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Učím se od vás, kamarádi...
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Kvido is presenting some of his Friends he learns
from. Among them are, for example, the famous
English writer Rudyard Keepling and the baroque
count František Antonín Spork. At the end he quotes
some of Jesus` words explaining what to do to
become perfect and win eternal life.

Z máločeho, co se týká přímo jeho osoby, může
mít člověk takovou radost, jako když se něco
nového naučí. Je potřeba si přiznat, že mám
nejrůznější chyby, a mám životem daná léta k tomu,
abych se je učením a vývojem pokusil alespoň
zčásti odstranit. Nikdy bych je ale neodstranil, kdy-
bych neviděl své kamarády, kteří jsou v tom
konkrétním punktu už dále, a já se můžu od nich
přiučit. 

A zadarmo! No, není to krása?! Od kamarádů se
učím, je to nic nestojí, a já mám přitom skutečnou
šanci se zlepšit. A pokud to myslím vážně, není
možné, abych se přitom aspoň trochu nezlepšil. Tak
vida, možná nemůže být perpetum mobile sestro-
jeno ve fyzikální oblasti, ale v duševní zcela jistě
existuje, a to už přinejmenším po celou dobu, po
kterou člověk slezl ze stromů a pravděpodobně ještě
daleko dříve, jak si často všímáme na zvířatech.

Zabývejme se te  chvíli těmi nezištnými
kamarády, od kterých se může člověk učit. Pro mě
jsou to jednak kamarádi v duševní rovině, a jednak
konkrétní kamarádi z masa a kostí.

Začněme těmi prvními. Můj oblíbený autor
Rudyard Kipling napsal v jedné své povídce násle-
dující krásnou básničku: 

I have six little serving men
they tought me all I knew
their names are WHAT and WHY and WHEN
and WHERE and HOW and WHO.

Ta krátká říkanka se mi myšlenkovým obsahem
natolik zalíbila a připadala poučná, že jsem ji jed-
nou přebásnil a použil jako doporučení pro ŘKJ 
v naší firmě. Myslel jsme si po hloupu, že se ujme 
a nadchne ostatní, stejně jako nadchla mě. To se ke
škodě věci nestalo. I tak ale uvedu svůj tehdejší
volný překlad do češtiny:

Na žádnou práci nejsem sám,
pokaždé pomocníky mám.
Za vše co umím vděčím jim,
těm kamarádům senzačním.
První tu stojí v řadě CO
a vedle KDE a ČÍM.
Pak ptám se PROČ a JAK a KDO,
a KAM a KDY a S KÝM.

(Vida, kupodivu se mně to na rozdíl od mo-
derních básniček dokonce i rýmuje).

Další nepominutelné duchovní kamarády najdu
při cestě s dětmi do Safari ve Dvoře Králové.
Odskočíme si na zámek Kuks, který vystavěl hrabě
František Antonín Spork (mimochodem velký
bojovník proti Úřadům všeho druhu a Jezuitům).
Uvidíte tam - jako živých - dvanáct krásných soch
Ctností a dvanáct Neřestí. Je na každém, co si
vybere. Ze všech sil se snažím, abych se skamarádil
s těmi prvními. Jsou to: Víra, Naděje, Láska,
Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle, Ště-
drost, Upřímnost a Spravedlnost. Přiznám se, že na
mne často útočí i některé z těch druhých - a ty mají
jména: Pýcha, Lakomství, Závist, Smilstvo,
Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost,
Pomluva, Lstivost, Podvod - a tvrdě se dožadují
toho, abych jim ve své duši vyhradil nějaké ty pros-
tory, a řeklo by se moderně i "přístupová práva".
Tomu se vehementně, více či méně úspěšně, (někdy
popřípadě i bezúspěšně) bráním, a když už nevím
kudy kam a imaginární či kamenní kamarádi ztráce-
jí sílu, obrátím se o pomoc ke kamarádům z masa 
a kostí. Ti mají své výhody i nevýhody. Nevýhodou
bezesporu je, že nejsou zdaleka tak dokonalí, jako
Ctnosti na zámku hraběte Sporka. 

Mají své lidské chyby, ale ty překlenu - učím se
od nich totiž hlavně a především jen to dobré, co se
mi na nich líbí a co na nich obdivuji. A nespornou
výhodou zase je, že kamarádů lidských není ani
šest, osm či dvanáct, ale ohromné množství. Snad
bych je neměl jmenovat, protože na jejich skutečný
seznam by nestačila plocha všech Občasníků, které
vyšly od začátku občasnické historie, ale přece
jenom neodolám pokušení aspoň pár uvést….

Tak třeba, když už mě něco v práci výjimečně
pořádně naštve, že bych začal trpět samomluvou
(tedy nadáváním), vyrazím přes most kolem
roubené Šejvlovy chaloupky, a dál po druhém
břehu Orlice, odkud mám fabriku jako na dlani.
Nejdu to "rozchodit", jak by se mohlo zdát, ale jdu
za něčím jiným. Dojdu k prvnímu splavu a o dvacet
metrů dál jsem u dnes chátrající chatky, o které -
vsadím se - nemá většina z vás ani potuchy. Tam, na
místě nikterak lákavém - donedávna byla přímo
naproti v provozu jatka - si vzpomenu na jejího
majitele a stavitele, kamaráda mého otce, Mirdu
Šejvla. Asi byste nevěřili, že si chatku postavil jako
vrchol svého hmotného životního snažení muž,
který se vysokou Inteligencí a nesmírnou Pílí - tedy
žádnou politikou - dopracoval k pěti univerzitním
titulům: vysokoškolský profesor, doktor technických
věd, inženýr, doktor přírodních věd a doktor věd.
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Když se jeho zdraví nachylovalo, říkával mi můj
otec často :"Zajdi za Mirdou, je na chatě!" Neměl
jsem tenkrát -a  už domněle nebo skutečně "čas".
Hned po svém příchodu do Isolitu jsem totiž vy-
hlásil válečný stav Lenosti, Lehkomyslnosti 
a Lhostejnosti ve fabrice. Univerzitní profesor Mirda
s pěti tituly mezitím zemřel a stihl jsem mu jít jen na
pohřeb v Jablonném u Bartoloměje. Tak te  si už
ten čas někdy udělám, abych u jeho chatky
přemýšlel o Skromnosti a Píli.

Když mně někdo vykládá, že bych neměl ve fab-
rice trávit tolik hodin, musím se pousmát.
Vzpomenu si na prázdiny, které jsem jako kluk vždy
trávil u své babičky v jedné zapomenuté osadě 
s devíti chalupami v Železných horách, kam žádný
autobus nikdy nejezdil a prašná cesta v ní končí.
Vzpomenu si, jak ti lidé pracovali: vstávalo se ve
čtvrt na čtyři, celý den se dřelo do úmoru na
jeze áckém i na svém hubeném záhumenku. Denní
šichta končila kolem půl desáté večer, kdy už
během večeře začaly všem klimbat hlavy, a po
desáté se s největším vypětím přemístili do postele,
ve které spali pro nedostatek místa vždy pravidelně
aspoň s dvěma nejmenšími dětmi. Druhý den se
koloběh opakoval a tak to šlo šest dní v týdnu.
Částečnou výjimkou byla neděle, kdy šli muži ráno
po obsloužení dobytka do kostela, ženy ale
pokračovaly v přípravě nedělního oběda. Po něm se
chvíli klimbalo a povídalo v kuchyni u černého kafe
a buchet a po páté už pokračoval kolotoč "nasekat
krmení,vyvozit hnůj,navozit slámu,…" . Dovolenou
neznali.Vzpomenu si také na svého dědečka z ot-
covy strany, který pracoval deset hodin denně do
jednadevadesáti. Ty příklady mě drží celý život 
a kdybych si snad někdy myslel, že jsem se přepra-
coval, stačí si vzpomenout: Babičko, strýčku, copak
jsem ve srovnání s vaší Pracovitostí?!

Když vidím, jak nám ve fabrice stoupá nemoc-
nost, a je třikrát vyšší než v Rakousku, a pak slyším,
že ten, který je dva měsíce nemocný se zády, hrál
celou neděli fotbal za Bystřec a mnoho jiného,
vzpomenu si vždycky na svoji maminku, která si
nedovedla svůj život bez práce představit a praco-
vala až do fyzického konce, přestože by její těžká
nemoc byla podle tehdejších měřítek tak na dva 
a podle dnešních asi na pět invalidních důchodů
najednou. Maminko, měl bych tvoji Trpělivost a Na-
ději, abych si v takové situaci nestěžoval a s úsmě-
vem a neskutečným vypětím pracoval do konce
jako ty?!

Statečnost se dnes příliš nenosí, spíše má zelenou
- a to slovo ještě hrabě Spork asi neznal a proto
nenechal ztvárnit v neřestech - Vyčůranost. Je
módní být vyčůraným, točit se kam vítr, tam pláš , 
v duchu onoho původně socialistického hesla "účel
světí prostředky". Já si to ale nemyslím, Statečnost
obdivuji vzpomenu si vždy pro ni na svého strýčka-
jmenovce a onu zdánlivě marnou bitvu o Jablonné.

Na jedné straně stála jakoby zbytečně zmařené
životy, ale dost možná jich víc zachránila.
Každopádně mně a asi i mnohým dalším dodala
sebevědomí na celý život - vida, ne vždycky se Češi
od roku 1620 potentovali! Někdy také bojovali, a to
i vcelku úspěšně!

Zkuste se také učit od svých dětí a neprohloupíte.
Já se učím od té nejstarší Vytrvalost a Záběr ve
studiu, od mladší Laskavost a od syna - no to byste
v životě neřekli, kolik vás toho zajímavého může
kluk v pubertě naučit! Kolik toho krásného s nimi
prožijete, a jak se na svět začnete dívat jinýma
očima. Když dnes kvůli kariéře lidé odkládají početí
dětí nebo si je nemohou údajně "dovolit",
vzpomenu si na svoje kamarády, lékaře Zdeňka 
a Evu Stráníkovy, kteří si adoptovali sedm dětí,
všechny dokázali pečlivě vychovat, a přitom zůstat
svěží a aktivní i v letech, kdy valná část populace se
už jen lituje a šetří.
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Nu, a pak je tu velké množství Inspirace ve fa-
brice samotné. Aniž byste si to mysleli, učím se od
mnoha a mnoha z vás. Od žen a dívek, které pilně
pracují a které jsem v duchu nazval "robotkami", se
učím Píli a Trpělivosti. Stačil bych jim, kdybych
stáčel kroužky nebo lisoval či montoval vedle? Měl
bych co dělat! Od dalších, kteří dokáží z rukávu
vysypat fungující řešení, se učím Nápaditosti a Dů-
vtipu. Od mnohých se učím Skromnosti. Jeden z vás
mi jednou, když jsem ho pochválil, kolik strojů se 
v krátké době naučil velmi dobře ovládat, řekl:
"Každý by to na mém místě dokázal - kdyby chtěl!"
A to jsem si vzal jako vzor Skromnosti. Měl pravdu,
ten kamarád, já jsem si myslel totéž, ale on to
dokázal o sobě i říct! Tím svůj význam sice jakoby
zdánlivě zlehčil, ale ve skutečnosti ho dalece zvýšil:
je Šikovný a ještě k tomu Skromný! 

Zkrátka a dobře, učit se dá v každém věku, stále,
z pozitivních vlastností cokoli a kterákoli, a co je
nejpozoruhodnější, v podstatě od kohokoli, protože
nikdo není tak špatný, aby v sobě neskrýval nějaký
pozitivní moment.Kdo se o věc učení hlouběji
zajímá, toho odkazuji na knihy kamaráda čtrnác-
tého Dalajlámy: v nepřeberném množství životů se
každý z nás má šanci "vyučit" až na Budhu!

Na konec jsem si nechal dva kamarády, které
obdivuji nejvíc. Ten první z nich mi onehdá napsal,
že uveřejní svůj článek v tomto Občasníku -
přečtete si ho tedy o pár stránek vedle.Téma článku
nevím. Kamarád se jmenuje se Jaromír Kratochvíl.
Vedoucí lékař v populární nemocnici, velmi eru-
dovaný chirurg a vynikající hudebník, který v nej-
lepším věku, kdy ostatní jeho kolegové zakládali
soukromé ordinace a hřáli se na výsluní úcty
pacientů, odešel i se svou manželkou, vrchní ses-
trou, někam zcela jinam. Založili denní stacionář
pro mentálně a fyzicky postižené, kterým je více jak
18 let a dírou v sociálním systému by propadli rov-
nou do některého velkého odlidštěného státního
zařízení, odtržení od rodiny, od těch, kteří je mají
rádi. Takhle jsou v době, kdy jsou rodiče v práci, 
v Domově Olga, který Kratochvílovi založili a úspě-
šně vedou. Zlepšení v důsledku existence Domova
Olga je pro tyto děti neporovnatelné a nesmírné.
Dostává se jim Lásky po celých čtyřiadvacet hodin
denně - během dne od Kratochvílových a večer 
a v noci od rodičů doma. Ptáte se, proč se můj vzor
takhle rozhodl a co ho k tomu vedlo? Nu, už jsem
to zmínil, vedla ho k tomu velká Láska a pak ještě
Víra. Dokázal to, o čem já zatím jenom sním, a co
nikdy nedokázal jakýsi dnes už bezejmenný mladík,
který jednou hodil řeč s naším největším
Kamarádem: 

"A hle, přišel k němu mladík a zeptal se ho:
´Mistře dobrý, co mám dělat, abych získal věčný
život?´On mu řekl: ´Proč mi říkáš dobrý? Jedině Bůh
je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej
přikázání!´ Otázal se ho: ´Která? ´Ježíš odpověděl:

´Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti
otce a matku a miluj svého bližního jako sám sebe.
´Mladík mu řekl: ´To všechno jsem vždy dodržoval!
Co mi ještě schází?´ Ježíš mu odpověděl: ´Chceš-li
být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým
a budeš mít poklad v nebi; pak přij  a následuj
mne.´ Když mladík uslyšel ta slova, smuten odešel,
protože jeho majetku bylo mnoho."

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy

After entering the European Community the prices
will be increasing and decreasing in dependence on
the kind of goods.

Ještě před několika týdny informovaly sdělovací
prostředky a psal denní tisk o jistotě zvýšení 
a pravděpodobnosti snížení cen různých produktů,
snížení cen motocyklů a automobilů z USA, elek-
troniky a spotřebičů z Asie, vína, sýrů ze Španělska,
Francie a Itálie nebo o zvýšení cen oděvů, rýže,
banánů a dalšího tropického ovoce, nic převrat-
ného se zatím nestalo. Drama se nekonalo. Snad
kromě bouřlivých oslav vstupu České republiky do
Evropské unie, spojených s ohňostroji, protože sla-
vit je vždy jednodušší než se věnovat vážným
věcem. Obyvatelé mohou cestovat, ale to mohli již
nyní. Diskuse o omezení možnosti práce v za-
hraničí byla vlastně uměle vyvolaná, protože větši-
na Čechů stejně nerada mění své zvyklosti a už
vůbec není připravena na práci mimo své bydliště.
Studium v zahraničí je otázkou peněz, a tak snad
jen možnost čerpání prostředků z fondů EU, resp.
složitost s tím spojená poněkud kalí radost. Zde ale
je vina spíše na úřednících státních úřadů, kteří
nedokázali nebo neuměli včas vysvětlit zájemcům,
co je vlastně všechno třeba, aby bylo možno na tyto
fondy "dosáhnout". Jejich neznalost je možná dána
i tím, že raději stávkovali za své vyšší platy a další
výhody a podpora podnikání byla až na konci jejich
zájmů.

Obchodníci nadále hledají své místo pod
sluncem, zboží se dováží bez ohledu na členství 
v evropském uskupení, producenti mají své starosti
s prodejem zboží, s konkurencí, s cenami na trhu,
které obvykle ovlivňuje "někdo jiný", a v neposled-
ní řadě i se zajiš ováním pracovních sil. Hlavním
konkurentem jsou velké obchodní řetězce, které
neustále sílí a tím vymezují pozice na trhu. Podle
dosud posledních statistických údajů, je situace
taková, že se velké řetězce stále intenzivněji
zařazují mezi největší samostatné importéry, ale ne
již ve všech segmentech. Od počátku letošního

Česko pluje vodami EU
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roku dochází k jejich určité profilaci a snižování
nabídky v segmentu elektrospořebičů a tedy i čás-
tečnému omezení importů. Pro obchodníky a tedy 
i pro nás to znamená pouze jedno. Musíme se
přizpůsobit situaci a zvolit takovou strategii, která
nám umožní nejen další existenci, ale pokud možno
i další rozvoj.

Konkrétní rozvoj v tomto smyslu z pohledu
výrobků zn. BRAVO lze rozdělit na dva základní
kroky. Prvním z nich je rozšíření barevné škály
současného sortimentu rychlovarných konvic, send-
vičovačů, topinkovačů a vlasové techniky. Z nej-
častějších požadavků zákazníků byly vytipovány
barvy béžová, červená a modrá. Již už od července
2004 uvádíme na trh konvice Katku, Nelu a Blanku
ve čtyřech barvách, sendvičovače a topinkovače ve
třech barvách, cestovní sklopné fény B 4123 a
B4124 Kačer minimálně ve dvou barvách. Barevné
zastoupení výrobků zároveň poskytuje možnosti
vytváření jednobarevných setů k barevnému sladění
s kuchyňským a bytovým zázemím zákazníka. 

Obdobné možnosti poskytují i výrobky v nere-
zovém provedení, kde si zákazník může k velmi
žádané konvici Exclusive pořídit nerezový send-
vičovač a topinkovač. Druhým krokem je
vytipování a prodej výrobků, v jejichž segmentu
chybí na trhu typové zastoupení nebo segment
výrobků, který se na trhu nevyskytuje, a byl by

žádaný. V tomto směru připravujeme pro podzimní
a předvánoční prodej elektrický kartáček na zuby se
čtyřmi kartáčky, ruční sí ový vysavač s výkonem
800W a s bohatým příslušenstvím, elektrický
vysoušeč ručníků v provedení pro koupelnový
provoz, vysoušeč obuvi na dva páry obuvi, se
speciálním hadicovým nástavcem pro vysoušení
vysokých dámských nebo pánských bot, zimních
sportovních bot, holínek apod. 

Malým překvapením, které však dle našich
posledních průzkumů může příjemně překvapit
Vás, spotřebitele, je dobíječka mobilních telefonů,
která současně může posloužit jako malá kapesní
svítilna. Tvarem připomíná ledvinku o velikosti
dvou krabiček od zápalek. Požadovaná energie
vzniká otáčením kličkou podobně jako u dynama.
Pokud není zapojen propojovací kablík k dobíjení,
rozsvítí vytvořená energie svítivou diodu. Uvedený
zdroj - "milá blbůstka" - sice nepatří mezi profe-
sionální přístroje, ale může být docela dobře
poslední záchranou při zcela vybitém mobilním
telefonu, třeba při pohybu v přírodě a dejme si ruku
na srdce, kolikrát se nám, nebo našim blízkým tato
nepříjemná věc už stala...

Ing. Zdeněk Müller, vedoucí D5 

Kvido shares his experience with ties through
which, he concludes, extraterrestrials rule the
world.

Moje manželka se už dávno smířila s tím, že mám
ve skříni kravaty jako zbytečné. Dokonce už na ni
ani muži v kravatách příznivě nepůsobí, nazývá je
krava áky, a nemá o nich valné mínění, pokud se
týká skutečných výsledků jejich práce. Onehdá mě
ale přece jenom večer vyplísnila, protože viděla, že
jsem s důležitou návštěvou, která byla celá v čer-
ných oblecích, bílých košilích praných v Arielu 
a hedvábných kravatách, jednal v tričku. "Jako by sis
jednou nemohl tu kravatu a oblek vzít!?", dostal
jsem večer jako přílohu k bramborovým špalíčkům
s mákem. "Co když se urazili?!" "Když já si už
nemůžu pomoct, Milado", odpovídal jsem mezi
špalíčky. "Naposled mně kravaty znechutili z ABN
Amro Portfolio Management. Ti jezdili v tak tma-
vých oblecích, tak zářivě bílých košilích, s tak kon-
trastními kravatami s tak krásnými uzly, že to vypa-
dalo, jakoby měli dvě kravaty najednou (v duchu
jsem je nazval dvoukrava áci) a pumpli nás o tolik
peněz, že když vidím od té doby chlapa takhle

vyšňořeného, otvírá se mi kudla v kapse! A to ještě
nevíš to hlavní, co se mi před lety stalo!" "No,
doufám, že ti zase někdo nevolal telefonem 
z budoucnosti", opáčila suše manželka, která se
stále nemůže smířit s tím, že z budoucnosti mně
nevolal nějaký protivný dědek, ale žena se sexy
hlasem. "Ne, tentokrát to nemá s budoucností nic
společného. Celé se to odehrálo ještě za socialismu,
krátce potom, co jsem se vrátil z vojny", začal jsem
vyprávět poté, co jsem spolkl poslední špalíček. 

"Jestli si vzpomínáš, měl jsem tenkrát kamaráda,
který vystudoval elektrotechniku, a hned poté se stal
asistentem na jednom zvláštním projektu. Není nic
divného na tom, že se i komunisti z vojenských
důvodů snažili přijít na kloub parapsychologickým
záhadám. Vytvořili za tím účelem několik pracov-
ních týmů a v jednom z nich Pepa Starman, pod
vedením profesora Kahudy, pracoval. Starman je
jméno jako vystřižené z hvězdných válek: rytíři Jedi,
lord Dart Weider, Anakin Skywalker, Imperátor a
Starman. Nicméně se fakt takhle jmenoval. Starman
sám disponoval celkem solidními parapsycholog-
ickými schopnostmi, a kromě toho i velmi dobrým
teoretickým fyzikálním vzděláním. To spojeno s

Krava�áci, dvoukravatoví a ti druzí
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dalšími subjekty - proutkaři, léčiteli, hypnotizéry,
dále fyzikálními teoretiky a zaštítěno univerzitním
profesorem chemie Kahudou, mělo konečně odhalit
podstatu telekineze (to znamená pohyb hmoty na
dálku pomocí myšlenek) a přivést ji z pole paravědy
pěkně do houfu socialistických věd a předat do
služeb "Lidu", pod čímž se myslelo KSČ, sociali-
stických armád, popřípadě Lidových milicí. Celý
tým se pustil do práce s vervou, a v krátké době
oznámil splnění plánu na 100% : podstata
telekineze byla odhalena, byla v souladu s marxi-
sticko-leninskou filosofií fyzikálně vysvětlena 
a "vbrzku" se očekává její použití, jak stranou
požadováno. 

Tým vydal výzkumnou zprávu, kterou mám
dodnes ještě ve sklepě, a ani jsem se ji nesnažil
pochopit. Řekl jsem si, že si raději počkám na ono
praktické využití. V tom byl právě ale ten háček - 
k němu nikdy nedošlo. Členové týmu si už zřejmě
museli připadat jako alchymisté císaře Rudolfa II -
teorie spousta, ale praktický pokus se ne a ne
podařit. Protože však už byl počátek osmdesátých
let, nedostalo se jim nakonec převýchovy někde na
Sibiři nebo v Jáchymovských podzemních lázních,
ale tým byl potichu rozpuštěn. Krátce před jeho
rozprášením ale Starman přece jenom jeden zásad-
ní objev udělal, o kterém už nic ze strachu nepub-
likoval, ale svěřil se s ním po čase mně. 

Starman byl v týmu jako elektrotechnik, což byl
podle mne v podstatě nesmysl. Není totiž důvod,
aby parapsychologické věci souvisely s elektrotech-
nikou o nic víc, než třeba s hydraulikou. Lidé ale asi
mají pocit, že když něco není vidět - jako elektřina
- musí to úzce souviset s tím, co také není vidět, 
a navíc se to ani nedá nijak ovládat - to znamená s
onou záhadnou parapsychologickou energií.
Starman o této nesmyslnosti věděl, a proto se
rozhodl využít elektřiny v podstatě pouze jako
detekčního prostředku. Stejně tak, jako kdyby byl
mlynář nebo pekař učiněn ze dne na den kriminal-
istou, snažili by se k pátrání a odhalení zločinců
nějak využít jim důvěrně známého prostředku - to je
mouky. Asi by oba posypali zájmové místo zlodějů
tenkou vrstvou hladké mouky a čekali by, až v ní
darebáci přes noc zanechají své stopy, které je ráno
k nim dovedou. 

Podobně pracoval Starman - sestrojil přístroj 
s velkým počtem klopných obvodů a čekal, že
neznámá energie podobně jako zloději zanechá
určité stopy - totiž, že při interakci s hmotným
prostředím tohoto světa některé obvody překlopí 
a svůj průchod tak odhalí. Přestože zpočátku neměl
se svojí myšlenkou žádný úspěch, zapojení a příj-
mové frekvence stále měnil a na neznámou energii
se snažil narazit. Po jedné změně - on sám nedovedl
odhadnout, jestli to byla změna v přístroji nebo 
v energii, se mu to podařilo. Zachytil jakoby
vysílání, o jehož fyzikální podstatě sice neměl

potuchy, ale které interakovalo s hmotným světem
tak, že klopilo nestabilní obvody. Podařilo se mu
určit směr vysílání, jeho původ a jeho příjemce. 
A te  dávej pozor: Původ vysílání byl z kosmu, ale
nebyl nikterak, astronomickými měřítky měřeno,
daleko - průsečík ukazoval na vzdálenost asi 35.000
km od Země, což by svědčilo o něčem jako geosta-
cionární družice. Cílem vysílání byli někteří lidé v
laboratoři, kde Starman měřil. Vzhledem k tomu, že
projekt v tu chvíli ještě běžel v plné síle, nacházelo
se tam v tom okamžiku bezmála dvacet pracovníků,
včetně externích proutkařů a parapsychologů. 
Z nich byl vysílací paprsek napojen na dvanáct. 

Těch dvanáct ale o ničem nevědělo, chovali se
jakoby normálně a při odděleném rozhovoru se
všichni Starmanovi vysmáli. O ničem neví, žádný
paprsek či energii nepoci ovali, a celé to považovali
za nesmysl. Starmanovi se navíc nikdy nepodařilo
situaci zopakovat - bu to už nebyl schopen nastavit
přesně stejné kmitočty, nebo prostě vysílání přešlo v
rámci utajení samo na jinou frekvenci, což je dost
možné. Pořídil si ale celkem podrobnou doku-
mentaci pokusu i s fotografiemi laboratoře. Marně si
lámal později hlavu, co se to vlastně onoho dne
událo. 

Když jsem si po několikáté prohlížel snímky lab-
oratoře, zaujala mně jedna věc: všichni pracovníci,
na které bylo vysílání jakoby upnuto, měli kravaty.
Ti, na které nebylo napojeno, kravaty neměli.´Ty sis
toho všimnul také?´, podivil se Starman. ´Nechtěl
jsem tě ovlivnit, ale až te  mě to tady taky napad-
lo.´ Jakýkoli seriozní důkaz nám samozřejmě chy-
běl. Ale podívej, copak je to tak vyloučeno? Vždy
ta kravata je v podstatě blbost. Na světě nemáš jed-
iný prvek oblečení, který by se takhle rozšířil.
Kravaty nosí politikové, manažeři, vojáci - prostě
kdekoli se sejdou důležití muži a něco rozhodují,
mají kravaty. Představ si, že nějaká jiná civilizace
chce nenápadně ovlivňovat dění na Zemi. Jak to
udělá? Bude večer promítat hesla na setmělou oblo-
hu?! Blbost. Bude se snažit ovlivnit rozhodování
politiků, byznysmenů, generálů. Napojit se
bezprostředně na lidský mozek třeba neumí - potře-
buje k tomu určitý interfejs. 

Tím může být kousek nevodivé látky, určitým
způsobem propletený kolem cesty, kterou proudí
krev do mozku toho kterého člověka. Jak toho
docílíš? Vyvoláš módu, které nikdo nemůže odolat:
vytvoří se názor, že kdo na takové jednání nepřijde
společensky oblečen (společensky = s kravatou), je
out, a vůbec tam nepatří. Každý se tím nechá za-
strašit a poslechne. A pak to už mají zelení mužíčci
v kapse. Vysílají a krava áci, aniž by to sami tušili,
se přestávají chovat normálně a tancují podle
mimozemského scénáře. A můžeš tak řídit celou
zeměkouli. Jsou samozřejmě světlé výjimky, které
odolávají a popravdě řečeno se vymykají běžné lo-
gice." "Fakt? To bych chtěla vidět, kdo! Každý
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důležitý tu kravatu nosí!", opáčila moje manželka.
"Podívej, třeba taková Ikea. Naše přátele jsem 
v životě v kravatách neviděl a podívej, jak jim ta
firma šlape! Na ní žádná jiná, ve stejném či podob-
ném oboru podnikající, zdaleka, zdaleka nemá!"
"No, to je pravda", zdráhavě připustila manželka."
Doufám ale, že o tom zase nebudeš vyprávět 
v Občasníku! "

"To víš, že jo, copak mám taky pořád psát?!?"

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy

Mirek is summarizing what the firm canteen has
offered to employees during the last four months.

Koncem měsíce března jsme v naší kuchyni
uspořádali Týden ma arské kuchyně, která se vyz-
načuje především zeleninovými doplňky jako jsou
papriky, rajčata, feferonky a různé druhy
kečupových omáček. Nejoblíbenějším jídlem se
stala Vepřová roláda Budapeš  /jednalo se o ve-
přovou roládu plněnou mletým masem, rajčaty,
paprikami a zjemněnou smetanou/.

V měsíci květnu jsme sestavili Týden francouzské
kuchyně, kterou jsme spestřili jelením masem 
a připravili jsme Jelení po lotrinsku /jednalo se o je-
lení kostky upravené na slanině, žampiónech, pro-
tlaku a zjemněné bílým vínem/. Co nového mohou
naši strávníci v příštím období očekávat si
necháváme zatím pro sebe.

Začátkem měsíce června nás navštívila kontrola 
z hygienické stanice, která ocenila čisté prostředí i
oblečení kuchařek. Skladové prostory kuchyňského
bloku byly bez závad. Zhodnotila dokončení sklep-
ních prostorů, kde přibyla hrubá přípravna zeleniny
a úklidová místnost. Schází ještě částečné dovy-
bavení kuchyňským zařízením.

Dále bych rád upozornil na nové ceny obědů,
které byly upraveny z důvodu vyšší DPH z 5 % na
19 % . Jedná se pouze o strávníky, kteří využívají
prostory a vybavení naší jídelny. Firemní spolupra-
covníci a důchodci, kteří ve firmě odpracovali 5 let,
platí za oběd 11.50 Kč, venkovní a cizí agentury
hradí 38.50 Kč. U strávníků, kteří si obědy odnášejí
ve vlastních nádobách, cena zůstává na 34,- Kč.
Věříme, že i po této úpravě budou naši strávníci
spokojeni a zachovají nám tuto hojnou účast a pří-
zeň jako doposud. Jsme rádi, když s úsměvem 
a chutí k nám přicházíte, a nasyceni a spokojeni nás
opouštíte. 

Spoustu dobré chuti přeje 

Miroslav ŘEHÁK, vedoucí firemní jídelny

The aim is not to do as much as possible, but to
do what is really important and makes sense.

Jednoho dne odborník na hospodařeni s časem
hovořil před skupinou obchodních studentů, a aby
vypíchl svou myšlenku, použil ilustrativní přiklad,
na který oni studenti nikdy nezapomenou. Když tak
stál před skupinou těch výjimečných lamačů rekor-
dů, řekl: "OK, je čas na kvíz," a vytáhl pětilitrovou
zavařovací sklenici se širokým hrdlem a postavil ji
před studenty na stůl. Pak vyhrabal ještě asi tucet
kamenů velikosti pěsti a pečlivě je vyskládal jeden
po druhém do sklenice.

Když byla sklenice plná až po hrdlo, a žádný
další kámen se do ní již nevešel, zeptal se: "Je ta
sklenice plná?", ... a každý v třídě zvolal: "Ano."

Expert na hospodaření s časem opáčil:
"Skutečně?" a sáhl pod stůl a vytáhl sáček štěrku,
který nasypal na sklenici a pořádně s ní zatřepal.
Štěrk se propadl do mezer mezi kameny. Zeptal se
znova: "Je ta sklenice plná?"

Tentokrát třída pochopila, a jeden řekl:
"Pravděpodobně ne." "Správně!", odpověděl, a zpo-
za stolu vzal sáček s pískem a vměstnal ho všude do
mezer mezi kameny a štěrk.

Opět se zeptal: "Je ta sklenice plná?" "Ne!", zař-
vala třída. "Správně," odpověděl a vytáhl džbánek
vody a naplnil sklenici až pod okraj. Pak se podíval
na třídu a zeptal se: "Co je pointou této ilustrace?"

Jeden snaživec zvedl ruku a povídá: "Pointou je,
že bez ohledu na to, jak plný je váš program, když
se snažíte skutečně pořádně, vždycky se tam ještě
vejdou nějaké věci!"

"Ne", řekl přednášející, "to není pointa!". "Pravda,
kterou nás ilustrace učí, je ta, že pokud tam
nedáme ty velké kameny napřed, tak už je tam
nedostaneme nikdy. Co jsou ty velké kameny vaše-
ho života? Čas, který trávíte se svými milovanými,
vaše sny, smysluplné aktivity, učení či vedení
druhých. Pamatujte, abyste dali dovnitř nejprve
tyto důležité kameny, jinak je tam už nedáte
nikdy."

Tedy dnes večer nebo ráno, když budete
přemýšlet nad tímto krátkým příběhem, zeptejte se
sami sebe: Co je těmi "velkými kameny" v mém
životě? A pak je dejte do své sklenice jako první.

Karel Slavík, vedoucí lisovny

Firemní stravování

Zamyšlení
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Kvido is disappointed about the results of European
Parliament elections. The Czech Republic will be
represented there by 6 communists...

Bytostně mě štvou pupkatí chlapi, co chodí 
v pantoflích po venku, protože jsou líní si zavázat
boty, válejí se odpoledne před televizí a v hlavě
mají, řečeno s nebožtíkem Helenou Růžičkovou,
"místo mozku z piva kostku". Koneckonců, a  si
každý vypadá jak chce, leckdo by se zase mohl tre-
fovat do mě, jenže ty pivní kostky nejsou jejich
soukromou záležitostí: demokratickou společnost
vytvářejí všichni lidé, protože všichni mají totiž
jeden stejný hlas a stejná práva - univerzitní profe-
sor s pěti tituly i chlap s pivní kostkou. Tak už to
prostě v demokracii je, nemá cenu se kvůli tomu
zlobit. A ta situace je správná, protože na nějaké
elity se také spoléhat nedá, ony ostatně v historii
všechny elitářské společnosti také špatně skončily.
Zbývá tedy cesta jediná: abychom se stali lepší
společností, musíme chlapa s pivní kostkou převy-
chovat. Podle současné situace v Česku to nevy-
padá, že by se nám to zrovna dařilo. 

Chlap s pivní kostkou huláká, že se chce válet
dál, a stát mu má na to dát. Už vyhodil chudáka
vysoce sociálně cítícího pana premiéra Špidlu, 
a chce čím dál tím víc: což si takhle zvolit přímo
komunistu Grebeníčka?! Za čtrnáct roků už se přece
něco zase vytvořilo a bylo by z čeho brát! A kdyby-
chom to Česko potom příštím generacím řádně
vyplundrovali, mohlo by to té naší stačit na bezs-
tarostné vyválení se před televizí (nevím ale, jestli
by se Novou zmlsanému chlapovi ještě líbily social-
istické úderky s Jiřinou Švorcovou v hlavní roli) 
a k udržení se na prvním místě světového žebříčku
v pití piva na hlavu! Tak nějak a podobně se motají
večer v hlavě myšlenky našemu chlapovi po celo-
denní namáhavé pivně-odpočívací štrapáci. Co těch
půllitrů musel, chudák, nazvedat! Co planých keců
nažvanit! A jak je to pivo a retka drahé! A ta neza-
městnanost: ještě, že si sem přivezou ty Ukrajince,
jinak by snad po mně vážně chtěli, abych šel dělat!

Není tedy divu, že s takovými chlapy dostávají
komunisté stabilní a vzrůstající podporu. Až dosud
to vypadalo jako folklórní záležitost Česka: jediná
země v Evropě, kde se komunisté nepřejmenovali,
za své zločiny se neomluvili, a s drzým čelem se za
dvacetiprocentní podpory obyvatelstva hlásí o moc.
Inu, skanzen jako na Veselém Kopci, jenže ne zrov-
na veselý. Ale s prvními volbami do Evropského
parlamentu začala česká vnitřní rarita nabývat
tragikomických mezinárodních rozměrů. Nejenže
jsme do Evropského parlamentu vyslali dokonce

šest (!) stalinistů, cestovatelů v čase, kteří přijedou 
k ceduli Štrasburk tatraplánem přímo ze seriálu
Černí baroni. Třetí z nich, Věra Fasalová, je
dokonce přímo RSDr. - tedy doktorkou komuni-
stických věd! Tento titul, lidově dříve překládaný
jako "rozhodnutím strany doktor" (tak jej vykládali ti
decentní) nebo "revolučních sraček doktor" (tak
ostatní), obdrželi po "náročném" studiu marxisticko-
leninských věd obvykle jenom ti nejkovanější
soudruzi a soudružky. 

Ti, kteří bez mrknutí oka terorizovali společnost,
práskali, udávali, kádrovali,vyhazovali ze zaměst-
nání či zakazovali studovat nadaným a prosazovali
ke studiu pitomce jenom proto, že táta jednoho
nebyl v ROH (revoluční odborové hnutí) a máma
druhého byla zasloužilá komunistka. A to už mlu-
vím o pokročilé době, kterou jsem sám zažil a ve
které byl hrot jejich agilnosti již dlouhým vývojem a
postupnou degenerací řádně otupen. V padesátých
letech, kdy byli ještě odpočinutí a při chuti, šlo
zrovna o krk a o konopnou oprátku. Tak takovýhle
"Český Výběr" jsme také poslali do Evropy, aby se
tam představoval slovy: "Hello, já tady zastupuji
Českou republiku!" Děkuji pěkně, je mi z toho špat-
ně. Mě nezastupují, ale jako Čech se toho puncu už
nemůžu zbavit.

U chlapa s pivní kostkou jsem začal a u něho také
skončím - žádný jiný člověk, kromě našeho chlapa,
tam totiž ty komunisty neposlal. Až ho potkáte - a to
není žádný problém - tak ho, prosím vás,
vychovávejte. Ta výchova může být podle žáka 
i učitele různá: začíná tím, že ho třeba pozvete na
pivo a končí tím, že ho obrazně nakopnete do
tělesné části k takovému účelu vhodné. Ale nic
jiného nám v demokracii nezbývá! Němci to také
dokázali a neposílají do Štrasburku doktorku
nacionálně-socialistických věd, absolventku vůd-
covy říšské politické akademie!!!

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy



Úvaha o výchově a zodpovědnosti

Občasník — léto 2004

10

Mary would like to transfer more responsibility for
quality of products on workers themselves. Even a
little amount of bad pieces might lead to an unpleas-
ant situation.

Minulý článek (Občasník Jaro 04) jsem zakončila
myšlenkou: "Nenechte se kontrolovat a hlídat jako
malé děti, dokažte nám, že jste dospělí." Dnešním
článkem bych na toto téma opět navázala, nebo  je
stále aktuální. Především při zákaznických auditech
se setkávám s častou otázkou - proč se u nás "kon-
trolor" (pracovník jakosti) stále přehrabuje v již
hotových výliscích a vizuálně je kontroluje? Vždy
přece byly už někým vyrobeny, a tudíž i zkon-
trolovány? Proč není více tato kontrola přenesena na
ty dělníky, kteří díly vyrábějí a dávají je do boxu? 
A já se také ptám, proč se stávají stejné, opakující se
hloupé chyby? Proč se lidé více nesoustředí na práci
? Moje odpově  je - lidé necítí zodpovědnost za
svoji práci, jsou málo vtaženi do problému dané
divize, zajímá je, co je právě te , a nepřemýšlí, co
bude příště. Ale to je veliká chyba!

Většina z nás vychovává, nebo bude vychovávat,
děti. Je to hodně podobná situace. Já sama mám dvě
děti - 13 a 15 let. Vím, že když te  nebudu důsled-
ná, výchovu budu odbývat, tak se mi to nakonec
vrátí i s úroky. Kolikrát bych už také povolila nebo
odpustila určité věci, ale nejde to. Děti by si dovolo-
valy a zkoušely čím dál tím víc. Říkat si dnes ještě
můžou, zakážu jim to až příště, je výchovná,
nenapravitelná chyba. Tím jsem chtěla naznačit, že
ani v práci nejde polevovat a odpouštět chyby. 

Často jsem dotazována pracovníky, proč

nedostali vyplacenou částku za kvalitu? Proč mají
srážku, když chybu přehlédli jen na několika
kusech? Ale když se dostane oněch pár kusů 
k zákazníkovi, je z toho malér. Zákazník je může
zapracovat do svých výrobků, zvýší tím několikaná-
sobně jejich cenu, a my potom musíme uhradit celé
tyto výrobky a vícenáklady s tím spojené. Cena se
tak může vyšplhat do milionových částek - jen za
těch několik špatných kusů! Jen kvůli lhostejnosti
některých pracovníků se vyřizují různé reklamace 
a firma tím ztrácí velké finanční částky. V konečném
důsledku je ale ztrácíte i Vy, pracovníci Isolitu-
Bravo, který vás zaměstnává a měsíčně vyplácí.

Momentálně se začalo na divizi D3 s montáží
dveřních kapes a krytů zrcátek do vozu Škoda
Octavia. Po 14 dnech montáže se stále nacházejí
chybně smontované dílce. Není jich hodně, ale
poslat takovou zakázku by znamenalo mít obrovský
průšvih s automobilkou Škoda. Proto jsme nuceni
stále provádět tzv. 100% kontrolu vyrobených
dílců. Tím pádem nemůže taková výroba prozatím
vydělávat, ale pracovníci svou mzdu dostávají stále.
Doufáme však, že si všichni tito pracovníci uvědo-
mují tuto skutečnost a začnou být zodpovědní za
svoji práci, a nenechají se už kontrolovat jako malé
děti. A jsme zase na začátku - u zodpovědnosti,
výchovy a z toho vyplývajících následků a důsled-
ků. Vychovávejme se navzájem, mějme společný cíl
- dokázat vyrábět bez zbytečných hloupých chyb 
a bez zbytečné kontroly. Všichni tady jsme dospělí,
a tudíž zodpovědní za své jednání a chování.

Ing. Marie Kosková, vedoucí ŘKJ

Mr. Kratochvíl is narrating a story about an old
Egyptian shop selling the truth, which as he thinks,
is always hard to bear.

Vždycky když čtu bravácký Občasník (a že se na
něj vždy těším, čtu jej rád a některé články i opako-
vaně), tak se často zamýšlím. Pochopil jsem, jak jde
Ing. Štěpánkovi o podnik, a jak mu v tom i další lidé
pomáhají, ale došlo mi také z jeho jiných (těch jaksi
"nepodnikových") článků, že je i neúnavným
hledačem pravdy. A co je to pravda? Dal by se
připomenout jeden článeček Karla Čapka z roku
1920 "Relativní", kde on říká že: "relativní jsou
všechny pravdy, ale také i všechny omyly".

Zde chci ale připomenout jednu zvláštní pověst
až z pouště od Nilu. Z Egypta je tohle vyprávění 
o prodeji pravdy, kterou vypráví poutník:

"Nemohl jsem ani uvěřit svým očím, když jsem
zahlédl obchod s nápisem Prodej pravdy.
Prodavačka byla velmi zdvořilá. O jaký druh pravdy
bych prý měl zájem: částečnou či celou? "Celou
samozřejmě, nechci žádné klamy, žádné
polovičatosti ani účelovosti. Chci čistou, nefalšo-
vanou pravdu!" Odkázala mě tedy do jiné části
obchodu. Tam mě prodavač upozornil: "Cena je
velmi vysoká, pane..." "Kolik že činí?", zeptal jsem
se, pevně rozhodnut koupit pravdu celou, a  stojí,
co stojí. "Vaše ideály, bezpečí a víru, pane..."
odpověděl. 

Odcházel jsem z toho obchodu s těžkým srdcem.
Nemít ten vytoužený nákup je asi lehčí než pravdu
unést." 

S přáním hezkého léta a dovolené

MUDr. Jaromír Kratochvíl,
Domov OLGA, Blansko 

Prodej pravdy
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I.
Pobledlý hajný si v hospodě věší klobouk, od

stolu se ozve: "Co je Franto, vypadáš jakdybys
potkal smrt."

Hajný si sedá: "Ále, ani mi nemluv, u řeky jsem
dopoledne našel strženýho srnce. Pěknej kus to byl,
měl jsem na něj spadýno. Ňákej čokl, ale pořádnej,
mi ho zadávil... PIVO SI DÁM... Naštvanej sem, já
potkat psa v lese, tak ho hned, bez milosti.... Koukal
sem, jestli barvil, ale nic. Ten ho hryz, dyž pil, jen
pad do vody.

Kde je učitel? Dneska ještě nedorazil? Našel sem
v lese tu jeho krokodýlí šrajtofli, prázdnou." Hele,
hadaři, neviděls ňákýho čokla běhat v lese?"

"Člověče, velkýho ani ne. Nevím, fakt asi ne.
Že tu není Míra, je mi fakt divný... DÁM SI JEŠTĚ

JEDNO ŠÉFE."
Hostinský: "Učitelskej tu včera za al slušnou

sekeru, tak sem zvědavej, esli dorazí. Von teda 
s prachama na tom néni dovíjak."

Hadař: "Ale von zaplatí. Dycky zaplatil."
Hostinský: "A no jo."
Hadař: "Pánové, to byste nevěřili, co vám je letos

všude hadů."
Hvězdář: "Cha."
Hadař: "No, né vážně je letos hodně hadů. Hajnej

potvr , že je hodně hadů."
Hvězdář: "Ještě jsem od tebe neslyšel, že by hadů

bylo málo. Já kupříkladu ale na hady narážím
opravdu zřídka."

Hajnej: "Mm, hadů je."
Hadař: "A velký. Čím dál větší."
Hvězdář: "Delší."
Hadař: "Delší a větší."
Hvězdář: "To se ti zdá. Pozoruju Měsíc a ten se

mi zdá taky větší, ačkoliv jde do apogea. Přitom
vypadá jako by se přibližoval."

Hostinský (pokládaje před hadaře pivo): "To asi
spadne."

"Asi." shodli se ostatní.

II. (verze A)

Když zuřivý pes dorazil k řece, ještě nesvítalo.
Začal pít. Chlemtal. Z vody se vynořila ryba.
Pozorovala ho. Ohlédl se. Vedle něj statný srnec
sklonil hlavu k hladině. Pes se mu vrhl po hrdle
a strhl ho. Sevřel a držel i když už ostrá kopyta

neryla v půlkruzích do břehu. Vyšlo slunce. Pustil.
Hlava s parohy sklouzla do vody, krev se řinula, 
v oblacích, aby ji voda odnesla, jako by nikdy 
nebyla.

I pravila ryba psu: "Jsi silný, ale nejsi svobodný."

" A kdo jsi ty?", zeptal se pes ryby.
"Jsem Touha", odpověděla.

Řeka byla široká, pes se rozběhl po břehu. 
U skály, kterou prorazil proud, vstoupil na římsu 
a pak mezi stromy. Jiné cesty nebylo. Tu proti němu,
ze slunce, vyšla vzpřímená postava.

"Přidej se ke mně, nebo bojuj, ale mám tohle",
pravil neznámý a tasil meč.

"Přidám se. Ale kdo jsi ty?", zeptal se pes.
"Jsem kleštěnec Rozum."
Pes se přidal k Rozumu. Rozum poručil psu, aby

hlídal, a sám ulehl.
Pes zabil spící Rozum, ale zneklidnila ho

vzpomínka na rybu.

Pes opět běžel po římse, až potkal draka. Drak
byl zlatý a rudý. Byl mrtev. "Jsem Bohatství", pravil,
"a Rozum mne zabil."

"A já zabil Rozum", odvětil pes, "A jsem tedy
pánem", napadlo ho. 

Vydal se do stepi, aby vládl.

Zuřivý pes si jednoho dne povšiml pohybu v trávě
za sebou.

"Kdo jsi ty?", zeptal se.
Vztyčil se proti němu had a pravil: " Jsem Strach."
"Proč se plazíš za mnou? Zabiji tě!"
"Nezabiješ. Zemřeli bychom spolu, jako spolu

vládneme."
Pes se zamyslel: "Proč vlastně jsi?"
"Protože vládnu."
"A já?"
"Ty vládneš, aby si se semnou smířil."
Tak vládli spolu. Kam šel pes, tam šel Strach.

Vládli a step se jim kořila. Jen vysoko v nebi ptáci
byli svobodní. Pes i had na ně hleděli, ale vůli jim
vnutit nemohli.

"Já tu vládnu!", řval zuřivý pes pod jejich zpěvem,
ale ptáci ho ani neslyšeli.

"My tu vládneme. Vem jim jejich svobodu", syčel
had, ale slyšel ho jen pes.

V noci vyšel měsíc. Pes stál na balvanu a vyl.
Strach se bál. Pomalu, pomalu se stáčel tak, že se
vždy pohnulo jen jedno stéblo trávy.

Zuřivý šílený pes skočil z balvanu. Dopadl na
hada. Chladnoucím hadím tělem otřásla bolest.
Vzápětí jako když zpětná vlna železnou tyčí, kterou
si udeřil do skály, vrazí ti do paží, vrážejí jedové
zuby do chlupatého břicha. Morda ještě rozkousne
trojhrannou hlavu, ale otrava je v těle. Pak spadl
měsíc.

Podle M., N., i I., S., K. a skutečnosti



Poznámka

Dovol, čtenáři, abych Ti ozřejmil vznik tohoto
výseku a jeho jinotajného obsahu. Před mnoha lety,
při jedné procházce (následné návštěvě restau-
račního zařízení spojené s nemírnou konzumací
piva), zpestřené rozpravou o solipsismu, byl svět
omylem vpraven do žabí hlavy, kterážto je patrně
autorkou nápadu parodovat Zarathustru. Zmínkou 
o žábě ovšem nechci budit dojem, že se nám tato
objeví v příběhu. Čímž ovšem zase nechci předjí-
mat, že se tam neobjeví. V této vysvětlující pasáži
samozřejmě jde o něco jiného než o představování
postav mimo osu děje.

Te  očekáváš, že se tam ta žába objevit musí.
Logicky.

Tak tedy, logicky se tam objevit nemusí.

II. (inverze A)
Jednou si pejsek přivstal a zašel si raní procházk-

ou k vodě. Seběhl po břehu, aby se napil, když tu ho
zákeřně a zcela bezdůvodně napadl veliký zlý srnec
s obrovským parožím. Začal ho bolestivě trkat a
kopat ostrými kopýtky. Pejsek tak, tak že vyváz
l. Oddechl si až notný kus cesty od místa incidentu.
Najednou, koho nevidí, člověka. To pejska uklidni-
lo. Radostně, s vrtícím ocáskem vyběhl člověku 
v ústrety. Hned se spřátelili. A bylo to věru pevné
přátelství. A bylo by i trvalé, kdyby se jejich cesty
náhle nerozdělily. Inu, to je ale život se všemi svými
zapeklitostmi. Tak se pejsek dostal do širého světa,
kde při svém putování například přemohl i draka,
takže se stal tak všeobecně oblíbený, že si ho zvolili
… něco jako králem. A on byl spravedlivým 
a dobrým králem, k čemuž mu dopomáhal věrný
kamarád a moudrý rádce, kterého si vybral. Tím
pádem v kraji panovala shoda, což mimochodem
podle legendy prorokovala pejskovi kdysi jedna
kouzelná žába.

III.
Hostinský míval psa. Bleska. Koupil černé štěně

německého ovčáka. Pes, krmen zbytky z kuchyně,
rychle rostl. V půl roce vážil šedesát. Hostinský dal
psa na výcvik hadařovi. Po nějakém čase, když ho
ten vracel, řekl: "Vemu si jen za krmení." Vzal
peníze a se šklebem odešel.

Hostinský zavelel: "Sedni!" - pes sedl, "Lehni!" -
pes lehl. Hospodský si nevybavil další povel…
"Sedni!" - pes zůstal ležet.

Jednou, hostinský, aby mu v kamnech nevyhaslo,
jde pro uhlí. Jde a koutkem oka zahlédne něco, co
mu nehraje. "Že bych nechal vodevřený vokýnko 
u auta?" Koukne blíž a z palubky po rádiu visí jen
dráty na rozloučenou. Pes spí natažený hned vedle

au áku. Výjimečný v tom (mezi psy), že spí na
zádech. Hospodský ho nakopne a zařve: "Jak si hlí-
dal?" Pes vyletí, téměř porazí pána, takže ten se
zapotácí. S pohledem za psem se otočí, aby nabral.
Uhlák mu vypadne z ruky. Z uhlí trčí dvanáct párů
slepičích pařátů.

Hospodský vběhne do lokálu za pult, nalít si.
"Nechcete někdo psa?", řekne do tmění před očima.
Hvězdář se chytí a hospodský, kterému svitla nadě-
je, dodá: "za panáka…

…Dám ti ho i s vodítkem."
A hvězdář už si odvádí Bleska na prádelní šňůře.

Doma ho uváže, pak se vrátí a dá si pivo. Pije.
Dopíjí. Přes dno vidí jak se rozletí dveře do nálevny.
Dovnitř vráží stará jeho matka.

"Petříku, co si to dovedl za svini. Všechno zadávil
a utekl", a šlehá hvězdáře kouskem prádelní šňůry.

IV.
To slzy sjíždí po listech
svou danou cestou k zemi.
Slzy, ty kapky nejisté,
co zachvějí se na místech,
kde nejsou zadrženy.

Tak spouštějí se ze svého
a stávají se náplní.
Padají ve tvář mrtvého,
snad prolité jsou za něho,
až oční důlek zaplní.

Až oční důlek přelijí,
najdou si zase jiný cíl.
Ony pro cíle nežijí,
a tak po skráni v liniích
jejich tok příběh opustil.

II. (verze B)
Ještě za šera si připevnil učitel Míra hřebík na

klacek a šel sbírat odpadky k řece. Zapálil si na
cestu cigaretu, do které měl přibaleno i něco lep-
šího. Chvíli napichoval, pytel se naplnil nečekaně.
Co s ním? Te  nevěděl co tu dělá. Zahodil ho.

Udělal pár kroků. V ruce měl oštěp. Rozběhl se.
Běžel. Zdvíhal vysoko kolena, jako by běžel přerost-
lou mokrou travou. Běžel a vlasy mu vlály za
hlavou. Běžel, ve zpomaleném filmu. Uviděl srnce.
Srnec vystartoval. Míra za ním. Srnec zastavil, ale
když se lovec přiblížil, popoběhl. To se několikrát
opakovalo, zvíře přitom měnilo směr až zčistajasna
zmizelo. Míra, zadýchán, zmateně se rozhlížel.
Otočil se. Stál před ním veliký černý pes.

"Blesku, co ty tady děláš?", podivil se. Podrbal psa
na hlavě a ten zavrtěl ocasem, protáhl přední nohy
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jako kočka a položil se na zem (přetočiv se na
záda). Míra se posadil vedle něj, dal mu dlaň na
hrudník a sklopil se (také) na záda.

Katarze
Nyní se ti, čtenáři, zajisté vkrádá otázka, jak fun-

goval talamus v psí hlavě. Proč nekorigoval nápory
neurotransmiterů, které zapříčiňovaly podivné
chování neš astného zvířete. Jistě. Nabízí se, že 
v důsledku poněkud nevhodné, překořeněné a pře-
solené hospodské stravy, nadto doplněné o slivky
piva, podávané štěněti, došlo k narušení vývoje jeho
mozku a tudíž i psychiky. Jeho reakce se tak staly
příliš rychlé a neadekvátní, a to především v období,
kdy se nevyzrálému jedinci dostalo podnětů z pro-
středí divoké přírody, které probudily predo-
mestikační rysy jeho osobnosti především vynuce-
nou změnou stravovacích návyků.

To by ovšem bylo velmi zjednodušené a laciné
vysvětlení. Z kognitivního hlediska nejsme sto ani
rámcově odhadnout projevy či důvody projevů
Bleskova charakteru. Jsi-li čtenáři citlivější povahy,
zneklidňuje-li tě, že se autor popsáním jakési
události vymaňuje z odpovědnosti o alespoň poj-
menování příčin, neřku-li o nápravu, můžeš se sám
pokusit o pejskovu resocializaci ve vhodném

prostředí například rodiny s malými dětmi. Zde ale
narážíme na zásadní problém pádu Měsíce. Jedná-li
se o subjektivní vjem pejska v konci děje příběhu
způsobený agonií rychle pokračující sepse, je snaha
o jeho převýchovu bezpředmětná, nebo  tento nám
uhynul. Jedná-li se ale o objektivní skutečnost
srážky Měsíce se Zemí, znamená to rovněž, že nám
pejsek uhynul, a navíc to není konec jen tohoto
příběhu, ale příběhů všech.

Vladimír Hanák, pracovník kontroly jakosti D2,
16.4.1997, upravil 15.6.2004, (s původní ilustrací).

Martin is doing an unusual sport activity during the
weekends, he is trying to keep balance on the ropes,
among others. 

Zacvakávám jistící lano do karabiny sedáku 
a začínám lézt do koruny statného smrku. Vylézám
až do výšky deseti metrů kde je přivázáno lano,
vedoucí prostorem ke smrku na další straně
palouku. O kus výš, aby se na něj nedosáhlo, je
uvázáno jiné lano. Přes něj je přehozeno slabší, asi
metrové lanko. To se při přechodu drží v roz-
tažených rukou. Tření přes horní lano pomáhá držet
stabilitu. Aby to ale nebylo tak jednoduché, jsou 
v pravidelných intervalech na horním laně zarážky,
přes které je nutno lanko přehodit. V tu chvíli je
člověk odkázán je na vlastní rovnováhu. 

Zatím ještě stojím na začátku lana a opírám se
zády o kmen smrku. V duchu si nadávám do bláznů
a ptám se sám sebe, jestli mám tohleto zapotřebí.
Pomalu vyrážím. Pod chodidly cítím jemné chvění
napnutého lana ve větru. Snažím se nevnímat
hloubku pod sebou. Zajímavé, z vrchu vypadá
vzdálenost větší než ze spodu. Zatím to jde. Dostal
jsem se k první zarážce. Te  budu chvíli odkázán
jen na vlastní rovnováhu, na tenkém laně, deset
metrů nad zemí.

První pokus o přehození lanka. Nepovedlo se, ale
ustál jsem to. Nádech, výdech. Druhý pokus, pak
třetí. Lanko se konečně zachytlo za zarážkou. Další
metr dopředu k další zarážce. A znovu a znovu.
Konečně jsem na konci. Obejmu strom a chvíli
odpočívám. 

Čeká mě další překážka. Kolmo položené
oblouky lan. Skáče se z jednoho oblouku do
druhého. Zvažuji taktiku. Bude to chtít těžiště co
nejníže a minimální odraz. Jinak letím dolů. Nebo
předvedu parádní rozštěp. Ani po jednom zrovna
netoužím. 

Pomalu stoupám do prvního oblouku. A do
prdele! Lano se prosmeklo a oblouk se prodloužil. 
V poslední chvíli jsem se vytáhl zpátky na vstupní
lano. Není na koho nadávat. Tuto překážku jsem
připravoval já. Opravuji překážku do původní polo-
hy a znovu se vydávám na cestu. Je to prima. Na
konci cesty navlékám slaňovací osmu do lana a od-
pínám jištění. Sjíždím po laně zpátky na pevnou
zem, krev napumpovanou adrenalinem a štěstím, že
jsem to zvládl. 

V ústech mám vyprahlo a obrovsko chu  na pivo.
Ale na to si budu muset počkat. Na lanech se nepi-
je. Přijímám uznalé poplácání po zádech a láhev 
s vodou. Odcházím ohřát si konzervu guláše

Víkend na vysokých lanech
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a zvažuji s kým se navečer vydám na překážky ve
dvojici. Přichází ke mně jedna studentka a ptá se,
zda do toho nechci jít s ní. Samozřejmě souhlasím.
Smíšená dvojice je přece jenom příjemnější. 

Stojím už nahoře, na smrkovém kmínku
uvázaném mezi dvěma stromy a pozoruji překážku
před sebou. Dvě lana ve stejné rovině, začínající asi
2,5 metru od sebe a táhnoucí se přes palouk do jed-
noho bodu. Dvojice stojí proti sobě, každý na svém
laně a vzpírá se proti sobě rukama. Jak domeček 
z karet, akorát víc roztažený. Tato překážka je velmi
nepříjemná. Pravděpodobnost spadnutí je prakticky
stoprocentní. Jde jen o to, jak daleko se člověk
dostane. Druhým negativem je to, že při pádu vpřed
je možno si o protilehlé lano rozbít obličej. Riziko
je i ve vzájemném se pomlácení obou účastníků při
pádu.

Šáša mezitím vylezla na protější lano a má prob-
lém. Rozvázala se jí tkanička. Tu si sama na laně
nezaváže. S prosbou natahuje nohu ke mně.
Pomalu jdu do podřepu. Balancuji na kmínku 
a beru do rukou tkaničky. Publikum dole se dobře
baví, ozývají se poznámky o pyšné princezně a králi
Miroslavovi. Cvakají fotoaparáty. Jedna klička 
a druhá. Hotovo. Stavíme se proti sobě a zalé-
háváme do vzpěru. Být vzepřený mezi chvějícím se
lanem a dlaněmi druhého člověka a mít přitom pod
obličejem deset metrů hloubky… Nic moc pocit. 

Vyrážíme a se sbližujícími se lany se dostáváme
stále více do svislé polohy. Půlka je za námi, JSME
DOBŘÍ !!! Blíží se druhá třetina vzdálenosti. Udržet
rovnováhu je stále těžší. V tom vítr kývne špičkami
stromů a lano pod mýma nohama se rozkmitá.
Bojuji s rovnováhou a snažím se lano uklidnit.
Sleduji, že Šáše se to daří, holky jsou holt mrštnější.
Cítím, že mé těžiště je čím dál tím dále od osy. Hm,
bude to tentokrát moje chyba. "Sedám!" zařvu a už
přepadávám dozadu. Svist větru. Volný pád. A
náraz, když jistící lano trhne se sedákem. Zhoupnu
se jak kyvadlo. Šáša letí proti mně. Natáhneme oba
ruku. Nehty zanechávají na předloktí rudé stopy.
Ruce se zaklesnou a houpání ustane, jen adrenalin
a bušení ve spáncích zůstává. Pomalu se snášíme
dolů. Nebylo to špatné, ale mohlo to být lepší. Snad
příště.

Druhý den smotávám lana. Ruce jsou ztěžklé 
a adrenalin vystřídala obyčejná únava. Přemýšlím.
Často se mě moji vrstevníci ptají, proč dělám takové
šílenosti. Že ve svých pětatřiceti letech bych mohl
své víkendy a dovolenou trávit nějak normálně. Na
pláži nebo na zahrádce, místo toho abych někde
lezl jak opice, nebo se brodil po pás bahnem s bato-
hem na zádech. Možná mají pravdu. A možná také
ne. Nic nevyváží ten pocit, když člověk posune
hranice toho, co zvládne, zas o kousek dál. 

A má to i druhý aspekt. Je zábavné sledovat akční
hrdiny na obrazovce, a  již ve vymyšlených
příbězích nebo v různých survivalových hrách. Ale

věřte mi, že je daleko zábavnější prožít si alespoň
zlomek toho na vlastní kůži.

I přesto, že potom zůstávají modřiny. 

Ing. Martin Pišín, marketing D5

Vysvětlivky: 
Osma 
- horolezecké železo umožňující pomalé sjíždění po laně. 
Sedák
- systém popruhů pro bezpečné jištění ve výškách.

Poznámka: 
Pokud si někdo chce podobné překážky vyzkoušet, existují
Olomouci, Brně a Praze lanová centra pro veřejnost kde vám za
rozumný poplatek zkušení instruktoři půjčí potřebné vybavení a
naučí vás základy jištění. Pak si vyzkoušíte svůj um na pevných,
vyzkoušených překážkách.
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(volně navazující pokračování z minulého čísla)

Kristýna gives us some new examples of using non-
verbal communication in everyday life. This time
she focuses on our face.

V minulém čísle jste se mohli dozvědět něco
o gestech dlaní, podání ruky a gestech rukou a paží.
V tomto čísle bych vám chtěla přiblížit, co zname-
nají pohyby rukou po obličeji, různé způsoby
křížení rukou, a co vyjadřuje mimika obličeje.

Pohyby rukou po obličeji - často znamenají nejis-
totu, přemýšlení nebo rozhodování. Váš partner si
může přejíždět rukou kolem úst, třít si nos, dotýkat
se uší apod., obdobou je, když si dámy hrají 
s konečky vlasů nebo se řetízkem na krku. Pánové si
zase potahují kravatu, narovnávají si klopy u saka
nebo si posunují brýle po nose. Pro vás je důležité
posoudit celou situaci a pochopit, zda jde spíš 
o výraz zvažování konečného rozhodnutí ve váš
prospěch, nebo o to, že jste partnera dostali do
nepříjemné situace, či s vámi nesouhlasí (obr. 7).

Někdy je důležité sledovat, zda jste partnera nebo
posluchače zaujali. Když se člověk nudí, podpírá si
hlavu, jako by se bál, aby neusnul. Čím více mu
padá hlava do dlaně, tím silnější je jeho ztráta
zájmu (obr. 8). Ten, kdo pouze předstírá zájem, má
hlavu opřenou o dlaň a vysunutý ukazováček (obr.
9). Většinou vůbec nevnímá.

Obrázek 10 představuje výraz nesouhlasu, kdy se
partner dotýká brady a ukazováček má podél tváře.
Obdobně ale vypadá i přemýšlení nebo roz-
hodování. Při těchto gestech přejíždějí prsty po
bradě a hlava je lehce nachýlená. Tělo je mírně
nakloněno směrem k partnerovi (obr. 10)

Křížení rukou - jak bylo uvedeno již dříve, zak-
lesnutí nebo křížení rukou na hrudi znamená
pomyslnou ochranu. Je-li někdo nervózní, je-li 
v defenzivně nebo když má negativní postoj, zkříží
ruce, což je signál, že se obává nebezpečí. Jistě,
někdy se stane, že zkřížíte ruce, protože jste
unaveni nebo protože je to pohodlnější, ale
řekněme si upřímně, jste v tuto chvíli partnerovi
pozitivně nakloněni?

Existuje několik variant těchto gest. Například
gesto z obrázku 12 můžete vidět téměř kdykoli,
nejčastěji ale tehdy, když se někdo ocitne mezi
neznámými lidmi nebo když hovoří k plénu. Je to
projev nervozity. Čím silnější je sevření, tím větší je
napětí člověka. Někdy se může dokonce jednat 
o zjevný výraz zloby (obr. 13).

Obdobně můžeme interpretovat i gesta dolních
končetin. Uvolněná pozice s nohou přehozenou
přes nohu je sice většinou známkou sebevědomí,
ale má-li dotyčný nohy zaklesnuty přes sebe a celé
držení těla je strnulé, bývá to známka negativního
vztahu k tomu s kým jedná.

Všimli jste si, jak stojí lidé, kteří spolu hovoří
např. na chodbě během přestávky? Tvoří se skupin-
ka lidí a většina z nich má zkřížené ruce i nohy (obr.
14). Zároveň stojí i dost daleko od sebe. Znamená
to, že se neznají příliš dobře, a i když se usmívají 
a nezávazně konverzují, každý z nich ucítí určité
napětí, které se projevuje právě touto pozicí. Ve
skupině blízkých přátel stojí lidé blíž k sobě, jejich
končetiny jsou uvolněné a živě gestikulují.

Mimika obličeje - jestliže se gesta končetin dají
do určité míry zvládnout a vytrénovat, ovládnout v

Neverbální komunikace
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v krizových situacích mimiku obličeje je velmi
obtížené. Proto se z ní dá vyčíst velmi mnoho infor-
mací o momentálním stavu partnera. Už se vám asi
stalo, že v průběhu jednání partner poněkud ustr-
nul. Stále se snažil udržet úsměv na tváři, ale
rozhodně nešlo o přirozený výraz, nýbrž o masku. 
V tu chvíli jste věděli, te  se něco stalo, něco, co ho
vyvedlo z míry. Mimika dokáže vypovídat o údivu,
překvapení, počínající zlobě, a naopak o klidu a
spokojenosti. Asi není nutné na tomto místě uvádět
ilustrace, protože si každý umíme představit, jak
jednotlivé situace vypadají. Důležité je vědět, že do
duše okno je nejenom oko, ale i mimika obličeje.

Kristýna Hofmanová, referent ZO

Použitá literatura: Kheleová, V.: Komunikační dovednosti
managera, Grada Publishing s.r.o. 2002, ISBN 80-7169375-8

Michaela invites you to visit the famous Helfštýn
castle, the centre of European art smithery.

Krátká historie hradu
Rozsáhlá zřícenina hradu Helfštýna, vévodící

celému údolí Moravské brány, podněcovala už na
konci 18. století romantizující historiky k falešným
úvahám o původu hradu v daleké minulosti. 

Hrad Helfštýn (zvaný také Helfštejn, německy
Helfenstein) vznikl se vší pravděpodobností v po-
slední čtvrtině 13. století a jeho zakladatelem 
a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš
(Fridrich) z Linavy. Friduš z Linavy, jak uvádí 
s odstupem času záznam v moravských deskách
zemských z r.1349, se zmocnil (snad za bezvládí po
smrti Přemysla Otakara II. r. 1278) v tomto kraji
části majetku pánů z Drahotuš a vybudoval na
nejvyšší části
hřebene nad
řekou Bečvou,
chráněné strmý-
mi svahy, malý
hrad s oválným
p ů d o r y s e m .
Hrad vznikl na
ploše dlouhé při-
bližně 50 m a
široké 30 m a byl už tehdy ope-vněn silnou hra-
dební zdí, dopl-něnou na jihu mohutnou okrouhlou
věží. Na severní straně byl umístěn prostý hradní
palác, který měl mimo sklepy ještě dvě podlaží.
Celý areál hradu byl obehnán širokým parkánem, za
nímž byl vyhlouben ochranný příkop.

Hrad Helfštýn je od Lipníka nad Bečvou vzdálen
pouhé 4 km. Jeho umístění na kopci v zalesněné

krajině připomíná středověké sídlo, ukryté před ci-
vilizací. Je však snadno dostupný autem, parkoviště
je umístěno 100 m od vstupní brány. Ve své nynější
podobě má hrad charakter rozsáhlé pevnostní
architektury se šesti branami, řadou věží a budov, 
a se systémem valů z 18. století. Jednotlivé architek-
tonické útvary vznikaly od počátku 14. století.
Slohovou různorodost a velikost areálu ovlivnily
časté přestavby a plošné rozšiřování, ale i záměrné
poboření v roce 1656. Vliv na stavební vývoj měli i
významní držitelé Helfštýna. Po zakladateli
Fridušovi z Linavy to byli zejména páni z Kravař,
Pernštejnové a Bruntálští z Vrbna. Od 19. století byl
hrad prezentován jako turistický a památkově výz-
namný objekt. V současné době se stal přirozeným
kulturním centrem regionu a známým místem mez-
inárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston"
se stálou expozicí. K tomu, aby se hrad Helfštýn stal
světově uznávaným střediskem uměleckého
kovářství, směřují také soustavně probíhající rekon-
strukční práce.

Kam na výlet - hrad Helfštýn
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One of the customers is really satisfied with the
quick e-mail service of Isolit-Bravo. When he need-
ed to gain a yoghourt maker direction to be sent by
e-mail, he received it after 5 minutes.

Včera jsem zažil názornou ukázku toho, jak má
fungovat rychlá a efektivní komunikace mezi pro-
dejcem a zákazníkem prostřednictvím elektronické
pošty. Doma jsme se totiž rozhodli, že v rámci
zdravé výživy našich dětí, a i nás samotných,
budeme opět vyrábět skvělé domácí jogurty. Ovšem
problém se vyskytl ve chvíli, kdy jsme začali hledat
návod k použití notně zaprášeného jogurtovače. 

V hledání jsme byli, bohužel, neúspěšní.
Pamatovali jsme si sice složení směsi, ale protože
jsme nehodlali postupovat alchymistickým postu-
pem pokus-omyl, zkusil jsem, jak už možná tušíte,

oslovit výrobce s dotazem na možnost zaslání návo-
du, který jsem na jejich webu nenašel. Ještě musím
dodat, že jogurtovač jsme zakoupili již v minulém
století, konkrétně v roce 1996, takže je to již pěkná
vykopávka. 

Po pravdě řečeno očekával jsem odpově , pokud
vůbec nějakou, ve stylu: "Bohužel litujeme, ale
návod Vám již nemůžeme poskytnout. Zakupte si
náš nový skvělý letošní model", ale k mému velkém
překvapení, a ještě větší radosti, jsem ve své
mailové schránce za zhruba 5 min. nalezl elektro-
nickou verzi toužebně očekávaného návodu !!!

Přesně takhle si představuji emailový kontakt
výrobce-zákazník, ovšem setkal jsem se s ním
poprvé, dosud byly mé zkušenosti spíše opačné.
Nezbývá mi než zvolat: "Bravo, BRAVO !!!", a s
celou rodinkou si pochutnat na báječném domacím
jogurtu. Všichni, kdo máte chu , jste zváni.

zákazník firmy Isolit-Bravo
http://www.elka.cz/denik/m.php?kdo=bubol&vstup=1

Bravo Bravo! článek na serveru ELKA 

KALENDÁŘ AKCÍ - S R P E N
1. 8. - 31. 8. 
Spolčení pro divadlo a šerm TILIA Malá ukázka
loveckých a vojenských palných i chladných
zbraní. Informace a domluva na tel. 603 706 941 -
R. Prokeš. Příplatek ke vstupnému na hrad. 
21. 8. - 27. 8. mimo pondělí
KOVÁŘSKÉ FÓRUM - 16. ročník přehlídky tvorby
vybrané kovářské dílny. Na exponátu pro hrad
Helfštýn budou pracovat umělečtí kováři z dílny
Michaela Ernsta z Německa. Slavnostní zahájení
proběhne na Kovářském dvoře v sobotu 21. 8. ve 14
hodin. V doprovodném programu vystoupí cim-
bálová hudba LUČINA. 
28.-29. 8. sobota 9 - 18, neděle 9 - 13
HEFAISTON 2004 - 23. ročník mezinárodního
setkání uměleckých kovářů.
Program: demonstrace kovářské tvorby na 8 pracov-
ištích, výstava kovářských děl v exteriéru. Po oba
dny zajištěna kyvadlová autobusová doprava Lipník
n. B. (ČD) - hrad Helfštýn. Samostatné vstupné 60,
40 a 20 Kč.

KALENDÁŘ AKCÍ - Z Á Ř Í
úterý 7. 9.
Vstup do hradu po celý den zdarma - příspěvek
správy hradu ke Dni otevřených dveří památek. 
sobota 11. 9. 9-15 hodin
Speciální výstava bíglů se zadáváním titulů CAC na
druhém nádvoří. Beagle Club ČR 
neděle 12. 9.
Vstup do hradu po celý den zdarma - příspěvek
správy hradu ke Dni evropského kulturního
dědictví. 

KALENDÁŘ AKCÍ - Ř Í J E N
pátek 1. 10.
Mezinárodní den seniorů - pro návštěvníky nad 60
let vstup zdarma. 
neděle 24. 10. od 13 hodin
Závěr sezóny OLDTIMERCLUB HELFŠTÝN - výsta-
va historických vozidel na druhém nádvoří. 

Ještě nesmím zapomenout Vám ukázat, jak se tam
dostanete……

Tak doufejme, že vyjde krásné počasí a vše
proběhne OK. Příjemný zážitek Vám všem přeje 

Michaela Bednářová, referent ŘKJ
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Vývoj jednotlivých ukazatelů společnosti 1993-2003

Vybrané udaje z auditované účetní uzávěrky
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V roce 2003 firma překročila jednu miliardu tržeb
za vlastní výrobky a služby. K největšímu nárustu
tržeb o 45 milionů došlo u divize lisovna, kde roste
výroba pro automobilový průmysl, snižení tržeb
zaznamenala divize nástrojárna, výroba přechází
do přístího roku ve formě navýšené nedokončené
výroby a fakturace vstřikovacích forem se zrealizuje
až v roce 2004. Prodej kuchyňských přístrojů před-
stavuje stále největší podíl (73 %) na celkových
tržbách firmy a prodalo se za 780 mil. Kč našich
výrobků (fritéz, mixerů, konvic a dalších spotře-
bičů). Během roku společnost zaměstnávala 
v průměru 477 spolupracovníků a dosáhla produk-
tivity práce (měřené přidanou hodnotou na pracov-
níka) 756 tis. Kč, při ročním nárůstu osmi procent.
Investice v roce 2003 dosáhly 60 miliónů korun.
Dokončily se stavební investice, montáž a přístavba
nástrojárny, které slouží k rozšíření výroby. Většina
investičních prostředků byla použita k nákupu
nových strojů lisů, obráběcího centra, manipulátorů

a dalších strojů, s jejichž přispěním dochází ke
zvyšování produktivity práce a je zajištěna jejich
rychlá návratnost.

Zásoby se zvýšily o 26 miliónů korun na 178 mil-
iónů korun. K navýšení došlo u materiálu, kdy ke
konci roku došlo k předzásobení materiálem pro
lisování a u nedokončené výroby vstřikovacích
forem (vyrábíme formy pro automobilový průmysl,
které jsou konstrukčně a technologicky náročné a
jejich výroba se časově prodlužuje). Během roku se
nám podařilo zlepšit průměrnou měsíční dobu
obrátky u zásob na skladech. Firma si během roku
vytvářela rezervy na opravy dlouhodobého majetku
a ostatní účely (na program znalostních zaměst-
nanců). Finanční situace společnosti je dlouhodobě
stabilní, došlo k dalšímu navýšení volných
finančních prostředků, které v dostatečné míře
pokrývají potřeby dalšího rozvoje výroby a nákupu
investic.

Ing. Jiří Bláha, vedoucí finanční účtárny

Peter is introducing some paragraphs and explaining
some rules related to 24-month-gurantee.

Záruka na prodej spotřebního zboží je oblast, se
kterou se můžeme všichni setkat, nejčastěji v pozici
kupujícího, nebo v pozici prodávajícího či servisu.
Vysvětlení problematiky podmínek 24 měsíční
záruky, stanovené novelou ObčZ, je velmi prob-
lematické a řadu konkrétních případů, které vzni-
knou při opravách ze strany servisů, řešíme ve
spolupráci s právníky. Pro obě zúčastněné strany
však vyplývají následující vztahy:

I. Záruka na provedenou práci

1. Záruka na provedenou práci je obecně
stanovena na 3 měsíce, pokud není stanoveno
zvláštními předpisy jinak. Nelze provést opravu bez
záruky, a to ani při předchozím souhlasu zákazníka.
Pokud je do zařízení proveden neodborný zásah, či
je zařízení zastaralé, nejsou k dispozici náhradní
díly apod., lze provést na žádost zákazníka diag-
nostiku a technické posouzení zařízení.

2. Na poskytnuté náhradní díly, které jsou
použity při opravě spotřebního výrobku, poskytuje
minimální záruka 6 měsíců.

3. Objednatel (zákazník) je povinen vyzved-
nout si věc do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy měla
být oprava provedena (dohodnutý předpokládaný
datum ukončení opravy), pokud byla provedena
později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím

dokončení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit
poplatek za uskladnění [§656/1 ObčZ].

4. Není-li předmět na opravy vyzvednut do 6
měsíců ode dne, kdy ji měl vyzvednout, má zho-
tovitel (servis) právo věc prodat. Je-li zhotoviteli
známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hod-
noty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji
objednatele vyrozumět a poskytnout dodatečnou
lhůtu k vyzvednutí věci [§656/2 ObčZ].

5. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci,
vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po
odečtení opravy, poplatku za uskladnění a nákladů
prodeje [§656/3 ObčZ].

II. Záruka na prodej spotřebního zboží

1. V §616 ObčZ se hovoří o tzv. "shodě s kupní
smlouvou". Tato shoda zaručuje kupujícímu, že
výrobek má vlastnosti smlouvou požadované nebo
prodávajícímu či výrobcem prezentované. A to bu
údaji, uvedenými v návodu k obsluze, tak třeba
mediální reklamou, letáky, apod. Pokud kupující
zjistí rozpor do 6-ti měsíců od nákupu výrobku, má
nárok na to, aby výrobek byl uveden do stavu
odpovídající kupní smlouvě.

2. Základní záruční doba je stanovena na 24
měsíců. Tato záruční doba počíná běžet od doby
převzetí věci [§621 ObčZ]. Pokud je provoz
zařízení podmíněn instalací jiného subjektu, počíná
záruční doba běžet od data uvedení do provozu.

Problematika záruční doby u spotřebního zboží
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3. Na žádost kupujícího je prodávající povinen
poskytnout záruku písemnou formou, (záruční list).
Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název
nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identi-
fikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu nebo
bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to
povaha věci, postačuje místo záručního listu vydat
kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující
uvedené údaje. Z uvedeného vyplývá, že o ZL
(záruční list) musí kupující prodávajícího požádat. V
zájmu kupujícího a vlastně i prodávajícího je, aby
byl tento ZL vystaven v každém případě. Pokud
kupující jde uplatnit reklamaci, musí prokázat¨, že
se jedná o ten výrobek, ke kterému se vztahuje
záruční povinnost. Pokud má kupující ZL s identi-
fikačními údaji reklamovaného výrobku a případně
ještě doklad o nákupu výrobku, je uplatnění rekla-
mace bez problému. V žádném případě nelze ze
strany prodávajícího či jiného nositele záruky pod-
miňovat záruku na výrobek personáliemi kupujícího
na ZL či prodejním dokladu. Na tuto podmínku ne-
má prodejce či jiný nositel záruky oporu v zákonu.

4. V §622 ObčZ je uvedeno: Jde-li o vadu,
kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla
bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je
povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,
může kupující požadovat výměnu věci. Nebyla-li
věc ještě použita, může kupující požadovat výměnu
věci, popř. vadné části. Tatáž práva náleží kupující-
mu, jde-li o vadu sice odstranitelnou, avšak kupující
nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě
nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Je obec-
ně vžitý názor, že kupující má nárok na výměnu
zboží či odstoupení od kupní smlouvy (vrácení
zaplacené kupní ceny po 3 opravách. Toto pravidlo
nemá oporu v zákonu, ale stalo se spíše uznávaným
pojmem.

5. Právo z odpovědnosti za vady uplatňuje u
prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li
však v záručním listu uveden jiný podnikatel určený
k opravě, která je v místě prodávajícího nebo pro
kupujícího bližším, uplatní kupující právo na
opravu u podnikatele určeného k provedení záruční
opravy. Ten je však vázán povinností dodržení
lhůty, dohodnuté mezi kupujícím a prodávajícím při
prodeji věci.

6. Záruční oprava musí být provedena max-
imálně do 30 kalendářních dnů [§19 OchrS]. Tato
doba počíná běžet od data předání vadné věci
prodávajícímu, popř. podnikateli, který je určen 
k provedení záruční opravy. Pokud není dodržena
doba opravy 30 dnů, považuje se věc za neo-
pravitelnou, a kupující má právo na výměnu věci či
vrácení zaplacené kupní ceny.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od data
uplatnění odpovědnosti za vady (přijetí u prodejce
či opravce) do doby, kdy kupující byl povinen věc
převzít.

8. Dojde-li k výměně věci, začíná běžet nová
záruční doba od data převzetí nové věci. 

9. Jestli je nutné vzhledem k povaze a obsluze
výrobku, je povinností prodávajícího dodat pří-
slušný návod v českém jazyku. Této povinnosti se
prodávající nemůže zprostit, že mu potřebné infor-
mace či návody neposkytl výrobce či dovozce
výrobku [§6 OchrS].

10. Umožňuje-li to povaha výrobku, je prode-
jce povinen na základě požadavku kupujícího
výrobek předvést [§14 OchrS].

11. S výjimkou případů, kdy je k provedení
opravy určena jiná osoba [§625 ObčZ], je prodáva-
jící povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provo-
zovně, v níž je přijetí reklamace možné na prodá-
vaný sortiment, případně i místě podnikání či sídle
formy. V provozovně musí být po celou provozní
dobu přítomen pracovní pověřený vyřizovat rekla-
mace.

12. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do 3 dnů. Reklamace musí být
vyřízena maximálně do 30 dnů, pokud se prodáva-
jící se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po
uplynutí této 30 denní lhůty má kupující stejná
práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze
odstranit [§19 Ochr.S].

III. Bezplatný servis

1. Bezplatný servis je obdobou záruční doby
na výrobek. Po dobu bezplatného servisu má kupu-
jící právo, aby mu byla bezplatně odstraněna záva-
da, která brání řádnému užívání výrobku. Výrobce
zařízení může ale v záruční listu uvést činnosti, na
které se bezplatný servis nevztahuje (např. doprava
mechanika ke kupujícímu, rozsah opravy). Pokud
není taková činnost v záručním listu uvedena, pří-
padná oprava výrobku musí být pro kupující bez-
platná.

2. Pro bezplatný servis neplatí body 2, 4 ,5 ,6
předchozího článku o záruce na prodej spotřebního
zboží. To znamená, že bezplatný servis se již
neprodlužuje o dobu, kdy je výrobek v opravě,
nelze požadovat výměnu věci ani vrácení zapla-
cené kupní ceny a neplatí ani maximální 30 denní
lhůta na provedení opravy.

Ing. Petr Appl, vedoucí servisního střediska
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Milí spolupracovníci,
zase se budu opakovat a zamýšlím se nad tím,

proč. Možná vysvětlujeme věci příliš složitě a je jim
těžko porozumět. Tentokrát tedy svůj výklad
zestručním a začnu pro názornost od konce:

Potřebujeme být z něčeho živi 

a musíme živit svoje rodiny. 

Pokud se nestaneme flákači a marodéry

a nebudeme žít na podpoře 

Musíme pilně pracovat. 

V této firmě

máme stálou a velmi dobře placenou práci.

Abychom si ji udrželi, 
musíme plnit určité podmínky.

ISO 9001:2002
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 16949

Vysoká produktivita, nepatrně zmetků, dobře
hospodařit na svépracovišti,umět hodně prací,být
šikovný, soucítit s firmou, pracovat s chutí, praco-
vat vesele, pracovat se zájmem, mít radost z nových
strojů a naučit se je výtečně ovládat, myslet u práce,
nepřijímat lajdáckou práci zvenčí ani zevnitř…

Když je každý den splníme, je to dobrý předpoklad,
že se budeme mít velmi dobře.

Když je nesplníme,neudrží se firma ani my.
Najdeme potom lepší práci ?

Já o takové nevím…

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy

Výrobní porady jaro 2004
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"I tell you, whenever you did this for one of the least
of these members of my family, you did it for me."

Matthew 25:40, Good News Bible

Obyvatelé Hylvát, okrajové čtvrti Ústí nad Orlicí,
prožili o Velikonocích invazi Američanů. Brzy ráno
tam přijely dva autobusy plné mládežníků. Místo
pomlázek měli v rukou lopaty, rýče a krumpáče,
místo řehtaček se roztočily cirkulárky a míchačky.
Namísto koledy a vajíček se přivážela kolečka se
štěrkem a novými obrubníky. Co se stalo ?

Jednota bratrská spolu s organizací Young Life
připravili i letos brigádnický projekt pro studenty
mezinárodních škol ze západní Evropy: stavba pro-
lézaček a houpaček u české základní školy.
Přihlásily se týmy mladých z Francie, Anglie,
Portugalska, Německa, Dánska Švédska i Švýcarska.
Celkem na sto mladých pracantů, a s nimi kolem
čtyřiceti vedoucích a dospělých pomocníků.

Všechny náklady (cestu, ubytování, materiál…) si
hradili z vlastní kapsy. Z české strany to znamenalo
také mnoho příprav, vedle Jednoty bratrské a hylvát-
ské školy se na projektu podílela i ústecká radnice a

deset dobrovolníků-překladatelů (mezi nimi i Jana
Marková z I-B). 

Zahraniční studenty práce ohromně bavila, občas
si někteří z nich odskočili do školy zapojit se do
hodin angličtiny nebo tělocviku. České děti byly
také nadšené. Poprvé použily svou angličtinu v pra-
xi, zahrály si s Amíky basket, zazpívaly si a zasou-
těžily. A na konci týdne stálo v dříve zdevasto-
vaném parku před školou nové hřiště s novými
chodníky a lavičkami.

Pro křes anskou organizaci Young Life i Jednotu
bratrskou je to způsob, jak říci světu, o čem vlastně
Velikonoce jsou. Není to jen o vajíčkách a čoko-
ládě. Někdo tam nahoře nás měl tak rád, že nelito-
val toho nejdražšího, co měl, vlastního syna, aby

nám pomohl z bryndy. A mladí brigádníci mohli
tohle poselství předat českým dětem. Nepotřebovali
k tomu kříže ani kostely - stačily rýče a lopaty 
a malá škola na kraji města. 

Chci tímto článkem poděkovat i vaší firmě za
moderní formu sponzorství - poskytnutí dobrovol-
nické síly. V dnešní době není až tak těžké sehnat
peníze pro dobrou věc. Je nedostatek schopných 
a šikovných lidí, kteří investují své srdce. Díky a
těším se na další spolupráci. 

Dan Dostrašil, pastor Jednoty bratrské

Young life
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I když vedení společnosti nemá ve zvyku vys-
tavovat na odiv své dobročinné aktivity, jsem toho
názoru, že rozhodně neškodí občas si připomenout
alespoň celkovou výši pomoci , která je směřována
potřebným spoluobčanům. Její skutečná hodnota je
však mnohem vyšší - dává adresátům pocit, že ten
"normální" svět na ně nezapomněl a že ještě existu-
jí lidé, kteří mají pochopení a porozumění. 

Tak, jako platí nadčasové přísloví "Sytý hladové-
mu nevěří" si i my stěží dokážeme představit úděl
postižených, nemocných či opuštěných spolu-
občanů. A přesto se od nich můžeme v řadě případů
učit víře a pokoře , s níž přijímají svůj těžký úděl. 

To, že společnost Isolit-Bravo nepatří k "mediál-
ním" dárcům, kteří se ukáží jednou za rok v dětském
domově, zajistí si patřičnou publicitu v tisku a tele-
vizi, a pak o nich není celý rok slyšet, je zřejmé.
Desítky případů pomoci dokumentují ve velké
většině pouze děkovné dopisy a radost adresátů. Ale
tak to má být, protože, jak již bylo řečeno,
pomáháme rádi.

ROK 2002 3. 287 000,- Kč
ROK 2003 4. 070 000,- Kč
ROK 2004 1. 780 000,- Kč 
(1 roku ).

Martin Šlesingr
Personální oddělení

Robert hopes this year "Cihelna" action will be even
better than in the previous years. It is a big presen-
tation of both historical and modern army tech-
nique, including a demonstration of the battle of
Králíky (the end of World War II). 

Po průniku sil německého wehrmachtu obrannou
linií u Králík se zdá, že vítězství okupantů je již
zpečetěno. Náhle poničené bunkry obnovují palbu,
poměr sil na bojišti se okamžitě mění a česko-
slovenská armáda nezadržitelně postupuje vpřed.
Přechází do útoku a v tuto chvíli ji už nic nemůže
zastavit.

Tak bude vypadat jedna z ukázek historického
boje na tradiční akci Den podpory a výcviku sil
armády Cihelna 2004 Králíky. Letos poprvé se před-
staví veřejnosti také strážní rota aktivních záloh
Pardubického kraje. Jako každý rok bude tato akce
největší prezentací armády v kraji, která je pro
vojáky zároveň i výcvikem. 

Kromě armády a kralické radnice se na akci

podílejí kluby vojenské historie a místní vojenské
muzeum, jenž je otevřeno po celý rok. Příznivci
vojenství si přijdou na své, objeví se zde například
replika lehkého obrněného auta, vzor 30, a lehký
tank LT, vzor 38. 

Akce Cihelna 2004 proběhne 20. a 21. srpna, a
kromě historické i moderní vojenské techniky čeka-
jí na diváky ukázky bojů se vším všudy a obdi-
vuhodné výkony protagonistů. Přije te se podívat,
určitě to stojí za to.

Robert Pachel, zástupce vedoucího lisovny

Postřehy z výroků moudrých
Žádá se po nás, abychom neúnavně pracovali,

abychom v našem životním díle dosáhli dokon-
alosti. Ne všichni jsou povoláni k specializovaným
nebo profesionálním pracím, a ještě méně z nás
dosáhne výšek géniů v umění a vědách. Mnozí jsou
povoláni, aby byli dělníky v továrnách, na polích a
ulicích. Žádná práce však není bezvýznamná.
Každá práce, která povznáší lidskost, má cenu, a je
důležitá. M. L. King Jr.

Nevadí mi názor jiných lidí, ale to,že mi ho chtějí
vnutit. Johnson

Rozum je jediný dar, který příroda rozdělila
spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má
málo. Montaigne

Kdo je přísný k sobě, je spravedlivý také k jiným.
To znamená, že jim ponechá prostor pro vývoj, a
není hned netrpělivý, když za ním zaostávají.

Stifter

Filip Večeř, kontrola jakosti D1

Pomáháme rádi

Cihelna 2004
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Mechová jezírka na Rejvízu
Jana is speaking about her favorite place, the

mountain village called Rejvíz, founded at the end
of the eighteenth century. It is situated in the nearby
Jeseníky Mountains.

Rejvíz je mezi
horskými obcemi
nejkrásnější perlou
jesenických hor,
leží v romantické
krajině uprostřed
sametově zelených
luk, na náhorní
rovině plné lesů.
Nachází se v okrese Jeseník, asi 7,5 km jihozápad-
ně od Zlatých Hor, a je nejvýše položenou obcí ve
Slezsku - nadmořská výška zde dosahuje téměř 800
metrů. Patří k nejvyhledávanějším místům v severní
části CHKO Jeseníky, svou polohou splňuje pod-
mínky pro náročnou i méně náročnou víkendovou
turistiku. Mezi zajímavosti Rejvízu patří zejména
Mechová jezírka, penzion Rejvíz, Kobrštejn (hlíd-
ková věž z 11. století), kostel (postaven roku 1808
za pouhých 8 měsíců), pomník obětem 1. svět.
války za penzionem Rejvíz a ruský (lesní) hřbitov. 

Obec byla založena koncem 18. století, tehdy se
jmenovala Reihwiesen (bohaté louky), z čehož po-
stupným komolením vzniklo dnešní jméno. V roce
1836 zde stálo 64 domů, škola a kostelík.
Zajímavou historii má dnešní penzion Rejvíz. Z bý-
valého statku tady nejprve vznikl hostinec U Je-
zerního pastýře, který v roce 1896 koupila rodina
Braunerových. O popularitu hostince se postaral syn
Braunerových - Alfréd, talentovaný řezbář samouk.
Ten ve volných chvílích zhotovil nejen výzdobu
chaty, ale především karikatury stálých hostů,
vyřezaných do opěradel židlí. Každý z pravidelných
hostů tak měl svou vlastní židli s vlastním auto-

portrétem. Dodnes se
dochovalo jen asi
dvacet židlí (z původ-
ních 300) a větší část
výzdoby vinárny. 

Velké a Malé
mechové jezírko je
obestřeno mnoha báje-
mi a pověstmi.
Nachází se v blízkosti
osady Rejvíz v nej-
větším rašeliništi Mo-
ravy a Slezska - v
národní přírodní rezer-
vaci Rejvíz (350 ha).
Roste tu typická

rašeliništní vegetace jako rašeliníky, suchopír
pochvatý, klikva žoravina, rojovník bahenní,
masožravá rosnatka okrouhlolistá, borovice blatka
(výška jen cca 6-15 m), bříza karpatská atd., 
z živočichů netopýr severní, mravenec rašeliništní 
a žlu ásek borůvkový. Velké mechové jezírko 
o ploše 1692 m a hloubce 2-3 m je zpřístupněno po
ha ovém chodníku. Dochovalo se díky specifickým
klimatickým poměrům - nízké průměrné teplotě (5,6
stupňů Celsia) a vysokým srážkám (1400mm ročně).
Vrstva rašeliny zde dosahuje 300 cm. K Velkému
mechovému jezírku vede z Rejvízu naučná stezka,
která je dlouhá asi 3 km (otevřeno od 8:00 do 18:00
hod.; vstupné - dospělí - 15 Kč, děti, studenti, vojá-
ci a důchodci - 10 Kč). Malé mechové jezírko je
veřejnosti uzavřeno.

Pokud vás oblast Rejvízu zaujala, dostanete se 
k ní přímo z Jeseníku autem po silnici na Dolní
Údolí - Zlaté Hory (z Jablonného n./O. cca 85 km)
nebo pěšky po mnoha turisticky značených cestách.
Z Jeseníku např. po žluté (na Rejvíz 11,5 km), kde se
cestou můžete zastavit na vyhlídce na Čertových
kamenech. Výstup na vrcholek je pro turisty zajištěn
řetězy. Skály slouží jako cvičné stěny pro horolezce.

Na zpáteční cestě z Rejvízu po červené (do
Jeseníku 9 km) minete vrcholky Bleskovec,
Chlapecké kameny a Bílé skály, rozhlednu Zlatý
chlum ( 875 m n. m.) a Řecký a Turistický pramen.
Rozhledna Zlatý chlum byla oficiálně otevřena již
roku 1899. Stavba je 26 metrů vysoká a je celá 
z kamene, mimo prvních asi pět metrů, které jsou 
z cihel (otevřeno je o víkendech od 10:00 do 18:00
hod; vstupné - dospělí - 15 Kč, studenti - 10 Kč, děti
- 5 Kč).

Vlak. spojení z Jablonného do Jeseníku v NE: 7:44
(OS20003, z Hanušovic R905) - 10:09

Vlak. spojení z Jeseníku do Jablonného v NE:
17:47 (R1402, z Hanušovic OS20008) - 20:01

Jana Kyralová, mzdová účtárna
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Arnošt is describing another beautiful place, the
pearl of the Jeseníky Mountains, Karlova Studánka
(Charles` Spring), which is one of our famous spa
areas.

V krásných horských lesích, na říčce Bílá Opava,
která v četných vodopádech a kaskádách spěchá od
vrcholu Pradědu do slezských nížin, leží perla
Jeseníků - lázně Karlova Studánka.

Pohádkové prostředí Karlovy Studánky vytváří
empírové a klasicistní budovy. Ojedinělá je parková
úprava s vodotryskem, vodopády, klidně tekoucími
potůčky a spletí chodníčků. Zdravé prostředí a min-
erální prameny pomáhají léčit nemoci z povolání,
zejména silikózu. Jde tedy o lázně určené hlavně
horníkům. Karlova Studánka je zároveň střediskem
cestovního ruchu. Ubytovací kapacita pro turisty je
v hotelu Opava a ve zmodernizovaném hotelu
Hubertus. V lázních je veřejnosti přístupná sauna 
a jeden z minerálních pramenů v parku. 

A tak, budete-li se v době své dovolené toulat po
Jeseníkách, zavítejte i do těchto malebných míst,
pokochejte se krásnou přírodou a zhluboka
dýchejte horský vzduch.

Arnošt Macháček, divize D3

INZERCE
• Prodám sekačku na trávu, elektrickou, plně

funkční, tovární výroba, dva roky stará (600 Kč);
prodlužovací kabel k sekačce se zvýšenou ochra-
nou (100 Kč)

• kolečko stavební, bantam, zánovní (300 Kč)

• rýsovací prkno A1 s pantografickým systémem,
k připevnění na obyčejný stůl, velmi skladné 
(1500 Kč)

• Sedačku na nošení dítěte na zádech (200 Kč)

• Lis na papírové brikety, nový, nepoužitý i s
návodem (500 Kč)

Ing. Martin Pišín, OK, linka 210

• Ruční lis na mošt - ovoce. Téměř nepoužívaný.
Cena dohodou.

J. Kožnar, tel. 224

aneb jak bylo, a jak bude.
Karel likes to spend his time before the computer,
but at the same time he warns the computer mani-
acs to stop their activity for a while and go out to see
how beautiful is the nature outside.

Asi nebudu moc lhát, když řeknu, že většina, kdo
toto čte, asi raději sedí doma, popíjí kafíčko, a před
blikajícím monitorem zapomene na všechny
starosti normálního dne. Tu se z nás stanou hrdi-
nové, tu sportovci či piloti vrtulníku, a prostě cokoli,
na co vám stačí hardware. Náš přítel (mám na mysli
počítač) nám poskytuje mnohé. Zapomenete, že
zítra máte důležitou schůzku, nebo, že pokud si to
auto neopravíte, zítra se prostě do té práce
nedostanete. 

Vypadá to tak malicherně, ten počítač, přesto nás
dokáže zabavit po dlouhé hodiny, ve dne i v noci .
Obávám se však, že se zde pouze potvrzuje pravid-
lo: "Každý meč je oboustranný". Pařba je skvělá věc,
o tom se tady hádat nemusíme, ale pokud budeme
pařit pořád, a zapomeneme na okolní svět (mamin-
ka, tatínek, sourozenci, ale třeba i obyčejné domácí
zvíře), může se docela dobře stát (a to bych vám
nepřál), že i okolní svět zapomene na vás. Snad to
ihned nezpozorujete, ale třeba za nějaký čas, až
vám třeba odpojí elektřinu, které jste propařil za
tisíce a nemůžete to zaplatit, poznáte, na čem jste.
Pak můžete už jenom doufat, že není pozdě na
nápravu. 

Čeho nikdy moc nepřeberu, je sport. Mimo
lyžování. Ale co na tom je? Nahoru, dolů, nahoru,
dolů. Je načase, abych se trochu rozhlédl kolem
sebe (doporučuji) a poznal, že mimo blikajícího
monitoru, nul a jedniček jsou i jiné krásné věci -
výlet do přírody, na hory, nebo i obyčejná procház-
ka. Ale ono taky nejde jen jíst, spát a ukat do
kláves. Ťukat, ukat a úplně se z toho zjančit. 

Nebudu tady nějak filozofovat, už jen proto, že
jsem taky takový blázen do počítačů. Ale chci
vzkázat VŠEM, kteří kopnou do houby prostě proto,
že jim překáží v cestě k počítači, aby se zamysleli,
dokud nebude pozdě, a nestanete se ztracenými
případy.

Karel Slavík, vedoucí lisovny 

Od přírody k počítači Karlova Studánka
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Martin found some extracts from the town chronicle
concerning the 25th anniversary of Isolit-Bravo
foundation.

Před časem jsem měl možnost nahlédnout do
vydání Stručné kroniky města Jablonného nad Orlicí
z roku 1936, které se dochovalo ve vlastnictví mého
známého. Mimo mnoha zajímavých informací 
z historie města od jeho založení, až po vznik
samostatné republiky, mne zaujala sta  o společnos-
ti Isolit, kde se praví:

"V Jablonném daří se i firmám průmyslovým,
dobrým příkladem jest mladá společnost Isolit, která
dobře hospodaří ku prospěchu svému i okolí."
Uvědomil jsem si, jak málo toho vlastně víme o hi-
storii firmy, o jejích začátcích, o lidech, kteří
společnost založili, a v nelehkých poválečných
letech přivedli k prosperitě. Moderní člověk se
soustředí na přítomnost a budoucnost, a čím dál
méně hledá poučení a inspiraci v historii, což je
škoda.

Nedávno jsem náhodou narazil v archivu na
Pamětní zápis z oslav 25. výročí založení Isolitu.
Přestože je téměř 60 let starý, byl jsem překvapen,
kolik obsahuje aktuálních a nadčasových sdělení.
Mohl by bez nadsázky posloužit jako základ
současné výrobní porady. Je důkazem, že dnes tolik
skloňované výzvy k pilné, poctivé a kvalitní práci
nejsou jen výmyslem "těch nahoře", ale že je už
praktikovali jako jedinou cestu k prosperitě i ú-
spěšní lidé před námi. Je velká škoda nás všech, že
následující léta reálného socialismu v podstatě
vymazala z povědomí lidí tuto firemní sounáležitost
a pocit, že firma je jedna velká rodina.

Přeji všem spolupracovníkům klidnou dovolenou.

Martin Šlesingr, personální oddělení

Pamětní zápis: 8. října 1945

V pondělí, dne 8. října 1945 v 15 hodin
odpoledne, uspořádána byla v pracovním sále, 
k tomu účelu slavnostněji připraveném a vyz-
dobeném, menší vnitřní oslava 25-ti letého jubilea
trvání naší firmy. Po několika úvodních pochodech
radio-gramofonových a když všichni zaměstnanci
zaujali svá místa, přednesl vrchní ředitel V. Látal
následující krátký proslov:

Milí přátelé a spolupracovníci!
Když jsem k Vám naposledy promlouval 26. květ-

na tohoto roku /před volbou závodní rady/ zmínil
jsem se již, že letošní rok, ve kterém naší zmučené
vlasti a národu opět zasvitlo sluníčko svobody, je
pro náš podnik zvláš  významný tím, že v něm

dosahuje 25-ti letého jubilea svého trvání. V mi-
nulém měsíci bylo tomu právě přesně 25 roků, kdy
byla zde v Jablonném založena naše společnost,
která pak v únoru 1921 zahájila výrobu v malé nově
postavené továrničce pod nádražím, ve které dnes
vyrábíme isolační tkanice. Podle starého přísloví:
"každý začátek je těžký" prodělával i náš mladý
podnik ve svých začátcích mnohé potíže v otázkách
výrobně technických, při získávání odběratelů atd.,
ale i přes to jsme se dobře probojovávali a začavši
skromně a obezřetně v malém měřítku, pomalu, ale
jistě jsme rostli. V roce 1923 byla nám dolní továr-
na již malá, a tak jsme se přestěhovali do tehdy se
uvolnivší této tovární budovy, ve které dnes
vzpomínáme 25-ti letého jubilea houževnaté a snad
dobře vykonávané práce.

Mohl bych Vám dlouho vyprávěti o postupném
růstu a vývoji našeho podniku /možná, že by to
mnohého z Vás také dosti zajímalo, nebo  jsme
prodělávali doby dobré i zlé/ , ale myslím, že to
není ani zapotřebí, nebo  je zde mezi Vámi řada
spolupracovníků, kteří všechno prodělávali sebou.
Tito všichni - jsou nejen sami - dobrými pamětníky
vývoje našeho podniku, ale svým setrváním u nás i
nejlepším dokladem toho, že v tom "Isolitu" to bylo
vždycky dobré, a snad lepší než kdekoliv jinde!

Drazí přátelé, z malého začátku vyrostl "Isolit" 
v podnik velkého národohospodářského významu -
zejména od roku 1936, kdy jsme se dostali do sféry
Moravské banky, je rozvoj největší /máme - jak víte
- 2 továrny zde v Jablonném, 1 továrnu v Kolíně 
a vlastní prodejní kancelář a sklady v Praze/ a nebýti
oněch neš astných 6-ti let okupace, musel by býti
náš "Isolit" uváděn všude za vzor, nebo  nebýti těch-
to smutných 6-ti let, byl by dávno již plně
uskutečněn program různých zařízení směřujících
ve prospěch zaměstnanců, stanovený v roce 1938,
kdy jsme tyto budovy zde koupili a kdy bylo tedy
také definitivně rozhodnuto, že "Isolit" v Jablonném
trvale zůstane. /Bylo tehdy ku příkladu jednáno 
o nutnosti postaviti kolonii rodinných domků, měly
se zříditi tovární zábavní kroužky sportovní, hudeb-
ní, atd./ Že to nejsou jen planá slova, nýbrž že toto
skutečně bylo tehdy plánováno, dovolávám se
svědectví pánů členů závodní rady, kteří byli pří-
tomni poslední schůze naší společnosti, v níž jsem
uváděl v přítomnosti nejvyššího pána ze správy
našich podniků - pana vrchního ředitele M.
Sloupského - jeho tehdejší slova: "nejdříve se musí
dařiti dobře všem zaměstnancům podniku, nebo
budou-li tito š astni a spokojeni, pak se trvale dobře
povede i podniku samému!"

Co se nemohlo uskutečnit v době války, může se
uskutečniti v brzké budoucnosti, ale je pouze jen 
a jen na nás všech, abychom se o to přičinili další
neúnavou a dobrou prací a všemožnou snahou 
o další dobrou prosperitu našich závodů. Pan presi-
dent Dr. Edvard Beneš nedávno řekl: "vojensky jsme

Malé ohlédnutí
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si svobodu vyhráli a te  jde o to, abychom ji vyhráli
a udrželi také hospodářsky!" Pro nás zaměstnance
znamenají tato slova, že se musíme starati o zvýšení
pracovní morálky, vystupňování výkonů, o zlepšení
organizace a tím vším o zlevnění výroby tak, aby-
chom ve světové soutěži s dobrými československý-
mi výrobky udrželi si co možno nejlepší místo! 
U nás se o to, za spolupráce závodní rady a Vás
všech milí spolupracovníci již pokoušíme, zavedli
jsme závodění a zařazení se každého jednotlivce do
vzorného družstva zaměstnanců firmy, a já doufám
a pevně věřím, že se nám to také všechno podaří.

Že naše firma, resp. Náš podnik, vzniknul ve svo-
bodném Československu před 25-ti lety a že po 6-ti
letech okupace opět v obnovené Československé
republice oslavuje své první 25-ti leté jubileum
práce, můžeme si pokládati za dobré znamení do
budoucích let a já nepřál bych si nic lepšího, než
abychom ve vzájemném plném porozumění 
a dobré vzájemné spolupráci další mohli přispěti 
k tomu, aby podnik náš dále rostl a sílil ve prospěch
nás všech, naší drahé Republiky a celého národa.
Prosím Vás proto, setrvejte všichni nadále na svých

místech v pilné práci, nenechte se zlákati vyskytu-
jícími se okamžitými snad výhodami, které jsou
konjukturální a které nemívají dlouhého trvání 
a opakuji moji obvyklou prosbu: dělej každý tak,
jako by podnik patřil Tobě a pak Ti také jistě bude
dobře tak, jako nikde jinde!!

Přátelé - spolupracovníci - správa našeho pod-
niku rozhodla v souhlasu se závodní radou vyplatiti
u příležitosti tohoto 25-ti letého jubilea svého trvání
každému zaměstnanci peněžitý dar a sice 1 týdenní
mzdu těm, kteří nastoupili u nás teprve letos, 
4 týdenní mzdu ostatním zaměstnancům a těm, kteří
jsou v našich službách přes 10 let dvojnásobek, při
čemž ti zaměstnanci, kteří jsou u nás přes 20 let
obdrží ještě příplatek v paušální částce k 1.000 Kč
jako mimořádné uznání za věrnost k podniku.

Zvedám číši a prosím, abyste se mnou připili na
zdraví nás všech, jakož i našich pánů ze správní
rady a na všechno nejlepší do další 25-cítky našeho
milého "Isolitu"! - Nazdar ! -

/Přednášející vypil skleničku piva a tuto pak
roztříštil./

Josef recommends to visit Slovakia during the holi-
days. Especially the National Park of Slovakia where
you can find, except others, a bear or some wolfs.

SLOVENSKÝ RÁJ - to je název jednoho z nejkrás-
nějších koutů Slovenska. Leží na severovýchodě
Slovenského rudohoří, v okresech Rožňava, Poprad
a Spišská Nová Ves, která je jeho vstupní bránou.
Celé toto území bylo původně jednou velkou
vápencovou plošinou, kterou postupně koryta řek
rozkrájely na několik menších i větších plošin, z kte-
rých se rozbíhají soutěsky. Soutěsky jsou místy
hluboké až 100 m. Jejich přechod je zabezpečený
technickými pomůckami, jako jsou žebříky, řetězy
nebo železné stoupačky. Větší část tras prochází tur-

istickým střediskem
Kláštorisko, které bylo
postavené jako útočiště
před nájezdy Tatarů. Dnes
jsou zde jen zbytky
kláštera. 
Na okrajích tohoto národ-
ního parku se nacházejí
turistická střediska - Čin-
gov, Podlesok, Stratěná,
Vernár, Dedinky, Mlynky.
Zde všude je možnost
ubytovat se. Říční toky,
jako např. Hornád a Hni-
lec zde vytvořily jeskyně,

a to Čertova diera,
Medvedia jaskyňa,
Stratenská jaskyňa.
Nejznámější však je
Dobšinská adová jas-
kyňa. Stratenská jas-
kyňa už nyní měří více
než 20 km a stále
pokračuje objevování
dalších nových pros-
torů. Jeskyně jsou obý-
vané netopýry. V le-
sích žije medvěd,
kamzík alpský, vlk,
rys, kočka divoká,
jelen, srnec a divoké
prase. Až budete uva-
žovat, kam se vydat o své dovolené a kde načerpat
nové síly do další práce, doporučuji Vám navštívit
Národní park Slovenský ráj na konci léta nebo
začátkem podzimu, kdy je ustálené počasí. Tehdy
jsou překrásné výhledy z plošiny Glac, ale i z Ha-
vraní skály a z Velké Knoly (nejvyšší vrch - 1300 m
n. m.) Z ní jsou vidět Vysoké i Nízké Tatry. 
Eště by sa ve a dalo písa  o tejto pozoruhodnej
krasovej oblasti, ale najkrajšie je to všetko prejs  a
rozjíma  nad najväčším umelcom - PRÍRODOU.

Jozef Pojedinec, divize D3

Tip na dovolenou - Slovenský ráj


