obr. 3 a 4). Obrázek 3 sig-
nalizuje "poslouchám tě, ale neznám tě, a musím si
dát dobrý pozor". 

Obrázek 4 je často chápán i jako výraz nadšenos-
ti. Často toto gesto uplatňují manažeři, když jednají
s podřízenými (většinou když poslouchají). Je to bla-
hosklonné gesto "jen si povídej, já vím své".
Výrazem obav a nízkého sebevědomí je gesto, ve
kterém jsou ruce volně spojeny před tělem (obr. 5).
Někdy se tak staví i řečník mluvící před publikem.
Dává tak najevo strach z veřejného vystoupení a
nepůsobí přesvědčivě.

Někdy mohou být prsty spojeny do stříšky. I v
tomto případě  jde o "šéfovské gesto". Vyjadřuje
"všechno vím, všechno znám". Z obrázku je patrné,
že se spíše používá když dotyčný hovoří (obr. 6).
Chceme - li partnera uvolnit a naladit ho na vstříc-
nou komunikaci, musíme uvolnit bariéru. Pokusme
se tedy "zabavit" jeho ruce. V případě obchodního
jednání máme možnost použít vzorky, katalogy,
můžeme nabídnout šálek kávy apod. Uvolní-li se
bariéra, uvolní se i psychika a partner začne komu-
nikovat. Toto je pouze část o neverbální komu-
nikaci. Něco více možná někdy příště, nebo v níže
uvedené literatuře.

Kristýna Hofmanová

Použitá literatura: Khelerová, V.: Komunikační
dovednosti manažera, Grada Publishing s.r.o. 2002,
ISBN 80-7169-375-8

Sestřičky
Obě mají barvu sněhu,
zdobí všechny zahrádky,
zjara první naslouchají ptačímu zpěvu,
zní to jako z pohádky.
Obě něžné, nevinné jsou,
znají sníh i sluníčko
a když lidé kolem nich jdou,
kývnou na ně hlavičkou.
Pod nožičkou jejich malá cibulka je
a jméno jejich-Sněženka a Bledulka je!

O životě
Život není vždy lehká věc,
někdy je těžký,
stejně jako se vydrápat na kopec.
Pod pojmem život si představím pocit radosti,
a ne se trápit a mít starosti.
Když dva lidé spojí své životy,
dosáhnou toho, že mají pocit jistoty.

Někdy se dva lidé rozejdou,
to proto, že jejich životy se nesejdou.
Každý potom zažívá pocit marnosti,
a ponoří se hluboko do svých starostí.

Lidský život se dá přirovnat k peklu a nebi,
lepší je však stát nohama pevně na zemi.
Jednou jsi dole a jednou nahoře,
a nesmět se podat svojí pokoře.

Lidský život je plný protichůdných citů,
přirovnat se to dá k obyvatelům malých bytů.
Ty city do sebe vzájemně narážejí,
jako když se lidé navzájem nesnášejí.

Je to jako stát na křižovatce a nevědět kam jít.
Pak nezbývá než zavřít oči a začít jenom snít.
Snad přijde ta doba, kdy tito lidé procitnou,
a začnou žít skutečný život, ve kterém se náhle 

ocitnou.

Co říci závěrem? Na co se ještě ptát?
Člověk musí umět i dávat
a ne jenom pořád brát.
Lidé k sobě najdou cestu a zas spojí své životy,
na oplátku pocítí ten krásný pocit jistoty.

Kateřina Mikulová, FÚ

Obr. 3 Napětí Obr. 4 Bariéra

Obr. 5 Nízké sebevědomí

Obr. 6 Stříška z prstů. Prsty spo-
jené do stříšky vyjadřují nadří-
zený postoj, který se zvláště
uplatňuje při mluveném projevu.



Když nemůžeš, tak nemusíš
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Blanka is giving some advice how to spend week-
ends to be fit again on Mondays.

Nejčastější věta, která se opakuje pátek co pátek,
zní: "Příjemný víkend !" Umíte si ho zorganizovat
tak, abyste se cítili v pondělí plni sil?  Jestli jste si
vůbec neodpočinuli, zřejmě děláte něco špatně. 

Víkendoví  jedlíci
Celý týden se stravujete zdravě a dietně, ale v

sobotu a v neděli sníte, na  co přijdete. Třeba jezdíte
na neděli k příbuzným, a váš dietou utýraný organ-
ismus cítí buchty už od nádraží. Rozum našeptává
"neměla bys", útlocitné srdce ho přemlouvá "přece
babičku neurazíš ?". A tak hodujete a hodujete, až
zipy praskají. Kuchyňské svody fungují i doma,
protože máte čas se pořádně najíst. Navíc o víkendu
se pořádají večírky a party, kde vypijete více alko-
holu než za celý týden.  Na sklonku neděle máte
výčitky svědomí a jste mrzutí. Odborníci na výživu
radí: Jezte s mírou, lepší je hřešit málo, než se
nezřízeně cpát dva dny v týdnu. Máte chu  na víno
? Tak si dopřejte během týdne jednu skleničku k
jídlu.

Víkendoví návštěvníci 
Taky se na vás v pátek valí nabídky typu: "Určitě

se mnou musíš v sobotu na nákupy. Víš, že sama
bych si koupila nějakou pitomost!" nebo " My s
ta kou se u tebe v neděli zastavíme … " Co na tom,
že jste měla úplně jiné plány! Chystala jste se na
výstavu, která tenhle víkend skončí apod.? Jenže vy
zkrátka neumíte odmítnout. S těžkým srdcem zrušíte
svůj program, podlehnete kamarádkám či
příbuzným, a v neděli večer máte pocit pro-
marněného času. Psycholog radí: Držte se svého
programu jako klíště! Tak, jako plánujete pracovní
týden, zapište si do diáře i program na sobotu a
neděli. A toho se držte! Návštěvám vyčleňte vík-
endový večer. Tím získáte celý den, který strávíte
podle svého gusta.

Víkendoví spáči
Trávíte sobotu a neděli v posteli? Pak se nedivte,

že se v pondělí cítíte ubitě. Víkendové
"dlouhospaní" totiž porušuje zaběhlý rytmus. Když
pět dní spíte šest a půl hodiny, po sobotní deseti-
hodinovce je vaše tělo "zmatené". Nejlépe se
vyspíte, když jdete do postele a vstáváte denně ve
stejnou dobu. Když se chcete o víkendu dospat,
dejte si odpoledního šlofíka, který by neměl trvat
déle než 15-30 minut, abyste večer neměli prob-
lémy s usnutím. 

Víkendové zkrášlování
Od pondělka do pátku si stěží  vyčistíte zuby,

natož aby byl čas o sebe pečovat. Zato o víkendech
si to vynahrazujete! Vlasy, ple ová maska,
manikúra, tělový peeling, pedikúra, lakování
nehtů…nic nepřijde zkrátka. Jenže denní desetimin-
utovou péči o ple  nenahradíte víkendovým
zkrášlováním Je nutné každý večer zbavit obličej
nečistot a líčidel, ple  hydratovat a ošetřit krémem.
Jestli o sebe intenzivně pečujete i o víkendu, tím
lépe. Bu  ve vlastní koupelně, nebo spojte rituály
krásy s návštěvou sauny nebo městských lázní, kde
si dopřejte i rozličné masáže.

Víkendoví sportovci 
Protože se nedostanete do tělocvičny, o to víc si

to vynahrazujete o víkendu: posilovna, workshopy,
cvičební víkendy… V pondělí jste unavení a
rozbolavělí. Sotva se dáte dohromady, přijde sobo-
ta a další cvičební nářez. Co dělat? 

I když nejlepší je cvičit denně či obden, i vík-
endový pohyb je lepší než nicnedělání. Počítejte s
tím, že hubnutí, formování postavy a lepší kondice
se projeví pomaleji. Rozhodně se nesnažte "nas-
portovat", co jste nestihli za týden. Respektujte radu
trenérů: v sobotu cvičit intenzivněji 20 až 45 minut,
v neděli 1,5 hodiny ve volnějším tempu. 

Víkendoví kakabusové
Probíráte v duchu události ze zaměstnání i přes

víkend a stresujete se pomyšlením na příští pondělí?
Měli byste se zamyslet, v čem je problém. Položte si
klíčovou otázku: "Jsem v tomhle zaměstnání spoko-
jený?" Zapište všechny svoje pracovní obavy.
Pravděpodobně odhalíte příčinu stresu, a tím i
řešení. Jestli si nedokážete  pomoci sami, vyhledejte
odbornou pomoc - nemusí to být jen konzultace s
psychologem. Můžete se přihlásit na víkendový
workshop antistresových technik .

Blanka Doskočilová, Divize D5



Karel is talking about an essential human effort -
to be happy.

Nový Mercedes třídy C? Blondýnka 90-60-90?
Blon ák s modrýma očima? Nový byt, zaměstnání?
Žena (muž) po které(m) toužíte? Nic? Všechno?
Všechno! 

Asi nám chybí všechno a zároveň nic. Proč?
Spatříte mladého úspěšného podnikatele, má pěkný
oblek, úsměv na tváři, kolem pasu drží krásnou
dívku a nastupuje do limuzíny, která ho určitě
odveze do jeho vilky. Třeba si řeknete: ten je určitě
š astný, má všechno, co potřebuje: peníze, lásku,
zázemí, zdraví, mládí. Ale ten mladý podnikatel
nemusí být š astný. Může být dokonce neš astný
nebo nespokojený. Může si říkat, že jeho život
nestojí za nic, protože nikoho doopravdy nemiluje,
může ho trápit, že mu konkurence koupila nemovi-
tosti těsně před nosem, nebo že nebýt daní, byl by
dvakrát bohatší. 

Docela oprávněně byste mohli namítnout, že si
ten mladík neuvědomuje, co všechno má, jaké má
štěstí, že má to, co má, a že je vlastně ještě dost
hamižný, když toho chce ještě víc než má. Co byste
za to všechno dali vy. Ale co by dali jiní za to, co
máte vy? Můžete si říkat, že to máte hrozně těžké,
protože vás za chvíli vyhodí z práce, a do toho
všeho vám dala přítelkyně košem, ale zajímalo by to
malé dítě, které umírá hlady někde v Africe ?
(Zatímco my necháváme shnít obilí, aby se zvýšila
poptávka) Představa štěstí je tedy věcí velmi indi-
viduální. To co je štěstí pro nás, se druhému jeví
jako nepodstatné a naopak. 

Zda-li se cítíme š astní, nebo ne ,záleží na tom,
jak moc je naše představa štěstí totožná se
skutečností, jednoduše řečeno, jak moc jsme se
našemu štěstí přiblížili. Z toho plyne známá
moudrost, že když budeme chtít málo, budeme toho
vlastně mít hodně, budeme se cítit lépe- budeme
š astnější. Kdo mnoho žádá, tomu mnoho schází-
Horatius. 

Trochu odbočím, abych vysvětlil, co mám na
mysli pod pojmem štěstí. Štěstí si můžeme před-
stavit, jako náš nejvyšší cíl. Nejobecnější cíl. Š astní
budem, když dosáhneme moudrosti, když sbalíme
tu kočku, když si najdeme zaměstnání. A protože
chceme být š astní, tak budeme přemýšlet a číst,
budeme se dvořit oné, nebo budeme obvolávat
různé firmy. Ale jakmile dosáhneme toho, po čem
jsme tak dlouho toužili, jakmile se předmět našeho
očekávání stane minulostí, zjistíme za prvé, že to
není tak skvělé, jak jsme si mysleli a za druhé, že
potřebujeme toužit po něčem novém. Že se svým
způsobem nudíme. Tak nedovedeme být š astní
dlouho. 

Najednou pro nás štěstí znamená zase trochu
něco jiného a k tomu jinému se upínáme. Co nás
vlastně baví nejvíc, je to samotné očekávání a jeho
naplnění. To znáte asi všichni, v pondělí ráno se
těšíme na pátek večer, děti (nejenom děti) se nemo-
hou dočkat Ježíška, nemůžete se dočkat, až zase
uvidíte svoji přítelkyni (přítele). Čím víc se těšíte, tím
víc na to myslíte. Vidina vytouženého cíle vám
pomáhá překonat spoustu překážek a tak podobně,
hlavně aby už nastal čas. 

Kdybychom to vzali trochu obecně, je na tom
založený celý princip hry - nehrajeme piškvorky,
abychom soupeře porazili (alespoň většinou-ale pak
už to není hra v pravém slova smyslu.), ale abychom
si zahráli, zkrátili si dlouhou chvíli. A tak vlastně
žijeme pořád v nějakém očekávání. Pokud zrovna
nemáme vytyčený cíl, jsme nevyrovnaní, nesví.
Nevíme co máme dělat. Nevíme k čemu má naše
jednání směřovat a jediné, co můžeme dělat je hle-
dat cíl. V tu dobu děláme nejvíce hloupostí. Naše
cíle jsou výhradně v budoucnosti. Pro to se na
budoucnost tolik upínáme a minulost nám slouží
jen k poučení. Proto musíme "jít s dobou", učit se,
být rychlí, předvídaví. S tím člověk nic nenadělá,
prostě je to jeho odvěká vlastnost, v tomto století
dost podporovaná (nebo nás k tomu dotlačila
evoluce?). Te  ze mě mluví Evropan. Buddhisté se
učí žít v přítomnosti, prožívat ji, nedělat si starosti se
dnem příštím. 

My musíme myslet na budoucnost. Jak moc se to
buddhistům daří, to nevím, osobně si myslím, že to
jde velice těžko. Nám se to může podařit leda tak na
pár hodin, když se opijeme nebo se jinak
povzbudíme, ale pak zase sklouznem zpátky na
zem. A dopad na zem je často horší. Když to shrnu:
štěstí je náš hlavní cíl, kterému podřizujeme skoro
všechno své jednání. Interpretace našeho štěstí se
mění, a tak nezůstáváme nikdy dlouho š astní.
Neustále musíme po něčem toužit, proto nás mrzí,
když dosáhneme svého štěstí. A naše štěstí je kdesi
v budoucnosti. Slovy E. Finka: "Všichni bažíme po
dokonalém štěstí- avšak nejsme vůbec za jedno v
tom, co dokonalé štěstí vlastně je. Nejsme jenom
znepokojováni snažením, jež nás strhává dál a dál,
ale také neklidem interpretace opravdového štěstí.
Náleží hluboce významným paradoxům lidské exis-
tence, že v neustále honbě za dokonalým štěstím ho
nikdy nedosáhneme a že se nikdo nemůže holedbat
tím, že by byl v plném smyslu před smrtí š asten. Ale
proč člověk nikdy nespokojí s tím, co má? 

Pokud je možné být absolutně š astný , pak je to
tím, že člověk nezná ten pravý cíl, a tak ho nemůže
dosáhnout. Nebo ho zná, ale stejně ho nedosáhne.
Někdo to nazývá smyslem života. A to je pro něj ta
hodnota, která, když se jí dopátrá, bude 

Co vám chybí ke štěstí?

24

Občasník — léto 2003



absolutně š astný. Ale proč člověk pořád po něčem
touží, po něčem co nemá? Filosof by řekl, že to
vyplývá z jeho podstaty, že žije v nevědomosti,
která ho nutí pořád po něčem pátrat, neustále hledat
uplatnění v tomto světě. Takto to podává E. Fink: "je
to vášeň, která člověka pobádá k interpretaci jeho
pozemského života, vášeň ducha. V ní máme zdroj
velikosti i své bídy. Žádnému tvoru není jeho trvání
zkaleno tím, že se dotazuje po temném smyslu
svého vezdejšího pobytu. Zvíře nemůže a Bůh
nepotřebuje ptát se sám sebe: " Dobře, souhlasím s
tím, že to je člověku přirozené, aby po něčem
toužil. Ale k čemu je mi dobré vědomí toho, že
nikdy nebudu absolutně š astný, spokojený? Nic se
nezmění na tom, že budu po něčem toužit, to je

přece nutné. Změnit se mohou mé cíle, můžu si
uvědomit, že některé z nich jsou dost povrchní a
pomíjivé. Mohu tak nasadit ušlechtilejší cíle a cítit
se proto lépe, tedy být svým způsobem š astnější.
Taky se mohu zeptat sama sebe, proč vlastně te
mám takové cíle, když vím, že díky nim stejně
š astná nebudu. 

A tak si mohu uvědomit, že snaha dosáhnout
nějakého cíle, nějaké hodnoty by měla vycházet z
toho, že ten cíl, tu hodnotu považuji za správnou. A
ne z toho, že dosažení cíle mi navodí pocit štěstí.
Věřím, že se mnou v mnohém nesouhlasíte.

Karel Slavík, vedoucí lisovny

Hidden danger of watching TV! If you are not
able to chose the TV programs worthy to see, it is
like taking drugs.

Jedním ze zásadních problémů zvídavých,
tvůrčích a přemýšlivých lidí je otázka, jak hospo-
dařit se svým časem, jak harmonicky uspořádat svou
osobnost, rodinu, společnost, a jak včas rozeznat,
kterým směrem se vydat.

K životu patří výběr informací, rozlišování,
rozhodování. Všímáte si lidí, kterým se stalo trvalým
zlozvykem prosedět většinu svého volného času
před televizí? Uvědomujeme si někdy záludnosti a
nebezpečí, která to přináší? Televize plně zaměst-
nává dva smysly současně - zrak i sluch, dává málo
prostoru mysli, protože chce upoutat, a zůstává na
povrchu dění. Je sugestivnější než jiná média -
vytváří iluzi skutečného světa.

Měli bychom být zvídavější a pátrat po informa-
cích také jinými cestami. Sledování televize pod-
poruje moderního člověka ve sklonu k pasivitě a
konzumnímu pojetí života. Protože dokáže suges-
tivněji upoutat, může svým dlouhodobým divákem
nepozorovaně a snadno manipulovat.

Hlavním kritériem je sledovanost, kterou si zajistí
manipulací lidskou psychikou a zdůrazňováním
všeho, co je v lidské psychice primitivní, automat-
ické a pudové. Média, která vsadila na nízkost a
nekultivovanost, říkáme bulvární. Vyloučit televizi
pro každého snad úplně nelze. Jistě jsou i kvalitní
pořady, které poučí a potěší. Ale je důležité se
naučit s ní zacházet, aby se nestala drogou, která
snižuje kvalitu našeho života. Známý redaktor
Reflexu a ekologický aktivista Tomáš Feřtek, který se
po dohodě se svou rodinou postupně zbavil tele-
vize, píše (Rx 12/2000): "Zásadní úlevu pro mě zna-
mená, že se nemusím zabývat televizním pro-

gramem. Denně se rozhodovat, jestli tohle stojí za
pozornost, nebo to bude jako obvykle ztráta času.
Odstup, který abstinující člověk získá, je vůbec zají-
mavý. Když si pustím televizi, nestačím se divit.
Vím, co jsem v denním televizním hluku považoval
za samozřejmé. Trochu to připomíná drogou
navozený pohled do nitra věcí.

Z globálního akvária se na ně vřítí neuvěřitelná
směs reklamy, znělek, válek, havárií a vemlou-
vavých obličejů. Jako bych si v kuchyni odšpunto-
val kanál." Mohou děti bez televize normálně
dospět?  Myslím, že to není tak dramatické. S tele-
vizí i světem se děti setkávají i jinde.  Ve škole, v
počítačové síti, v zájmových kroužcích aj. Děti,
pokud v nich zbyla alespoň trocha tvořivosti, když
nemají po ruce televizní bedničku, si vždy nějakou
zábavu najdou. Není na škodu, když domov
zůstává místem,  kde svět neběsní.

I já nemám televizi, a jsem tomu rád. Je to
nebezpečná droga, těžko zvládnutelná.

Pytlík Zdeněk, montáž D3

Skrytá moc televize, aneb zahodíme tu bednu?
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Mrs. Havlová is talking about her trip to Peru
describing her journey step by step. Thus we can
learn more about the Southern America beauty, ani-
mals, people and the way of life in this far off coun-
try.

Když se letos 1. září konečně letadlo odlepilo od
země a nabralo směr Peru (ovšem přes Amsterdam),
byli jsme všichni napjatí a plni očekávání, jaké
dobrodružství nás během příštího měsíce čeká a
nemine. Přelet Evropy, a později Atlantiku, nás
nechával zcela klidnými, nebo  jsme pokukovali po
vozíčcích s jídlem a pitím, a chlapci zpočátku i po
letuškách. Ale jakmile jsme se ocitli nad Jižní
Amerikou, naše pozornost se zaměřila na andské
čtyřtisícovky a nejdelší řeku světa - Amazonku - pod
námi.

Po třináctihodinovém denním letu jsme přistáli na
13° j.š. v hlavním městě Peru - Limě, nejkriminál-
nějším městě na světě, kde policisté chodí na
obchůzky zásadně ve dvou, a do okrajových čtvrtí
pro jistotu ani nepáchnou. V tomto městě neustále
vládne garua, což je jakási mlha, která nepropustí
sluneční paprsky, nikdy z ní neprší, a dělá Limu
šedivým místem. Garua je způsobena vlivem
Peruánského proudu a pasátů, díky nimž minimální
výpar nedosáhne rosného bodu. Ze šílené Limy
jsme pádili po Panamerické dálnici pouští na jih,
podél pobřeží Tichého oceánu. Zastavili jsme se až
v přírodní rezervaci Paracas a na ostrovech
Ballestas, kde žije nepřeberné množství ptáků, lach-
tani, tuleni a dokonce i tučňáci.

O něco jižněji jsme se
pak na den zastavili ve
městečku Nazca, v jehož
blízkosti se nacházejí
známé geoglyfy neznámého
původu. Abychom tyto geo-
glyfy mohli spatřit, museli
jsme nasednout do malého
letadla pro šest pasažérů.
Zpočátku jsme se zajímali o
bezpečnostní pásy, protože
náš pilot měl obrovské jizvy
od popálenin a vypadal
celkem drsně. Po deseti
minutách už se nám v hlavě
honily zcela jiné myšlenky.
"Náš" Rubidio totiž
obkroužil každý obrazec na
planině Injenio dvakrát,
zleva a pak zprava, a to tak
silně, že jsme začali hledat
igelitové "blicí" pytlíky. Z

tohoto výletu si pamatuji pouze opici, pavouka a
pelikána, jelikož pak jsem se začala usilovně mod-
lit, aby ten příšerný let byl za mnou. Někteří opustili
letiště se ctí, jiní zdrceni a zelení jak sedmy.

Natřesený žaludek o pár hodin později také něk-
terým zavařil cestou do Cusca v rozhrkaném auto-
buse… Cusco - "pupek světa", hlavní město
obrovské říše Inků, město, které vás na první pohled
pohltí, a na ten druhý se do něj zamilujete.
Starobylé uličky, incké a koloniální stavby tu existu-
jí v úzkém spojení, malé krámky s ručně vyrobeným
zbožím, jako jsou svetry, šály, rukavice z vlny
alpaky, lamy či ovce, malovaná keramika, nádherné
barevné koberce… Cusco se stalo naším domovem,
odkud vyrážíme na oba naše treky. Ten první vedl
přes hory, doly a horský mlžný les (kde jsme kromě
pár orchidejí a utekuvšího tukana neviděli zhola
nic, bo pršelo a pršelo) až k bájnému městu Machu
Picchu. 

Druhý trek jsme absolvovali na území kmene
Q´eros, kde výprava dosáhla i nejvyšší nadmořské
výšky (4.922 metrů). V těchto oblastech se lidé živí
převážně pastevectvím a bramborová či kukuřičná
políčka si musejí obdělávat v nižších polohách.
Trek pak končil ve vsi Paucartambo, kde jsme
navštívili ubytovnu pro děti z nadace Inka i místní
školu.

"Vidět Cusco a zemřít!", byla moje myšlenka,
když jsme se s tímto úchvatným městem loučili a
mířili dále na jih, do města Tinta, kde jsme navštívili
zdejší školy, Pedagogický institut i radnici, a okusili
i místní specialitu - nadívané morče. Maso bylo

Peruánské humoresky



vcelku chutné, ale pohled na vykulená očička a
pahýlky opálených končetin na talíři nebyl příliš
povzbudivý. Nicméně nervový otřes nikoho
nepostihl, takže jsme již další den v poklidu trávili v
Punu, městě na břehu jezera Titicaca. 

Jezero tvoří hranici mezi Peru a Bolívií. Na
peruánské polovině plovou rákosové ostrovy Uros,
jejichž obyvatelé žijí především z cestovního ruchu.

Zde se také učil vázat svůj vor
Thor Heyerdahl. Z plovoucích
ostrovů pak dvě a půl hodiny
bárkou na ostrov Taquile,
který na první pohled
připomíná Řecko. Obyvatelé
nosí nádherné kroje - muži
mají černé kalhoty, černobílou
vestu, barevný pás a barevnou
dlouhou čapku. Ženy nosí
několik krátkých barevných
sukní přes sebe, halenu a
černý hábit přes hlavu a záda.
Z Titicacy jsme se už vlastně
vraceli do Limy a pak domů.

Ještě dlouho asi budeme mít
před sebou obrázek krásných
ušmudlaných dětí v sandál-
cích, se soplem u nosu, které
touží chodit do školy a učit se,

protože "… vědění je síla a silný člověk se ubrání…"
Peru je země plná vůní, barev a kouzel! A já tímto
děkuji firmě Bravo, že mi umožnila si na tuto nád-
hernou cestu přivydělat.

Paní R. Havlová, prodavačka

Two medieval castles - a good idea for making
one day trip to the surroundings.

Začíná jaro, a s ním i turistická sezóna. Pěkný
pěší výlet na jeden den, spojený s prohlídkou hradů,
je z Potštejna do Litic nad Orlicí.

Do Potštejna, který leží asi 5 km od Vamberka, se
z Jablonného nad Orlicí dopravíme vlakem. Od
železniční zastávky v Potštejně vystoupáme na
kopec zvaný Zámecký vrch, kde se nachází zřícen-
ina středověkého hradu z konce 13. století. Zde nás
kastelán hradu provede zříceninou a zavede nás do
kaple sv. Jana Nepomuckého, na jehož svátek se v
květnu drží známá Potštejnská pou . Z vrcholu
Zámeckého vrchu je pěkný výhled na zvlněnou kra-
jinu Orlických hor, v čele s nejvyšším vrcholem
Velká Deštná. V posledních letech je zřícenina
hradu postupně opravována, byla zbavena křovin a
nepořádku. Návštěvník, který tu byl naposledy před
10 lety, by ji ani nepoznal. Nesmím zapomenout
zmínit se ještě o Aloisi Jiráskovi a jeho povídce
Poklad, jejímž dějištěm je právě hrad Potštejn.

Po prohlídce hradu sestoupíme okolo kapliček
zpět do Potštejna, odkud pokračujeme přes osadu

Brná polní cestou k lesu, kde nás čeká nejhezčí část
celé trasy. Romantickou cestou klesající lesem k
Divoké Orlici dojdeme do obce Litice nad Orlicí,
nad níž se vypíná další hrad z konce 13. století. U
cesty ke královskému hradu Litice nás zaujme
dřevěná zvonička. Tato zvonička sloužila jako
tvůrčí námět řadě umělců.

Před vstupem do hradu nemůžeme přehlédnout
na vstupní bráně desky s nápisy, kde se dočteme, že
hrad v roce 1468 přestavěl Jiří z Poděbrad, a v této
podobě se zachoval dodnes. Po prohlídce hradu
sejdeme stejnou cestou zpět do obce. Odtud se
vlakem dostaneme zpět do Jablonného nad Orlicí,
kde náš výlet končí.

Celá trasa je značena turistickými značkami a je
dlouhá zhruba 10 km.

Černohousová Helena, D3
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Po starých hradech Vamberecka - tip na výlet
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20. října
Přestěhovali jsme se do svého nového domu v

Orlických horách. Bože, jak je zde krásně. Už se
nemohu dočkat až majestátné vrcholky hor pokryje
sníh.

30. října
Orlické  hory jsou tím nejkrásnějším místem na

zemi, podnikli jsme malý výlet do okolí a přitom
viděli několik jelenů. Jak byli nádherní. Zdá se mi,
že jelen je jedno z nejúžasnějších zvířat na zemi.

1. listopad
Je lovecká sezóna, jak může někdo zastřelit něco

tak překrásného, jak je jelen, doufám, že už brzy
začne sněžit.

1. prosinec
Minulou noc krásně sněžilo. Probudil  jsem se,  a

vše bylo pod jiskřivou bílou sněžnou pokrývkou.
Krása jako na vánoční pohlednici. Proházel jsem
příjezdovou cestu a uspořádali jsme rodinnou
koulovačku. Potom projel kolem sněžný pluh a
musel jsem znovu proházet příjezdovou cestu.
Prostě tady to miluji.

2. prosinec
Minulou noc připadl další sníh. Sněžný pluh si

zopakoval žertík s příjezdovou cestou. Nevadí, za
chvilku jsem ji proházel.

9. prosinec
Další sníh napadl minulou noc. Kvůli zahrnuté

příjezdové cestě jsem se nedostal včas do práce.
Jsem úplně vyčerpán prohazováním. Zase projel
sněžnej pluh.

19. prosinec
Včera napadlo ještě víc sněhu. Mám na rukou

puchejře od lopaty. Jsem přesvědčen, že sněžnej
pluh čeká za rohem, dokud neproházím cestu.

25. prosinec
Veselé,  bílé Vánoce. Opět víc napadaného

sněhu. Nechápu, proč prostě na silnici nepoužívají
víc soli, co by ten sníh rozpustila.

27. prosinec
Zase napadl  vagón dalšího sněhu. Už tři dny

jsem nevystrčil nos s výjimkou prohazování příjez-
dový cesty pokaždé, když projel pluh. Nakonec i
pluh uvázl v závěji a řidič si přišel vypůjčit moji
lopatu. Řekl jsem mu, že jsem jich už šest zlámal,
když jsem prohazoval zahrnutou příjezdovou cestu,
a tou zbylou jsem do něj bušil až jsem ho zahnal.

28. prosinec
Konečně jsem se dostal z baráku. Odstranil jsem

z auta sníh a vydal se do obchodu pro nějaký jídlo.
Při zpáteční cestě mi vběhl do cesty jelen a už se to
nedalo ubrzdit. Škodu na autě mám Kč 42 000,-. Že
ti myslivci nepostřílej ty jeleny v sezóně všechny.

8. březen
Odvezl jsem auto do servisu ve městě. Člověk by

nevěřil, jak může za jednu zimu auto od soli tak
zrezivět.

1. květen
Přestěhovali jsme se do Prahy. Teprve te  vidím,

jak je to nádherné město. Nechápu, jak může někdo
žít v místě, jako jsou Orlické hory.

Autor neznámý

Loni jsem se také přestěhovala z Prahy do
Orlických hor, avšak názor na Orlické hory s
autorem tohoto deníčku naštěstí nesdílím.  Tento
kraj se mi zalíbil, a proto bych se do Prahy  nerada
vracela.

Kateřina Mikulová FÚ

Výlet do Prahy...
Tuvshinbayar Dorjkhuu is thankful for having had

a possibility to visit Prague, the capital city of our
republic.

6. ledna, v době vánoční dovolené, vedení
Isolitu-Bravo umožnilo zahraničním dělníkům
uskutečnit výlet do Prahy. Velkou radost z toho
měly hlavně děti, pro které to byla příležitost podí-
vat se do hlavního města poprvé. Cestou, ve
Třebechovicích pod Orebem, jsme navštívili
Muzeum českého betlému, což byl pro nás velký a
nezapomenutelný zážitek. Svátečně ozdobená
Praha taky byla příjemným překvapením. Škoda, že
nebyl autobus plně obsazen.

Chceme touto cestou poděkovat vedení firmy a
osobně panu řediteli ing. Kvidovi Štěpánkovi za
autobus, a popřát hodně úspěchů v našem
společném díle.

Tuvshinbayar Dorjkhuu, montáž D3

Orlicko - horský deníček...



Občasník — léto 2003

V dnešní době je stres na každodenním pořádku, proto vám zde
předkládám test, kde si každý může vyhodnotit osobní úroveň
stresu.
Ke každé položce si poznamenejte číslo, které vystihuje vaši
situaci. Celkový součet vám poskytne rámcovou představu o
tom, jak velký stres v současné době prožíváte. Podle tohoto
součtu pak najdete stresovou zónu, která koresponduje s vaším
výsledkem.

téměř
Životní styl                                     nikdy   občas   často   vždy  

1. Délka spánku odpovídá mé potřebě. 3 2 1 0
2. Jím v pravidelnou dobu. 3 2 1 0
3. Když jsem nervózní, beru si uklidňující prostředky. 0 1 2 3
4. Ve volném čase sleduji televizi nebo video. 0 1 2 3
5. Pravidelně cvičím. 3 2 1 0
6. Jím ve spěchu. 0 1 2 3
7. Potraviny s vysokým obsahem cholesterolu

(vajíčka, játra, sýr,zmrzlina) jím v omezeném
množství. 0 1 2 3

8. Jím hodně ovoce a zeleniny. 3 2 1 0
9. V průběhu dne piji mezi jídly vodu. 3 2 1 0
10. Pojídám mezi jídly. 0 1 2 3
11. Vydatně snídám. 3 2 1 0
12. Večeřím málo. 3 2 1 0
13. Kouřím. 0 1 2 3
14. Piji alkoholické nápoje. 0 1 2 3
15. Ve volném čase chodím do přírody a 

na čerstvý vzduch. 3 2 1 0
16. Mám koníčka u kterého relaxuji. 3 2 1 0

Životní a sociální jistoty

17. Naše domácnost je hlučná. 0 1 2 3
18. Mám pocit, že bych doma potřebovala 

více prostoru. 0 1 2 3
19. Všechny moje věci jsou na svém místě. 3 2 1 0
20. Mám ráda "domácí" atmosféru. 3 2 1 0
21. Mám hlučné sousedy. 0 1 2 3
22. Žiji v hustě obydlené oblasti. 0 1 2 3
23. Můj byt/dům je čistý a úhledný. 3 2 1 0
24. Když jsem doma, mám možnost klidně odpočívat. 3 2 1 0
25. Mám příliš malou ložnici. 0 1 2 3
26. Mám pocit, že nás žije moc pod jednou střechou. 0 1 2 3
27. Jsem spokojená s tím, jak je můj byt/dům zařízený. 3 2 1 0
28. Myslím si, že náš byt/dům svou velikostí vyhovuje

našim potřebám. 3 2 1 0
29. V okolí mého bydliště jsou cítit nepříjemné pachy. 0 1 2 3
30. Žiji v hlučné oblasti. 0 1 2 3
31. V místě, kde žiji, je čisté ovzduší. 3 2 0 1
32. Ulice a dvory v mém sousedství 
jsou čisté a upravené. 3 2 1 0

Symptomy

33. Trpím bolestmi hlavy. 0 1 2 3
34. Mívám bolesti břicha. 0 1 2 3
35. Mám zažívací problémy 0 1 2 3

téměř
nikdy   občas   často   vždy  

36. Nemám problémy se stolicí. 3 2 1 0
37. Bolí mě záda. 0 1 2 3
38. Mám rychlý tep (spojený někdy s bušením srdce). 0 1 2 3
39. Trpím alergiemi. 0 1 2 3
40. Mám občas pocit, jako bych se dusila. 0 1 2 3
41. Poci uji napětí v šíjových a zádových svalech. 0 1 2 3
42. Můj krevní tlak je průměrný a nekolísá. 3 2 1 0
43. Mám normální pamě . 3 2 1 0
44. Mám malou chu  k jídlu. 0 1 2 3
45. Cítím se unavený a poci uji nedostatek energie 0 1 2 3
46. Trpím nespavostí. 0 1 2 3
47. Příliš se potím (i bez fyzické námahy). 0 1 2 3
48. Snadno se rozpláču a často mě pronásledují 

pocity úzkosti. 0 1 2 3

Zaměstnání

49. Moje práce je zdrojem značného stresu. 0 1 2 3
50. Ve volném čase myslím na práci. 0 1 2 3
51. Mám pravidelnou pracovní dobu. 3 2 1 0
52. Moje práce mi dovoluje jíst v klidu doma. 3 2 1 0
53. Práci si beru domů, abych mohla pracovat 

po nocích a o víkendech. 0 1 2 3
54. Mám několik zaměstnání. 0 1 2 3
55. Při práci mi čas rychle utíká. 3 2 1 0
56. V práci se cítím užitečná a spokojená. 3 2 1 0
57. Mám obavy, že přijdu o svou práci. 0 1 2 3
58. Mám problém vycházet se spolupracovníky. 0 1 2 3
59. Mám dobré vztahy se svým vedoucím 3 2 1 0
60. Mám pocit jistoty svého zaměstnání. 3 2 1 0
61. K výkonu zaměstnání potřebuji své auto. 0 1 2 3
62. Když se snažím dokončit práci, zapomínám na jídlo.0 1 2 3
63. Cítím se být kompetentní pro svoji práci. 3 2 1 0
64. Myslím si, že můj vedoucí i moje rodina si cení

práce, kterou dělám. 3 2 1 0

Vztahy

64. Líbí se mi být galantní a zdvořilá. 3 2 1 0
65. Mám sklon důvěřovat druhým. 3 2 1 0
66. Zlobí mě, když jsou mé plány závislé na druhých. 0 1 2 3
67. Neshody mě rozrušují. 0 1 2 3
68. Mám přátele, kteří jsou ochotni mě vyslechnout. 3 2 1 0
69. Jsem spokojena se svým sexuálním životem. 3 2 1 0
70. Zajímá mě, co si o mě druzí myslí. 0 1 2 3
71. Chci dělat věci lépe než ostatní 0 1 2 3
72. Kolegové v práci jsou moji přátelé. 3 2 1 0
73. Mám trpělivost naslouchat problémům druhých. 3 2 1 0
74. Myslím si, že můj partner/partnerka by se měl/a
v mnoha věcech změnit, aby se náš vztah zlepšil 0 1 2 3
76. Mluvím příliš mnoho. 0 1 2 3
77. Když s někým nesouhlasím, zjiš uju, že zvyšuji hlas 0 1 2 3
78. Závidím těm, kteří mají víc než já. 0 1 2 3
79. Když se s někým dohaduji, v okamžiku, 

kdy on mluví, já přemýšlím, co mu řeknu. 0 1 2 3
80. Znervózňuje mě, když mi někdo udílí rady. 0 1 2 3

TEST - Jak velký stres prožívám?
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téměř
nikdy   občas   často   vždy  

Osobnost

81. Se svým životem jsem vcelku spokojena. 3 2 1 0
82. Ráda hovořím o druhých dobře. 3 2 1 0
83. Znervózňuje mě, když někdo přede mnou jede 

pomalu. 0 1 2 3
84. Když někde čekají lidé ve frontě, odejdu. 0 1 2 3
85. Pokud si stanovuji termíny, nechávám si rezervu. 3 2 1 0
86. S důvěrou se dívám do budoucnosti. 3 2 1 0
87. I když se mi to nelíbí, mám sklon myslet na 

to nejhorší. 0 1 2 3
88. Ráda dělám věci po svém a rozčiluje mě, 

když to není možné. 0 1 2 3
89. Mám smysl pro humor. 3 2 1 0
90. Jsem spokojená s tím, jaká jsem. 3 2 1 0
91. Znervózním, když jsem přerušena v činnosti. 0 1 2 3
92. Jsem perfekcionista. 0 1 2 3
93. Myslím na ty, kdo mi dluží peníze. 0 1 2 3
94. Znervózňuje mě, když uvíznu v dopravní zácpě. 0 1 2 3
95. Na dovolené se nudím a chci se vrátit k 

něčemu produktivnímu. 0 1 2 3
96. Bojím se, že by se jednoho dne u mě mohla 

objevit nějaká smrtelná nemoc, třeba rakovina. 0 1 2 3

Sečtěte si své body a
1. Připočtěte 3 body je-li vám 35 až 60 let, jste-li rozvedený/á nebo 

žijete v odloučení od manželky, pokud žijete ve velkoměstě, 
máte-li 3 a více dětí.

2. Připočtěte si 2 body, je-li vám 25 až 34 let, jste-li svobodný/á nebo 
ovdovělý/á, pokud žijete v malém městě, máte-li 1 až 2 děti.

Zóna 1 (0 - 48 bodů)
Vaše hladina stresu je nebezpečně nízká. Potřebujete ve svém životě
zažehnout nějakou jiskru, abyste využili lépe svých schopností.

Zóna 2 (49 - 72 bodů)
Máte nízkou hladinu stresu. To může být dáno vaší tichou povahou,
případně vůbec klidnými a ustálenými životními podmínkami. To vše

naznačuje, že se nacházíte v poměrně vyrovnané situaci. Nemusíte se
obávat srdečního infarktu, žaludečních vředů nebo jiných chorob sou-
visejících se stresem. Ovšem je také možné, že neděláte všechno, co
byste mohl/a, čas od času by neškodilo stanovit si určité cíle, a tím
klást na sebe vyšší nároky.

Zóna 3 ( 73 - 120 bodů)
Normální úroveň stresu.  Většina lidí se nachází na této úrovni. Někdy
prožívají stres, jindy jsou v klidu. Pro dosažení našich cílů určitou
dávku stresu potřebujeme, ale tento stres by neměl být trvalý a měl by
být vystřídán obdobím klidu a odpočinku. Tyto neustále se střídající
stavy nám pomáhají žít vyrovnaným životem. 
Pokud jsou vaše body těsně na horní hranici, měli byste se zařadit ale-
spoň částečně do zóny 4.

Zóna 4 (121 - 144 bodů)
Tuto hladinu stresu už můžeme pokládat za vysokou. Je to jasný
varovný signál, kdy byste měli pečlivě prozkoumat jednotlivé oblasti
svého života, abyste mohli rozhodnout, které problémy vyžadují rych-
lé řešení. Stále ještě máte možnost odvrátit větší psychické problémy,
jako jsou deprese, stavy úzkosti nebo vůbec ztráta duševních schop-
ností. Nastal čas změnit životní styl,  a tak předejít možným komp-
likacím zažívacího a krevního oběhového systému. Pokuste se zdolat
problém tak, že odstraníte nedostatky v různých oblastech života. Měli
byste provést revizi pokud jde o správnou stravu, pohyb, relaxaci, o
psychickou podporu člověka, kterému důvěřujete. Rozhodněte se pro
celkově pozitivní přístup k životu i svému okolí a pro přátelský způsob
jednání s druhými.

Zóna 5 (145 a více bodů)
Tato zóna je nebezpečná. Pokud máte více než 145 bodů, patříte k
malé skupině lidí, kteří prožívají abnormálně velký stres a četné prob-
lémy, které si vyžadují okamžitou pozornost. Musíte se vážně rozhod-
nout vypořádat se s touto situací dřív, než bude pozdě. Hledejte
pomoc. Jsou situace, ve kterých si člověk sám nepomůže. Občas
všichni potřebujeme oporu rodiny nebo přátel, nebo dokonce profe-
sionální pomoc psychologa nebo psychiatra. Je-li to možné, udělejte
změnu a alespoň na pár dní přerušte svoji činnost. 

Silvie Motyčková, prodej, D3

Co dělat při autonehodě?
First steps describing what to do being a witness

of a car accident. 

Havárie jsou, bohužel, každodenní součástí sil-
ničního provozu. Co v takové chvíli dělat, neví jak
řada řidičů, tak ani dalších účastníků. Proto jsem se
dotázal svých známých - odborníků, co při havárii
dělat. 

Člověka, který se dostane k dopravní nehodě,
čeká několik základních úkolů. Prvním je zabránit
zvětšení materiálních škod a škod na zdraví
označením místa nehody, aby nedošlo k dalším
kolizím. Třeba i tím, že vypne zapalování a další
elektrické systémy havarovaných vozidel. To je
důležité z hlediska zabránění vznícení vozidla,
které sice není tak časté jako v amerických filmech,
ale přesto jde o reálné nebezpečí. Někdo z přítom-
ných by měl okamžitě bu  vlastní účastí nebo jiný-

mi způsoby na nehodu upozornit okolní a
projíždějící vozidla. V případě potřeby i požádat o
pomoc při jejich záchraně. Další prioritou je totiž
poskytnutí první pomoci zraněným. Když se tak
stane, je občan podle zákona povinen nehodu
ohlásit a na místě nehody setrvat do příjezdu poli-
cie. Vyšetřujícímu policistovi pak poskytne potřeb-
né informace a může být později předvolán i jako
svědek. Z důvodu možnosti kvalitního zadokumen-
tování občan nesmí na místě nehody manipulovat
se stopami. Ne vždy hustota okolního provozu
umožňuje ponechání havarovaných vozidel na
původním místě. Pak je potřeba vyznačit jejich
původní polohu např. křídou či obsypání pískem.
Pro nás je to ovšem méně příjemná alternativa. Ten,
který se sám stal účastníkem dopravní nehody,
řečeno vyhláškou, se musí v první řadě zdržet jed-
nání, které by mohlo být na překážku pozdějšímu



Občasník — léto 2003

šetření. Jde zejména o požití alkoholických nápojů
a manipulaci se stopami či vozidly. Podle rozsahu
nehody proběhne základní vyšetřování a zpracov-
ání nehody ihned na místě s okamžitým řešením
například prostřednictvím blokové pokuty, ale i
odebráním řidičského průkazu. Jde-li o nehodu s
horšími následky, dojde k jejímu projednávání ve
správním řízení. 

Ten, kdo přijel k dopravní nehodě jako první,
není ani tolik v roli zachránce, jako v roli organizá-
tora. Správné zhodnocení stavu je velmi důležité
pro účinný zásah záchranné služby a dalších
složek. Nejrychlejší a nejúčinnější je vše nahlásit na
lince 155, tedy rychlé záchranné služby, která fun-
guje i z mobilních telefonů. Není potřeba volat
policii či hasiče, o to se postará středisko záchranné
služby. Nejvíce ovšem lidé chybují v poskytnutí
první pomoci. Obecně platí, že co zachránce pro
zraněného neudělá v prvních třiceti minutách, to
mu již nikdy nikdo neposkytne. Člověk dokáže
vykrvácet i během několika minut a než přijede
záchranná služba, může být už pozdě. Prvním
krokem při poskytování pomoci je roztřídění
postižených podle závažnosti jejich zranění.
Nejrychleji tak učiníte mluvením na postižené. Kdo
neodpovídá, je zraněn těžce, kdo odpovídá
nepřiměřeně, utrpěl středně závažné zranění, a kdo

odpovídá přiměřeně je zraněn bu  lehce nebo
vůbec. Ač to nebude znít hezky, s mrtvými v dané
chvíli nemá cenu ztrácet čas. První na řadě jsou
zranění s postižením některé za základních život-
ních funkcí. Například není správné podkládání
hlavy u osob trpících problémy s dýcháním. Naopak
podložení hlavy vede k dalšímu sevření dýchacích
cest a k možné smrti udušením. Nelze podceňovat
ani otřes mozku. Samotný otřes nevede k smrti,
nepodnikneme-li však kroky vedoucí k uvolnění
dýchacích cest, nastane smrt udušením. Dále je
dobré vyprostit těžce zraněné z havarovaných auto-
mobilů. Po zaklonění hlavy a vyčistění dutiny úst je
nutno se věnovat zastavení zjevných krvácení. Ta je
vhodná překrýt obvazem z lékárničky automobilu, i
většinu arteriálních krvácení je možno zastavit
pouze tlakovým obvazem. Po kontrole a zajištění
základních životních funkcí je nejvhodnější uložit
zraněné do stabilizované polohy. Důležité je
zachování všeobecného klidu, je třeba naznačit
zraněným, že se nemusejí o nic starat, všechno jsme
za ně zařídili, čímž ulevíme jejich přetížené psy-
chice. Vhodné je zapojit do záchranných prací
všechny přihlížející.

David Hoffman, nákup D1

Similar to Josef, Miroslav is referring about the
Response club winter actions. He believes, next
year there are more people to join the club.

Na letošní zimní sezónu byly připraveny ze sekce
ledního hokeje 2 turnaje, a od listopadu do března
každý víkend hokejový zápas v Ústí nad Orlicí.
Věřím, že nadšenci tohoto sportu si přišli  na své. Ze
sekce lyžování se 7. 3. uskutečnil autobusový
zájezd do Říček, kde se část sportovců věnovala
sjezdovému lyžování, a my ostatní jsme se vydali na
trasu  kolem 30 km. Kdo zdolal vlekovou dráhu v
Říčkách nahoru a sjezdovou dráhu u Petroviček
dolů, až do Mladkova, měl v restauraci U Bohouše
vyhráno. Trasa ze Zakletého na Haničku - Zemskou
bránu  - Čihák byla pro běžkaře opravdovou
pochoutkou. V Mladkově jsme se hojně nasytili a
potom chvátali na vláček, který nás dovezl zpět do
našeho malebného městečka Jablonného. Věřím, že
tímto příspěvkem podpořím další příznivce tohoto
sportu a  že se příští rok naše řady rozšíří o další
fanoušky.

Miroslav Řehák, vedoucí kuchyně      

Josef is referring about a Response club winter
action. About 40 people met together to enjoy ski-
ing and cross country skiing.

V neděli 7.3. uspořádal sportovní klub zájezd pro
milovníky lyžování do střediska v Říčkách. Necelá
čtyřicítka sportovců se rozdělila dle zájmů na sjez-
daře, kteří strávili příjemné odpoledne na sjez-
dovkách, a vyznavače bílé stopy, kteří přejeli
hřeben Orlických hor z Říček do Mladkova. Všem
zúčastněným se sportovně prožitý den líbil. Je
škoda, že tyto sportovní akce využívá jen malá část
našich zaměstnanců, vždy  setkání zaměstnanců v
mimopracovní době, a zejména při sportu, vede ke
sblížení  kolektivu a je výbornou relaxaci a získáním
sil do další práce.

Ing. Rubeš Josef, vedoucí ÚHM

Inzerce
Koupím pozemek u lesa (nebo lesní pozemek) na

stavbu srubu cca 500-1200m2. Možnost napojení elek-
třiny. Lze i se zbytkem stodoly a podobně. Blažek M. 465
325 881, nebo recepce Bravo.

Prodám masivní koženou sedačku. Kostra dřevěná +
tmavá kůže. Působí starožitně. Dovoz z Holandska. 2x
dvojkřeslo + 2 křesla. Cena 19.500,- Kč.

Firemní sportovní klub Response


