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Kvido appreciates the value of thoughts of John
Fitzgerald Kennedy,Tomas Garrigue Masaryk and Alois
Rasin for today.

Zkratky jako  značky se používají zcela běžně, ale je
velmi málo jmen, která lze použít tímto způsobem.
Normální Čech bude rozumět asi pouze dvěma: TGM
a JFK. Vypůjčil jsem si od každého z výše zmíněných tří
slovutných mužů dvě myšlenky, které se mi zdají velmi
dobře aplikovatelné na naši firmu popřípadě na dnešní
společnost.

Před bezmála patnácti lety jsem v naší firmě začínal
citátem Johna Fitzgeralda Kennedyho: "Neptejte se, co
víc může pro vás vaše země učinit, ale ptejte se, co vy
můžete učinit víc pro vaši zemi!", přičemž zemi jsem
nahradil firmou. Nakolik se tak spolupracovníci
skutečně ptali, se lze jenom dohadovat - ale určitě
aspoň někteří ano. Ona ani u Američanů, kterým věta
původně patřila, nebyla účinnost také zdaleka stopro-
centní. Chci nicméně upozornit na další aspekt této
výzvy, který není na první pohled zřejmý. Kdo se ptá,
co ještě může víc udělat pro svoji rodinu, pro firmu, ve
které pracuje, pro cizí lidi, pro stát, ve kterém žije - ten
není zdaleka blázen, který se rozdá na kusy. Touto
otázkou potlačí sebestřednost, která je jedem
správného života a v konečném efektu sám získá. Kdo
se stará jenom sám o sebe, nakonec ztratí všechno.

Druhá myšlenka JFK, kterou často připomínám, zní
takto: "Za celý svůj úspěch vděčím tomu, že jsem se
dokázal obklopit lidmi chytřejšími, než jsem já sám." Je
velice aktuální pro některé vedoucí a mistry v naší
firmě. Stalo se jakýmsi smutným zvykem, že leckterému
pracovišti vévodí Nepostradatelný, nemající žádnou
personální rezervu, žádného skutečného zástupce a
všichni ostatní spolupracovníci jsou tam o několik tříd
"méně schopní". Taková praxe není správná, vede
někdy nakonec dokonce ke zhroucení dotyčného do té
chvíle nepostradatelného vedoucího a k nejméně
žádoucímu stavu: není za něj nikdo a on sám nemůže.
Je to samozřejmě i moje chyba, že takový stav na něk-
terých místech dopouštím. Musíme se v tomto smyslu
zlepšit: Já nesmím takový stav dovolit a oni jej nesmí
praktikovat.

Od Tomáše Garrigue Masaryka si nelze na prvním
místě nevypůjčit nejznámější myšlenku: "Nebát se a
nekrást!" První část věty často rozvíjím svým vlastním
rčením: "Ničeho se, přátelé, neobávejte, všechno dobře
dopadne!" Skutečně si myslím, že kdo se pilně a poc-
tivě snaží, může v konečném efektu dopadnout jedině
dobře a není žádných důvodů se něčeho - jsem-li
připraven to dělat poctivě a naplno - obávat a to ani
průběhu ani na konci vlastního života. Přičemž ovšem
to, co se z pozemského hlediska může jevit jako
"dopadl špatně", může být jako velmi dobré nahlíženo

z hlediska nadpozemského. Druhá část věty by měla
být zřejmá  nám všem a především dnešním politikům.
Jak se ale přesvědčujeme, zdaleka tomu tak není. Dále
TGM prezentoval zajímavou myšlenku, "že když někdo
pracuje dobře, není ho nutné příliš chválit a oslavovat,
protože to je v podstatě jeho povinnost". V tomto bodě
je Masaryk v ostrém rozporu se současnými mana-
žerskými příručkami, které radí chválit za všech okol-
ností. Myslím si dvě věci: že autoři manažerský příruček
nedokázali v životě ani deset procent toho, co dokázal
on a za druhé je podle mne vhodné si při pocitu akut-
ního nedostatku chvály na vlastní osobu a výsledky
vzpomenout na spoustu generací před námi - za jakých
podmínek ti lidé žili a hned nás pocit sebestřednosti
přejde. To platí samozřejmě i pro mne a musím říci, že
dnešní zákazníci se naším prvním prezidentem důsled-
ně řídí: největší odměnou po dobře vykonané práci je,
že nám nevynadají = že nám neřeknou vůbec nic.

Třetí monogram byste neuhodli, protože se
nepoužívá. Zkrátil jsem si tak jméno prvorepub-
likového ministra financí Aloise Rašína. Tento úžasně
pracovitý finanční odborník a ekonom oddělil
československou měnu od zhroucené rakousko-uher-
ské a nově vzniklou Kč dotáhl do evropského
souhvězdí pěti nejtvrdších měn: anglická libra, švý-
carský frank, švédská koruna, holandský gulden a
československá koruna. Rašínovy výroky jsou vodou na
můj mlýn: Opakovaně prohlašuji (Štěpánek), že jsem
skutečného nezaměstnaného ještě neviděl. Když jsme
na chronicky nezaměstnaném Bruntálsku "rozjeli ve
velkém" nábor nových pracovníků, přihlásila se nám po
vší inzerci a schůzkách s tamějším úřadem práce 1 —
slovy jedna paní, která u nás pracovala asi 2 — slovy dva
dny. Potom nám vynadala, co jsme to za blbce a odešla
středem = marodit zpátky na Bruntálsko). Rašín
prohlásil něco podobného: "Oblast, kde je údajně
chronická nezaměstnanost, se prohlásí za krizovou a
vypíše se tam veřejná zakázka na stavbu mostu. Do
soutěže se potom přihlásí dva zedníci, z nichž jeden se
do výběrového řízení ani nedostaví a druhému se
nechce dělat!".

A konečně druhý Rašínův výrok, který vzpomeneme-
li na nechutné tahanice kolem strýce Vika zní jako
rajská hudba z jiného světa: "Za službu vlasti se
neplatí!" 

Není divu, že Rašína bolševici nenáviděli. Zastřelil
ho komunista, který potom v klidu dožil za socialismu
ve státní vilce v Praze na Ořechovce. A tak nad plán
ještě poslední Rašínův výrok, který stojí za hluboké
zamyšlení. Když ho smrtelně zraněného odváželi do
nemocnice, vydechl: "Špatná výsluha za dobrou práci!"

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy
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Martin informs on Flags over Isolit-Bravo. Wherever
the Freedom and Democracy might be endangered, we
will be present by the mean of this Flag, standing always
on side of those depressed. The economical interests will
go aside: The Freedom and Liberty are more important!

Jak jste si mnozí všimli, objevila se před Vánoci na
stožáru nad naší firmou oranžová vlajka, která dočasně
nahradila vlajku českou. A jak už to v českých zemích
bývá zvykem, ihned po Jablonném začaly kolovat
zvěsti o tom, že Isolit koupila zahraniční firma.

Ale není tomu tak. Oranžová vlajka byla vyvěšena
jako výraz symbolické podpory vedení firmy k probíha-
jícímu demokratizačnímu procesu na Ukrajině. Byl to i
výraz podpory prodemokratickému kandidátovi
Viktoru Juščenkovi.

V týdnu od 7. března se nad firmou objeví vlajka svo-
bodného Tibetu, vyvěšená na protest proti  stále trvající
okupaci Tibetu Čínskou lidovou republikou a časem
vyvěsíme další. Tam, kde bude demokracie ohrožena,
potlačována nebo se bude naopak rodit, budeme
prostřednictví vlajky nad naší firmou přítomni také my
a budeme vždy stát na straně utlačovaných. Jakékoli
případné obchodní zájmy přitom půjdou stranou,
protože svoboda člověka  je důležitější! 

Na malých stožárech podél chodníku budou od jara
vlajky všech zemí, jejichž občané pracují v IB.

Ing. Martin Pišín, D5

Vlajky nad naší firmou. Obětem komunismu
Vaclav points out the malitious nature of commu-

nism.

Neschopnost rozpoznat pravou podstatu komuni-
stické ideologie, je to, že jinak jsou vnímány její
ideje a její realita. Její ideje vycházejí, na rozdíl od
nacismu, z toho, že staví na myšlenkách rovnosti,
solidarity a sociální spravedlnosti, tedy věčné touhy
lidstva po spravedlivé a š astné společnosti. 

Z těchto důvodů nejsou lidé schopni vnímat tuto
filosofii podobně jako nacistickou. Její realita,
neboli uplatňování těchto myšlenek v praxi pak, ste-
jně jako nacismus, znamenají masový teror, vraždy
a loupeže. Právě v rozdílném chápaní těchto dvou
ideologií spočívá největší nebezpečí. 

Komunisté jsou sice v zápalu politického boje
odsuzováni, avšak justice je neodsuzuje. Skoro se
až pomalu zdá, že zvítězit nad komunismem se
stalo pro klasické demokracie nepříjemnou povin-
ností, na kterou je dobré rychle zapomenout. 

Přesto je vždy správné se tomuto letargickému
pocitu neoddat a vždy, pokud je to možné, se snažit
o to, aby se nikdy na oněch sto miliónů lidských
obětí, které má tato zrůdná filosofie ve světě na svě-
domí, nezapomnělo.

Václav Marhoul, filmový režisér a producent,
člen Československé obce legionářské, bojovník
proti komunismu.
(článek otištěn s laskavým svolením autora. ing. Pišín) 
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Konkurence z Číny
Petr  shows the extreme Chinese competition, which
we must face to

Vážení spolupracovníci,

Níže uvedený článek jsem nedávno pověsil na
nástěnky v nástrojárně, ale uvědomil jsem si, že by
bylo dobré, kdyby si ho přečetli i Ti z Vás, kteří v
nástrojárně nepracují.

Již mnohokrát  jsem se zmiňoval o tom, že  čín-
ská konkurence v oblasti výroby forem a nástrojů je
agresivní, nabízí  veškeré požadované služby,
vynikající termíny, atd. Níže si můžete opět přečíst
překlady  e-mailů dvou čínských nástrojáren, které
nabízejí své služby. Také jsem připojil fotky z těch-
to firem a pěti  dalších nástrojáren. Uvědomte si,
prosím, že naši zákazníci dostávají tytéž e-maily, ve
kterých jim tyto čínské nástrojárny nabízejí NAŠE
služby.

Vážená paní, vážený pane,

společnost Leader Mold & Plastic Product Ltd je
výrobce velmi přesných forem, který se specializuje
na dodávky  výrobků od návrhu až po výrobu forem
a plastových výlisků technologií vstřikování. Dále se
také specializujeme na dodávky přesně obráběných
částí. Naše firma sídlí v ShenZhenu v Číně. Prosíme

skejte více informací o nás.
Používáme  vývojový software jako Master-cam,

Auto-CAD, Pro-E, UG, Solid-works a další. Zave-
dení NC zařízení, jako například CNC and EDM,
nám pomáhá zaručit spolehlivou kvalitu, splňující
nejnáročnější požadavky zákazníka.

Máme moderní vybavení dovezené z Taiwanu a
Japonska. Naši konstruktéři mohou pomoci našim
zákazníkům vyvíjet jejich výrobky od konceptu přes
prototypy až k finální výrobě. Veškeré naše služby
se opírají o  mnoholeté zkušenosti se vstřikováním
plastů.

Mnoho zákazníků z Evropy a Ameriky nakupuje
nyní formy a přesné díly z Číny kvůli zlepšení jejich

konkurenční výhody - nižší cena, dobrá kvalita a
rychlá dodací lhůta. I my  jsme založili stabilní
obchodní vztahy s mnoha společnostmi z USA,
Evropy na této bázi. Upřímně doufáme, že se
staneme Vaším výrobním partnerem v Číně.

Prosíme, dejte nám šanci udělat nabídku na Vaši
další formu nebo výlisky. Zjistíte, že můžete získat
formy, výlisky a přesně obráběné části rychleji a lev-
něji než od svých lokálních dodavatelů, protože my
máme zkušené pracovníky s velmi nízkými mzda-
mi. Leader Mold bude Váš nejlepší výrobní partner
v Číně.

Jack Yan
Leader Mold & Plastic Product Ltd.
R402, Lian Hua, Wan Ke Si Ji Hua Cheng,
Ban Tian, ShenZhen, China, 518029
Tel: 86-755-8116 0130     86-755-8419 7526
Fax: 86-755-8995 9013   
E-mail: info@leadermold.com  
Web site: www.leadermold.com

From: camilla 
To: firma@isolit-bravo.cz 
Sent: Tuesday, February 01, 2005 9:23 AM
Subject: Tooling manufacture service in China

Vážená paní, vážený pane,

Je mým potěšením psát Vám tento dopis a upřím-
ně doufat v navázání obchodní spolupráce s Vámi a
Vaší společností.

Brothermold International Limited je výrobce
forem. Nejenom že vyrábíme formy pro vstřikování
plastů, ale také vyrábíme mnoho výrobků z plastů
přesně dle požadavku zákazníka.

Každý rok vyvážíme mnoho forem do zahraničí -
do USA, Velké Británie a dalších evropských zemí.
Máme zkušené konstruktéry a zkušené pracovníky
plné nápadů s dobrou komunikací  angličtině. Naši
konstruktéři nabízejí zákazníkům vynikající profe-navštivte naše stránky www.leadermold.com a zí-
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sionální služby zahrnující výrobek a  2D a 3D
návrhy forem, Mold Flow analýzu, Q/C a Q/A.

Pro více informací o nás navštivte naše webové
stránky: http://www.brothermold.com

Vaši odpově  velmi oceníme.

S pozdravem
Camilla
Marketing Manager
Brothermold International Ltd.
Block B-11,Shahe Industry Estate,Jiangshi Village,
Gongming Town,Baoan District,Shenzhen,China
Tel: 0086-755-29963345     
Fax: 0086-755-29963346
Email: camilla@brothermold.com                    
Web: http://www.brothermold.com                      

Fotky z dalších čínských nástrojáren:

Jak vidíte i z výše uvedeného, konkurence v
oblasti lisování plastů a v nástrojařině je stále větší,
čínské nástrojárny a lisovny jsou agresivnější,
nabízejí své služby za mnohem nižší cenu, což má
bohužel negativní vliv na evropské výrobce včetně
naší firmy. A to, co se mnohým zdálo před dvěma
lety nemožné - že konkurence z Dálného Východu
bude zasahovat i do automobilového průmyslu - je
dnes bohužel pravdou. A zasahuje dvěma způsoby:

a) "vysává" zakázky z jiných odvětví, takže na
zakázky automobilového průmyslu zůstává v
Evropě vlastně více výrobců a tím i větší konkurence

b) je sama schopna vyrábět výlisky i formy pro
automobilový průmysl v Číně.

Z výše uvedeného pro nás všechny vyplývá vlast-
ně pouze jedno jediné nápravné opatření a to je:

Maximálně "hýčkat" stávajícího zákazníka tak,
aby neměl žádnou možnost být s našimi službami
nespokojen a vlastně ani nechtěl dávat své projekty
jinému dodavateli. A na tom se musíme podílet
všichni společně.

Ing.Petr Bodlák
vedoucí Marketing and Sales

Zhejiang Huangyan Huaheng Mould & Machinery Factory Shanghai Ziyan Mold Industry Co. Ltd.  

Shenzhen Huayisheng Mould Co., Ltd  

Wah Poly Molding & Plastic Mould Factory  

Shenzhen Ketai Precision Moulding Co., Ltd  
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A man after his fortyfive…What happens with
him?! Kvido pushes forward eight proposals, how to
face the danger of the male hormonal degradation…

Tak a můžu to takhle naplno říct a nikdo mě
neobviní, že diskriminuji nějakou skupinu lidí: Mně
už totiž  pětačtyřicet  také bylo!

Muži nemají žádné vnějškové ani fyziologické
znaky, které by je po tomto věku měnily, a to svádí
tak nějak k domněnce, že se s nimi vůbec žádná
změna neděje, že jenom léta a "to všechno vodnés
čas". Opak je ale pravdou. Hormonální změny
probíhají prudce a intenzívně, jako střevní potíže po
velkém mejdanu. 

Za mého dětství v šedesátých letech bývala pos-
trachem  takzvaná druhá míza. Chlap, postižený
druhou mízou prostě nebyl k udržení. Česal si pře-
hazovačku, barvil si vlasy, byl nesmírně společen-
ský,chodil na mejdany a pokud na to z melouchů
měl, pořídil si novou manželku ve stáří svých
dcer.Pokud na to neměl, musela se manželka s jeho
dvojím životem smířit. Celé okolí takovou rodinu
litovalo. Nevzpomínám si, že by byla tenkrát k
pozorování druhá verze téže hormonální poruchy -
změknutí, ochabnutí, zblátovatění, zesra… pozor,
nechal jsem se příliš unést, myslím tím zkrátka
celkové znemohoucnění dříve cílevědomého, pra-
covitého a rázného člověka tak, jak je nezřídka
vidíme dnes. 

Ale není se čemu divit - za socialismu žádná pra-
covní vypětí nebyla a tak se takovýto stav zbláto-
vatění nedal ani nikterak odhalit. Dnes je svět  a
život pestřejší, a tak vedle sebe můžeme pozorovat
oba projevy jedné téže  hormonální poruchy a mno-
hdy dokonce i u jednoho a  toho samého chlápka
současně. Rozhodně se takovým stavům  nechci
posmívat, protože jsou do určité míry determi-
novány hormony, geny, stavem rodiny, pracovním
prostředím, okolím a kdoví čím ještě. Na druhé
straně jsou ale také do značné míry určeny vůlí toho
kterého chlápka poddat se nebo ne - podobně jako
třebas kouření či nemírné pití alkoholu. A právě
tady vidím obrovský prostor pro zlepšení. Za dlouhé
období bezmála patnácti  let, kdy naše populistické
vlády a  už nejprve pravé a potom levé koalice,
umožňovaly nesmyslné odchody do předčasných

pracovníků IB odešlo v řádném důchodovém věku. 
"Chlapi, co když se dožijete stovky?!", ptal jsem

se jich. "To budete bezmála padesát let v důchodu!
Co blbnete?! Vždy  se z toho zblázníte!" — "Jen se
neboj, my už stejně k ničemu nejsme", pamatuji se
na většinu odpovědí. 

Inu, každému podle jeho vůle - kdo si o sobě
myslí, že už k ničemu není, asi to tak s ním skutečně
je. Nemusíme ale chodit až k předčasným důchod-
cům. Chlap, kterého přepadne shora popsaný syn-
drom na sebe nadává už dávno před dosažením
sedmapadesáti. Hudrá, že už k ničemu není, a že by
ho patřilo vyhodit."A to ti nevadí, že na stará kolena
budeš dělat méně zajímavou práci, svoje zkušenos-
ti nezúročíš a koneckonců také vyděláš podstatně
méně?!", ptám se. "Nevadí, nechci, nezajímá, už
nejsem k ničemu…" bývá  mnohdy odpově .Co s
takovými, chorobou zasaženými?! 

Tak tedy předně a za prvé, takový chlápek musí
sám chtít se rozbouřeným hormonům nepoddat. 

Za druhé, a  se mu klidně  holky líbí, ale a  zůs-
tane u své manželky, se kterou prožil podstatnou
část života a která mu porodila jeho děti.

Za třetí, a  v práci, v rodině a zkrátka ve všem
dodržuje řád a pořádek. "Serva  ordinen  et ordo
servabit  te!" čili "Udržuj řád a řád udrží tebe!"  je
heslo, se kterým katolická církev nikoli náhodou
přežila  už dva tisíce let.

Za čtvrté, a  pracuje, až se z něho bude kouřit a
čoudit, a  sportuje, přečte si noviny, podívá se na
zprávy, učí se nové věci,učí se jazyky, a  jde k vol-
bám. Zkrátka, nezdědkovatět! Věčné hudrání,
skuhrání, pšoukání, hloupé a prázdné tlachání,
litování se, šetření se, nadávání a stěžování si  na
všechno a všechny  kolem jen intenzitu a projevy
shora popsané choroby podstatně zhoršuje.

A  se za páté důkladně stará o  zaopatření rodiny
a chce si dobře vydělat.

Za šesté, a  se věnuje také věcem veřejným či
dobročinnosti.

Za sedmé, a  je velkým optimistou.

A za osmé, a  si vzpomene na mého dědečka.
Ten pracoval do jednadevadesáti, a pak během jed-
noho týdne umřel. "Prací žiju", říkával…Dědečkovi
ovšem všechno sebrali komunisti a žádný důchod
mu nedali .…Počkat, už to mám!  Že my jsme toho
našeho chlapa rozmazlili a on takhle vyvádí z nad-
bytku?! 

Ing. Kvido Štěpánek

Serva ordinen et ordo servabit te! 
(Pozor na chlápky po pětačtyřicítce!)

důchodů, bych na prstech jedné ruky spočítal, kolik
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Nový stroj Možnosti motivace

Motivační soutěž 2005

Vyšší kvalifikace = vyšší platZdenek describes a new horizontal machinig
centre that the company has invested in.

Divize nástrojárna zakoupila v únoru 2005 nový
stroj na výrobu těžkých forem od výrobce TOS
VARNSDORF a.s. Tento vodorovný frézovací a
vyvrtávací stroj TOStec, typu PRIMA, je obráběcí
stroj s vodorovným nevýsuvným pracovním vřeten-
em, otočným upínacím stolem a uspořádáním loží
do ,,T". Ochranné krytování pracovního prostoru a
celého stroje je v provedení bez ,,střechy". 

Stroj PRIMA je všestranně použitelný obráběcí
stroj pro širokou oblast obrobků umožňující přesné
a výkonové obrábění. Obrobek se upíná na otočný
stůl. Stroj lze použít pro vrtání, vyvrtávání, fré-
zování a řezání závitů. Je vhodný pro opracování
skříňových, deskových a prostorově členitých
obrobků ze šedé litiny, ocelolitiny, oceli a
neželezných kovů. 

Lze ho použít pro kusovou i sériovou výrobu i pro
náročné technologické postupy. Další možnosti
stroje jsou dány použitím zvláštního a
doporučeného technologického příslušenství.
Vyspělá elektrotechnická výbava výrazně zkracuje
vedlejší neproduktivní časy na minimum a spolu s
vysokou tuhostí stroje se podílí i na výsledné přes-
nosti obrábění. 

Stroj PRIMA se vyznačuje nízkou spotřebou elek-
trické energie, jednoduchou a rychlou obsluhou,
nenáročnými servisními úkony mezi jednotlivými
servisními intervaly, dlouhou životností dílů zejmé-
na vodicích ploch, kuličkových šroubů...

Provoz stroje se při dodržení všech pokynů které
jsou uvedeny v jeho návodu vyznačuje i šetrností k
životnímu prostředí. Stroj TOStec je vybaven
různým bezpečnostním příslušenstvím a ochranný-
mi prvky tak, aby splňoval veškeré požadavky na
bezpečnost práce a pasivní ochranu osob při vstupu
na pracoviště stroje. 

Stroj může pracovat v obyčejném dílenském
prostředí, při teplotě prostředí v rozmezí +15°C až
+35°C a relativní vlhkostí vzduchu 70%, ale na
požadavek zákazníka je možné stroj upravit i pro
jiné klimatické podmínky. Stroj nám umožní
obrábět dílce o hmotnosti 10 tun a pokrýt tak
výrobu těžkých forem pro automobilový průmysl.
Tím se ušetří finanční prostředky dosud vynaklá-
dané na kooperaci.

Zdenek Najman, vedoucí Nástrojárny

Martin points out the possibilites of professional
carreers in IB

Základní filosofií společnosti Isolit-Bravo je
zaměstnávat především kvalifikované, odborně
způsobilé a pracovně vyspělé spolupracovníky,
kteří se trvale zlepšují, učí a zdokonalují.

V souvislosti s výše uvedeným nabízí vedení
společnosti spolupracovníkům na všech pozicích
možnost zvýšení kvalifikace zapracováním na
potřebnou, odborně vyšší pracovní funkci.

Pokud se domníváte, že máte pracovně i profes-
ně na víc, přihlaste se u svého vedoucího, případně
na personálním oddělení. Váš návrh bude pečlivě
posouzen.

Obdržíte Plán zvýšení kvalifikace, jehož délka se
odvíjí od příslušné pozice.  Tento Plán je pečlivě
hodnocen a po jeho úspěšném absolvování bude
přehodnoceno i platové zařazení ve smyslu
zvýšení, odpovídajícímu novmu zařazení.

Neváhejte a využijte šanci, kterou jinde nena-
jdete!

Martin Šlesingr, personální oddělení

Motivating benefits for 2005 - best thoughts

Vedení společnosti Isolit-Bravo vyhlašuje moti-
vační soutěž pro spolupracovníky:

Realizujte své dobré nápady a pomozte dělat věci
lépe, kvalitněji a produktivněji! Vítáme zejména:

A) Náměty na zlepšení kvality výroby.
B) Náměty na zlepšení organizace práce.
C) Náměty na zvýšení produktivity práce.
D) Námět na nový výrobek.
E)  Ostatní dobré nápady ze všech oblastí firmy.
Všechny dobré nápady je možno prezentovat u

svého nadřízeného nebo u Manažerky jakosti.
Uzávěrka soutěže je k 16. 12. 2005.

Odměna za nejlepší náměty:
1. místo 5.000 Kč
2. místo 4.000 Kč
3. místo 3.000 Kč
Na spoustu dobrých nápadů se těší vedení

společnosti.

Martin Šlesingr, personální oddělení

Lépe, kvalitněji, produktivněji!
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Cestovní náhrady
Občasník — jaro 2005

Marie describes the travel expenses compensa-
tions for colleagues.

Vážení spolupracovníci!

Chtěla bych vás seznámit s výší cestovních
náhrad ve firmě Isolit-BRAVO, poskytovaných při
pracovních cestách, v tuzemsku i v zahraničí,které
jsou platné v roce 2005.

Výše tuzemského stravného od 1. 1. 2005:

od   5-ti  do  12-ti hodin 58,-  Kč
od 12-ti  do  18-ti hodin 88,-  Kč  
nad 18 hodin 138,-  Kč

Sazby stravného při zahraničních pracovních
cestách stanoví MF vyhláškou. Vyhlášené stravné
náleží, pokud zahraniční pracovní cesta trvá v
kalendářním dni více než 12 hodin. Pokud zahra-
niční pracovní cesta trvá méně než 12 hodin,
vypočte se stravné podle § 12 odst. 4 zákona o ces-
tovních náhradách. (Tzn. 1/24 denního stravného x
počet hodin pobytu v zahraničí v kalendářním dni ).

Stravné pro nejnavštěvovanější státy v r. 2005:

Německo 33,75  EUR
Rakousko 33,75  EUR
Slovensko 412,50  SKK 
Polsko 26,25  EUR
Itálie 33,75  EUR
Nizozemí 33,75  EUR
Ma arsko 26,25  EUR 

Základní sazba za používání soukromého vozid-
la se od 1.1.2005 zvyšuje na  3,80 Kč.

Při použití soukromého vozidla při pracovní cestě
se ceny PHM od 1. 1. 2005 zvyšují na:

27,40 Kč  u benzinu  95 super (natural)
26,60 Kč  u motorové nafty

K výpočtu jízdného lze použit i pokladní doklad
od čerpací stanice, pokud jsme při pracovní cestě
tankovali PHM.

Na závěr žádám všechny pracovníky, kteří jezdí
na pracovní cesty, aby tiskopisy s vyúčtováním pra-
covní cesty předkládali včas a  řádně vyplněné. 

Marie Filipová, pokladna

Mzdová účtárna
Vera informs on wages in 2004 and related 

matters

1- Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2004: 

Isolit-Bravo 17300,-  
Okres Ústí n. Orl. za 10 měsíců 04 14544,- 
Kraj Pardubice za 10 měsíců 04 15029,- 

Tyto údaje jsou z Českého ústavu stat. V
Pardubicích ze dne 21. 2. 2005

Poznámka mzdové účtárny: všem spolupracov-
níkům byly mzdy na účty předávány včas a v plné
výši, což mnozí berou za samozřejmost. Jinde to tak
samozřejmé není.

2 - Dále informujeme,
že pro práci přesčas platí limit, 8 hodin týdně,

měsíčně max. 32 hodin. Za jeden pracovní den 12
hodin (to znamená včetně placené přestávky 12,5
hodiny).

V případě nemoci dovolené a paragrafu se
množství povolených přesčasových hodin úměrně
krátí. Za nedodržení tohoto nařízení budou
vyvozeny důsledky.

3 - Tak jako loni a předchozích letech
poskytuje firma všem spolupracovníkům, kteří v

uplynulých pěti letech odpracovali plný fond pra-
covní doby- za každý rok jeden den placeného
volna. Tyto dny má každý vyznačené na výplatních
páskách .

Toto volno je třeba vybrat do konce roku 2005
(Paragraf). Nevyčerpané dny se do dalšího roku
nepřevádí. Čerpání je třeba označit na docházce
(pích. kartách) jako paragraf. Platí se stejným
průměrem jako řádná dovolená.

4 - V roce 2005 je nutné,
aby každý spolupracovník čerpal 20 dnů řádné

dovolené. V případě neodpracování celého roku
její poměrnou část. Toto nařízení bude předmětem
kontroly Uřadu práce

5 - V únoru a březnu
provádíme roční zůčtování daní. Přeplatky za rok

04 budou vráceny ve výplatách  za měsíc únor a
březen 05

Za mzdovou účtárnu

Věra Kholová, vedoucí
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Vážíme si Vaší pomoci
Basic school at Jamne thanks for the material help

they received from IB.

Naše škola  v Jamném nad Orlicí čítá  31 žáků 1.-
5.ročníku. Obec nás podle svých možností max-
imálně podporuje, ale nejsme jedinou položkou
obecního rozpočtu. Proto si velice vážíme spon-
zorů, kteří nám různými dary nebo finančními
částkami vylepšují naši ekonomickou situaci.

Jedním ze sponzorů je právě Vaše firma. Jmenovitě
bych uvedla některé sponzorské aktivity: - darování
starší výpočetní techniky, kbelíčků pro školní
družinu na uskladnění hraček, varné konvice pro
školní kuchyň…

Chceme Vám proto poděkovat za tuto záslužnou
činnost. Díky za to, že Isolit Bravo nemyslí jen na
sebe. Děkujeme za Vaši podporu a přejeme Vám
mnoho úspěchů ve Vaší náročné práci.

Učitelé a žáci ZŠ Jamné nad Orlicí 

Velikonoční nabídka firemní prodejny
Občasník — jaro 2005

The offer of company´s electrical appliances shop

Vážení spolupracovníci,

na měsíc březen jsme pro Vás připravili speciální
velikonoční nabídku k nákupu spotřebičů zn.
BRAVO. Chcete-li udělat radost sobě nebo svým
blízkým, navštivte do 31. 3. 2005 firemní prodejnu
Isolit-Bravo spol. s r. o. a posu te sami. Určitě
neodejdete s prázdnou. Pro inspiraci uvádíme ty
nejlákavější nabídky :

Rychlovarná konvice Nela B 707, 1 L
bílá, béžová, červená, modrá, se skrytou spirálou 

419,- Kč

Rychlovarná konvice  Blanka B 777, 1,7 L
bílá, béžová, červená, modrá, se skrytou spirálou

519,- Kč

Ruční sí ový vysavač Dual Action B 4138
bezsáčkový s HEPA filtrem
7 nástavců a popruh přes rameno
barva modrá, červená nebo zelená

629,- Kč

Napařovací žehlička Jitka B 309
nerezová žehlící plotna
(modrá nebo zelená)                                           

379,- Kč

Stříhací strojek na vlasy Delfín HC1
teleskopický hřebenový nástavec, délka střihu od
2mm do 21mm 

559,- Kč

Sendvičovač typ 2305
plotny ve tvaru čtverce nebo trojúhelníku                
barva bílá, béžová nebo modrá

299,- Kč

Vysoušeč obuvi B 4135 - na 2 páry obuvi                
universální nástavec na hlubokou obuv

959,- Kč

Nerezový set sendvičovač, konvice, topinkovač        
příčně broušený nerez

1897,- Kč

Ing. Zdeněk Műller, vedoucí divize D5
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Milon counts the maintanance of buildings in
2005.

V roce 2004 proběhly dvě náročné akce a to za
prvé vybourání vestavby lisovny a tím vytvoření
prostoru pro umístění nových lisů a za druhé vybu-
dování nových WC administrativní budovy, kterými
se, myslím, pozvedla úroveň zázemí pro zahraniční
i tuzemské návštěvy, které jsou v naší firmě velmi
časté. Domnívám se, že se již nemáme za co stydět.

I rok 2005 bude naplněn spoustou užitečných a
potřebných prací, které pozvednou úroveň a  již
pracoviš  nebo budov samotných. Do 15. 2. 2005
byla provedena demolice části kanceláří lisovny.
Nově vzniklý prostor bude sloužit prodloužené
jeřábové dráze, kterou dodavatelská firma namontu-
je v nejbližší době.

Za zmínku bezesporu stojí i následující úprava
nových prostor pro zkušebnu, která v současné
době pracuje ve velmi stísněných podmínkách.
Zkušebna bude vybudována v části skladu D3 ve
II.NP. Zde, podle předpokladu, vznikne konečně
důstojné pracovní prostředí tomuto pracovišti, které
je nedílnou součástí výrobního procesu v naší firmě.

Firma bude v letošním roce pokračovat ve
zlepšování prostředí pro své zaměstnance. Konkrét-
ně se jedná o modernizaci WC nástrojárny, které je
v nevyhovujícím stavu a to především jejich část,
týkající se odpadního potrubí, které bylo provedeno
v nevyhovujících dimenzích. Toalety budou
částečně dispozičně upraveny a interier bude
obložen novými obklady a dlažbou. Jenom doufám,
že pracovníci nástrojárny se budou k novému
prostředí chovat podstatně lépe než je tomu u
současných toalet.

Dalšími úkoly, které již probíhají nebo se v blízké
době připravují jsou modernizace dvou uvolněných
bytů v č.p. 89 na náměstí 5.května v Jablonném nad
Orlicí. V současné době zde probíhá nejen modern-
izace sociálního zázemí, ale především plynofikace,
která tolik šetří životní prostředí města. Tato akce
bude završena rekonstrukcí venkovní profilované
fasády, na kterou již mámě stavební povolení i
souhlas památkového úřadu Pardubice, nebo  se
jedná o památkový objekt. Do celé akce firma
investuje nezanedbatelné prostředky.

Miloň Žižka, Správce budov

Údržba a rekonstrukce budov na rok 2005

Majka explains the achieved certification accord-
ing to ISO TS 16949. We have reached this ambi-
tious goal and we have to go farther!

V 8. týdnu proběhla v naší firmě certifikace dle
norem ISO/TS 16949:2002 ( TS 2) ukončená
udělením certifikátu. Šlo o certifikaci dle normy pro
sériové dodávky pro automobilový průmysl. Máme
zcertifikovanou výrobu dílů z termoplastů, montáž
sestav a podsestav a také konstrukci a výrobu forem,
kterou firmy běžně zcertifikovanou nemají. Na tento
audit se firma připravovala více než rok a investo-
vala nemalé částky, abychom dospěli ke zdárnému
konci. Proto je potřeba tento nově implementovaný
systém stále udržovat a neustále ho rozvíjet. Jak jistě
dobře všichni víte, je to i jeden z nutných
požadavků normy, jinak bychom příští rok při
dozorovém auditu neuspěli. 

Na letošní rok máme naplánováno 22 vnitřních
systémových auditů, 20 výrobkových a 3 procesní
audity. Ale samozřejmě k tomu přibudou i
zákaznické audity, protože ani výše uvedená certi-
fikace nás nezbavuje povinnosti auditů ze strany
zákazníka. Právě naopak budou tyto prověrky
daleko hlubší než jsme byli zvyklí. Zákazníci nás

budou prověřovat již právě dle této nové normy a
ne jak doposud dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.
Doufám, že si všichni uvědomujete tu velikou zod-
povědnost, kterou nyní firma ke svým zákazníkům
má, to že naše organizace pracuje dle norem TS 2. 

Ke své práci využívejte více nástěnek umístěných
na jednotlivých divizích, a  už informací o kvalitě
nebo ekonomických informací. Pokud něčemu
nerozumíte, můžete se bez ostychu zeptat svého
vedoucího, který Vám jistě rád pomůže. V nově
zavedeném systému se nesmí stát, aby jste stáli
mimo svůj proces (lisování, montáž, výroba nástro-
jů… ) a neznali informace o trendech organizace,
ve které pracujete a které jste nedílnou součástí. 

Firmu netvoří pár vedoucích, ale každý zaměst-
nanec. Proto je nyní potřeba důsledně plnit veškeré
požadavky, které po Vás organizace vyžaduje a více
než dříve se musíte zapojit do života Vaší firmy - viz
příspěvek z personální kanceláře. Člověk, který dělá
svoji práci dobře, ale vůbec u ní nemyslí, není
velkým přínosem pro moderně řízenou firmu, do

Ing. Marie Kosková, vedoucí UŘJ

Certifikace dle norem ISO/TS 16949:2002

které bezesporu ta "Naše" patří.
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Mirek describes the company canteen´s  effort to
cook tasty and appetizing meals.

Od září loňského roku jsme začali vařit o
sobotách a nedělích. Na noční směny ohříváme
mrazená jídla, která odebíráme od firmy Harmony
Pardubice. Nabízí nám pestrou nabídku, což nám
zajiš uje neopakovávání se stejného druhu jídla v
měsíci. Jídelna  s dosavadní výbavou sodobaru se 4
druhy nápojů byla po novém roce ještě dovybavena
kávovarem se 6 druhy kávy a 2 druhy čaje. Tyto
nápoje pracovník naši firmy dostává zdarma u
oběda, či večeře.

V týdenním  jídelníčku každou středu připravu-
jeme jídlo cizí kuchyně nebo nějakou tu naší spe-
cialitku. Minulou středu jsme našim strávníkům
připravili Vepřový plátek dle rychtáře (vepřový
plátek doplněn játry s vajíčkem a slaninou), tento
týden se chystáme na Krůtí řízek s ananasem (krůtí
plátek s pikantní š ávou, zdobený dušeným
ananasem).

I přes zimní období se snažíme na hlavní jídla
připravovat různé druhy zeleninových salátů,

luštěninových, těstovinových, či drůbežích, které
jsou v naší jídelně značně oblíbeny.

V součastné době je kapacita naší kuchyně zcela
naplněna, prostory plně využity a kuchařky v pra-
covním procesu maximálně zapojeny. Věříme, že se
našim strávníkům snažíme vycházet vstříc a občas
se trefíme do té jejich správné chutě. Můj bývalý
kolega z podobné jídelny mi jednou řekl: Dobrou
kuchyň poznáš  podle odpadů v kbelíků!  Proto se
snažíme, aby se těch odpadů z naší jídelny
odváželo pokud možno co nejméně.

Za firemní jídelnu
Miroslav Řehák

Zdeněk evaluates the economical results of D5
Division.

Obchodní divize D5 splnila plán tržeb na 90% a
plán zisku na 97%. Dosažené výsledky roku 2004
pozitivně ovlivnily především všechny nové pro-
dukty zn. BRAVO , celkem bylo uvedeno na trh  pět
novinek a u šesti dosavadních produktů byla
rozšířena jejich barevná škála. Dalším pozitivním
krokem byl vstup do řetězce GLOBUS, který čítá
celkem 11 prodejních míst v ČR. Negativní vliv na
tržby přinesl nečekaně chladný průběh počasí v let-
ním období, jeho vývoj nám zanechal nepláno-
vanou ztrátu v tržbách v hodnotě cca 3 mil. Kč a
současně přechodné zvýšení skladových zásob.
Dalším negativem byl výpadek ve výrobě Bravosek
a nedostatek kombinovaných sporáků což se pro-
jevilo ztrátou tržeb  v hodnotě cca 5 mil. Kč, v obou
případech byla učiněna nápravná opatření k
zamezení obdobné situace.

Prodej do sítí řetězců hypermarketů se v
porovnání s rokem 2004 zvýšil o 8% a v roce 2005
předpokládáme též jeho další 10% navýšení. Našim
dalším cílem je vstup a prodej výrobků do řetězců
pro "hobi" , např. OBI, BAUHAUS, BauMax, v první
fázi se chceme prosadit alespoň v jednorázových
akčních prodejích. 

Předpokladem úspěchu dalšího zvýšení tržeb v
roce 2005 je vedle dobré obchodní sítě především
správná a cílená volba nových výrobků zn. BRAVO
. Pro letošní rok máme připraveno minimálně osm
novinek, které po nezbytných testech a zkouškách
uvedeme v průběhu roku na trh. Konkrétní pre-
sentaci novinek přineseme v dalším vydání
Občasníku nebo se s nimi můžete seznámit ve
firemní prodejně. 

Ing. Zdeněk Műller, vedoucí obchodní divize D5

Josef outlines the main directions of layout devel-
opment of  IB in next eyar.

Firma Isolit-Bravo je situována v omezeném pros-
toru, proto její rozvoj probíhal zejména intenzivním
využitím stávajících ploch. V letošním roce chystá
vedení firmy výrazné rozšíření. V prostoru dnešní
textilní haly bude zahájena stavba nového skladu
výlisků a hmoty. Na ploše 23 x 36 m bude vystavěn
sklad  o výšce 14 m.  

Sklad bude vybaven automatickými zakladači
umožňujícími automatické založení a vyskladnění
až 1000 ks palet s výlisky  a uskladnění až 500 palet
s hmotou o celkové  hmotě až  700 tun. Doprava
palet z lisovny bude řešena automatickým
dopravníkem. Rovněž hmota  ze skladu bude k
větším lisům dopravována potrubím, malé množství
hmoty automatickým dopravníkem. 

Pro zajištění stavby firma odkoupí část pozemku
masny. Nakládka, vykládka a parkování kamionů
bude probíhat mimo komunikaci. Bude tedy vyřeše-
na  nevyhovující dopravní situace  na přilehlé
komunikaci. Navrhované řešení nebude jistě laciné,
ale umožní další rozvoj naší firmy.

Ing. Josef Rubeš, vedoucí PZP

Občasník — jaro 2005

Krátké ohlédnutíRozvoj firmy

Firemní stravování
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Karel points out 3 Ps: Production,Production and
Working moral and Rewards-wages and salaries. It is
within our abilities to make the production increase
smooth and enjoying!

V posledních dvou nebo třech občasnících jsem
vždycky měl články na zamyšlení. V tomto příspěvku
se chci hlavně zabývat tím co mě nejvíce trápí a co je
si dovolím tvrdit cílem nás všech splnit požadavky
zákazníka a tím si ho udržet a nebo ještě lépe další
získat s tím,že jsme firma, která dodává požadované
množství kusů, v požadované kvalitě a včas. V tomto
roce se na lisovně rozjíždí několik nových projektů.
Hned na úvod této rozvahy bych ji rozdělil do tří P.
a) Práce (výroba) - b) Pracovní morálka - c) Peníze

Práce (výroba) 
V lisovně se v současné době rozjíždí projekt pro

odběratele Ikea názvem 365+.Tato výroba obnáší
lisování na všech čtyřech lisech 2K (dvoukomponentní
vstřikování) a na třech klasických lisech. Celkový
objem, který bychom měli vyrobit je skutečně
impozantní a dovolím si tvrdit, že většina lisoven nám
jej slepě závidí. Týdenní produkce kterou máme vyro-
bit a následně expedovat je:

Červená řada 54 000 ks/týden
Bílá řada 30 000 ks/týden
Modrá řada 7 000 ks/týden
Konvice 13 000 ks/týden
Jen z tohoto je jasně vidět co vše se musí dělat a

udělat ,aby toto množství bylo možné splnit.Asi nikdo
neví ,že musíme dávat týdenní hlášení do Švédska kolik
kusů jsme skutečně vyrobili a pokud uvedeme nižší
množství než je dohodnuto musím zdůvodňovat důvod
proč !Tím víc mě kolikrát mrzí přístup mnohých našich
spolupracovníků,kteří to mají jak se říká ,,na salámu".   

Další nově se rozjíždějící projekt je také pro Ikeu
Antilop což je dětská sedačka,které se má vyrábět
množství takovém kolik zvládne vylisovat lis a lisování
nonstop což znamená 24 hod., 7 dní v týdnu zatím je
předpoklad 10 000 ks/týden. Další výroba, která není
nová, ale je navýšená jsou klasické krabičky, které u nás
lisujeme již několik roků. Množství, které je po nás
požadováno je 63 000 ks/týden. Takové množství
musíme produkovat po celý tento rok. Jako další nový
projekt, který se rozjel a již lisuje je pro firmu Philips
kde montáž probíhá v Ma arském Videotonu. U této
výroby se jedná o lisování z 12 forem v množství cca 6-
7 tis. ks/týden. Je potřeba a opravdu nutné počítat s roz-
jezdem dalších výrob pro automobilový průmysl od
července by se měla zahájit výroba projektu Opel
Zafira což bude obnášet lisování v množství 10 000
ks/týden ze čtyřech forem.

Do konce roku by se ještě mělo rozjet několik
dalších projektů kde výroba bude v množství řádů tisíců
za týden.Celkem by se mělo jednat o dalších 8-10

forem. Jak sami vidíte množství výroby, které nás v
tomto roku čeká je snad největší, které si já pamatuji a
to si dovolím říci, že již ledasco pamatuji protože ve
firmě pracuji již 20 let.

Pracovní morálka
Pod tímto pojmem se skrývá mnoho. Pracovní

morálka může být:
a) přijdu do práce pravidelně každý den kdy mám,

ale dál mě nic nezajímá
b) dělám vše co mám dle svého nejlepšího vědomí a

svědomí, ale co se děje okolo mě nezajímá
c) dělám vše co je v bodě b, ale zajímám se co se

děje okolo mě a upozorňuji na nedostatky či chyby
jiných

Jsem velký optimista a věřím, že časem budou všich-
ni spolupracovníci ve skupině C. Bohužel s ostatními se
budeme muset rozloučit protože vy všichni si musíte
uvědomit, že práce v současné době není prací jedince,
ale kolektivu, který vytváří hodnoty. Jedinec nemá sílu
a nikdy mít nebude aby dokázal to že kolečka ve stroji
budou fungovat ve správném rytmu a v pohodě.

Co také patří do pracovní morálky je nemocnost .je
mnoho z vás u kterých je vidět, že se lečí dobu  nezbyt-
ně nutnou a poté jdete do práce. Dejte si ruku na srdce
kolik vás takových je???

Nechci ale, aby mi někdo vsouval do úst, že jsme
řekl aby spolupracovníci chodili do práce, když jim je
špatně, mají horečku, j sou nastydlí atd. Já jsem a budu
první, který řekne běžte si domů lehnout a hlavně si
odpočiňte, aby jste byli co nejdříve fit. Zdraví má
člověk pouze jedno a je to věc, která je nejcennější na
světě a nedá se vyvážit žádnou hodnotou. 

Mě se jedná, ale o jinou věc a to, že spolupracovník
přijde na poslední chvíli za mistrem, že potřebuje do-
volenou. Mistr se zeptá zda to je nutné zda to není
možné odložit na druhý den, aby měl šanci si např. z
jiné směny pozvat někoho na záskok. Pracovník řekne,
že to tedy nepotřebuje, ale druhý den přinese
neschopenku. Co si mám a mohu o takové pracovnici
myslet???

Peníze
To je to proč všichni chodíme do zaměstnání.

Kolikrát mi až zůstává rozum stát, jak je lidem lhostej-
no kolik si vydělají a nebo proč o nějakou část byli
kráceni. Je mnoho z vás, kteří přijdou se zeptat důvod
proč, za co, co mohu udělat proto, abych příště nebyl
krácen, atd. V lisovně se od nového roku rozjel naplno
systém odměňování na základě vyprodukované výroby
směny. Nechtěli jsme aby to bylo děleno na úkolové
spolupracovníky, obslužný personál, režisty, mistry.
Vycházel jsme z toho, že směna je jeden velký tým,
který musí spolupracovat, vzájemně si vycházet vstříc a
pomáhat jeden druhému. Je to naprosto stejné jako ve
fotbale nebo hokeji, kde pokud tým kompletně
nespolupracuje prohrává. Ve vašem případě
neprohráváte, ale máte minusové položky.

Co nás čeká v roce 2005
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Martin regrets that the spontaneity of the authors
used to be higher in early days  of Bravo
Occassionaly. Kvido things, it is higher today….

Možná někoho překvapí informace, že občasník
vydáváme už 5 let. Uteklo to, že?

Občasník začínal jako černobílý novinový tisk
formátu A4 s několika články. Vznikl sice z rozhod-
nutí ředitele firmy, ale lidé kteří do něho přispívali
tak činili dobrovolně a s potěšením. Kvalita článků
byla dobrá, občasník byl čtivý a svěží. Z původních
náhodných vydání se stal pravidelný cyklus tří
vydání do roka, Jaro - velikonoce, Léto - dovolená a
Zima - vánoce. 

V roce 2003 dostal občasník nový barevný kabát
díky tiskárně TISK AS Jaroměř která pro nás, jako pro
svého dobrého obchodního partnera, provádí sazbu
a tisk občasníku zcela zdarma. Novou obálku v
zeleném tonu graficky navrhnul grafik tiskárny TISK
AS pan Jaroš, rovněž bez nároku na honorář. Tento
nový design používáme dodnes. Původně vycházel
občasník jen česky, pak přibyly i anglické anotace.
Od vánoc roku 2004 se připravuje a tiskne i polská
jazyková mutace. Bohužel s rozvojem vzhledu
občasníku vzrůstal tlak na jeho rozsah. Z původních
deseti stran jsme se dostali až na 46 stran což je
rozsah, za který by se nestyděl ani měsíčník s
celostátní působností.

Proč tedy používám slovo bohužel? Protože je mi
trochu smutno z toho, do jaké roviny se původně
dobrý nápad dostal. V okamžiku, kdy bylo psaní
článků prohlášeno za povinnost, původní nadšení a
ochota psát pomalu klesala až dosáhla bodu mrazu.
Dnes nelze prakticky získat dostatečný počet článků
bez neustálého připomínání ze strany mé a nakonec
i přímého tlaku ing. Štěpánka na poradách a e-
mailech. Výsledek je ten, že se pak články píšou v
poslední den uzávěrky, horkou jehlou, případně se
opisují z různých médií. Vytratilo se původní
nadšení a ochota. 

Je to pochopitelné, nebo  tlak a příkazy vždy ničí
vlastní aktivitu a v tvůrčích aktivitách jako je psaní
to platí dvojnásob. Hašek by nikdy nenapsal svého

Švejka, pokud by to dostal od C.K. mocnářství
příkazem a stejně tak by se Karel Havlíček patrně
nestal tak plodným pisatelem, pokud by mu místo
vyhnanství a zákazu psaní bylo uloženo jako povi-
nost psát jeden článek denně.

Co tedy s tím dělat a jak vrátit občasníku původ-
ní tvář?

Můj návrh je jednoduchý. Vrátit se k původní
dobrovolnosti i za tu cenu, že objem občasníku
silně poklesne. Místo toho naopak motivovat
pisatele například tím, že za jeden vylosovaný
článek bude poskytnuta věcná cena. Článků by tak
bylo podstatně méně, ale za to upřímných a čtivých.
A občasník už nebude nepříjemnou povinností, ale
příjemnou relaxací a zdrojem zábavy i poučení.

A to bych mu do dalších čísel moc přál.

Ing. Martin Pišín, marketing D5

na občasníku se v minulých letech podíleli:
redakce: Martin Pišín 
jazykové korektury: Krystýna Chládková, Jana
Marková, Kvido Štěpánek
překlad polské verze: Kamila Formalska
grafická příprava a sazba: Studio Machek,  Set Servis
Helvíkovice, Tisk AS Jaroměř
tisk: Tiskárna Oftis Ústí n/O, Tisk AS Jaroměř

Poznámka spoluautora.
S panem Ing.Pišínem souhlasím pouze zčásti.

Pamě  i ostatní orgány  mi ještě celkem slouží, i
když jsem už překročil pětačtyřicet (viz můj článek
Serva ordinen, et… v tomto čísle Občasníku), a tak
mohu říci, že dobrovolnost a spontánnost článků v
současné době určitě není nižší, ale spíše vyšší, než
byla na začátku. Faktem ovšem skutečně je, že
články dodáváme  na hraně termínu, ale to bych
spolupracovníkům neměl až tak za zlé. Sám jsem
totiž dodal dva články v den uzávěrky a jeden
dokonce několik hodin poté. Jestli jsem je spíchl
horkou jehlou musíte posoudit Vy -  spolupracovní-
ci a čtenáři. Mně to tak nepřipadalo, napsal jsem to,
co mě bavilo a připadalo mi  podstatné a musím
říct, že jsem se sám u toho také dobře pobavil!

Tak čau!
Ing. Kvido Štěpánek

Občasník

Rozdíl mezi směnami může být až neskutečně velký
např.to znamená že směna X  bude mít +15,- Kč/hod
směna Y —15,- Kč/hod. na čemž jasně vidíte, že směna
X by měla o 30,-Kč/hod. na pracovníka více oproti
druhé směně na které to je pracovníkům jedno.
Spočítám-li průměrný počet hodin 180/měs. znamená
to, že lepší směna bude mít na výplatní pásce  o 5 400,-
Kč víc a pokud i v takovém případě by mi někdo chtěl
říct, že mu to je jedno já budu první, který mu řekne a
doporučí ukončit působení v této firmě.

Závěrem chci ještě jednou zopakovat že se těším na
spolupráci v tomto roce ,který pro lisovnu bude velice
náročný od začátku roku což jste již zajisté všichni
pocítili a poznali a dopředu říkám, že to nebude
procházka růžovou zahradou, ale všichni proto
můžeme udělat vše, aby se to této procházce co nejvíce
přiblížilo.

Karel Slavík, Vedoucí lisovny
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Jaro - Velikonoce
Michaela explains and shows, how the tradition-

al Czech  whips are tressed.

Něco z historie
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem

křes anské církve, je spojený s památkou umučení a
vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě v
době předkřes anské. Zřejmě navazovaly na svátek
židovský - pesach - památka vysvobození Židů z
egyptského zajetí a později také oslavovali příchod
Mesiáše. 

Pohané vítali jaro a začátek zemědělských prací.
Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného součas-
ně sluncem - slunovrat a měsícem - úplněk. Od
počátku se křes ané snažily oddělit velikonoce od
židovského svátku pesach. Vedli se také spory o
datum mezi Alexandrií a Římem. Asi koncem 6.
stol. byl přijat obecně způsob výpočtu data
velikonoc - Alexandrijský způsob. Vychází ze
zásady slavit velikonoce po jarní rovnodennosti -
21. 3. v neděli po prvním jarním úplňku. Takto
stanovená neděle může být v rozmezí od 22.3. do
25.4. pro určování data jsou různé tabulky. 

Datum Velikonoc připadá na neděli po prvním
jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce
jarním bodem. Velikonocům předchází 40ti denní
přípravná doba - Postní doba a také tzv. velikonoční
týden - pašijový, svatý, velký. Po modrém pondělí,
žlutém úterý přichází první den ze svatého - paši-
jového týdne a je to Sazometná středa - středa před
Božím hodem velikonočním. Říkalo se jí škaredá,
černá nebo sazometná, protože se vymetaly
komíny. Podle lidového obyčeje se nesmíte škare-
dit a mračit, jinak se budete mračit po všechny
středy v roce. Na Zelený čtvrtek  se jedla jen zelená
strava - špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý
rok. V Orlických horách házeli lidé do studny chle-
ba namazaný medem, aby se v ní držela po celý rok
voda. Odpoledne se nepracovalo. Nemá se o
Zeleném čtvrtku nic půjčovat a s nikým se nehádat,
aby se Vám všechny hádky vyhnuly a naopak
peníze si k Vám cestu našly.

Velký pátek je v katolické liturgii dnem smutku,
nebyly bohoslužby, jen se zpívalo a četly se texty.
Velký pátek je také postním dnem - postem od masa
a újmy v jídle. Vstávalo se před východem slunce,
lidé se chodili mýt do potoka, aby se chránili před
nemocemi. Někde se chlapci potápěli a snažili se
ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou
za hlavu, to je mělo ochránit před bolením zubů.
Skončením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrva-
jící půst. Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a
nosily se do pole, aby bylo úrodné. Někde se uhlíky
dávaly za trám do domu, aby ho chránily před
požárem. Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo.

Připravovalo se a chystalo. Na slavné Vzkříšení, na
Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy,
pekly se mazance i velikonoční beránci, pletli se
pomlázky z vrbového proutí a nebo vázali březové
metličky a zdobila se vajíčka. Na Boží Hod
Velikonoční se provádělo svěcení velikonočních
pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba, víno. Ve
východních Čechách dal hospodář kus svěceného
mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby
byla úroda, voda a dostatek ovoce. 

Velikonoční pondělí - toho dne je pomlázka,
velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům
od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami
většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šleha-
jí dívky a vinšují; za to dostanou malovaná vajíčka.
Potom přichází Bílá neděle. Je to druhá neděle
velikonoční a je dnes často dnem slavnostního
prvního sv. přijímání. A jelikož Velikonoční pondělí
se neobejde bez velikonoční pomlázky, zde je
návod jak ji například uplést z 8 proutků:

Pletení pomlázky z 8 proutků 
Na výrobu pomlázky je třeba vrbové proutí

nejlépe košíkářské. Je však možné použít vrbové
pruty z jakékoliv vrby rostoucí u potoka mimo
smuteční. Na kvalitě vrbového proutí je závislý vzh-
led i kvalita pomlázky. Každý druh vrby má jiné
vlastnosti a např. smuteční vrba i když má tenké a
dlouhé proutky tak se velice láme a proto je
nevhodná. Je několik možností jak uplést pomlázku
a řídí se to počtem proutků nutných k upletení.
Nejznámější je pomlázka z 8 proutků nebo z 9
proutků. Navíc se dají přizdobit opletením, které
může být z několika dalších proutků nejméně 3.
Proutí se neřeže dlouho před zpracováním, nebo
by vyschlo a více se lámalo. Nejlépe je nařezat a
zpracovat. Nyní k postupu pomlázky z 8 proutků:

Vybereme si 8 stejně sil-
ných a dlouhých proutků a
jeden proutek na omotání
držadla a čtyři kratší prout-
ky na oplétání 

Vložíme proutek na omo-
tání držadla a omotáváme

14



Občasník — jaro 2005

Omotávací proutek ukon-
číme vtažením mezi proutky
ze kterých budeme  plést
pomlázku 

Uchopíme svazek prout-
ků za držadlo a proutky na
opletení (kratší) odehneme a
překládáme jeden přes
druhý a přidržíme palcem
totéž uděláme i s dalšími
proutky po obvodu až do
konce prutů, které založíme
mezi základní pruty po-
mlázky (obrátky 4-8)

Takto připravený svazek 8
proutků uchopíme tak aby
držadlo tvořené omotávku a
opletením směřovalo od nás
a rozdělíme si 4 proutky do
levé a 4 proutky do pravé
ruky tak aby byly pěkně nad
sebou

Horní proutek v pravé
ruce provlékneme středem
mezi proutky levé ruky a
vrátíme do pravé tak že
bude v pravé ruce spodní

Nyní horní proutek v levé
ruce provlékneme středem
mezi proutky v pravé ruce a
vrátíme do levé tak že bude
zase spodní v levé ruce
horní proutek v pravé ruce
provlékneme středem mezi
proutky levé ruky a vrátíme
do pravé tak že bude v
pravé ruce spodní

Horní proutek v pravé
ruce provlékneme středem
mezi proutky levé ruky a
vrátíme do pravé tak že
bude v pravé ruce spodní-
tento postup se opakuje až
do délky 10 cm konců
proutků

Konce proutků z levé i pravé ruky dále pleteme
vždy čtyři křížením přes sebe 

Pomlázku ukončíme tak,
že špičky proutků svážeme
nějakým drátkem provázkem
nebo přímo ze špiček uvá-
žeme uzel.

Konečná podoba pomlázky

Michaela Bednářová, sekretářka UŘJ

foto: Josef Fišer
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Iva explains the terms that are connected with
conception of Easter.

Velikonoce - jsou spojené s památkou umučení a
vzkříšení Krista na začátku našeho letopočtu. V noci
ze soboty na neděli se odehrál zázrak
zmrtvýchvstání. Proto se ta noc nazývá Velkou nocí.
A od ní je odvozen i náš název Velikonoce. O tom,
co se tehdy odehrálo se zachovalo velmi málo his-
torických pramenů a žádný z nich neudává přesné
datum. Tradice klade neděli po "Velké noci" na
první jarní úplněk, kdy slaví svůj velký svátek
Pesach (vysvobození z egyptského zajetí) i Židé. 

VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Pohané - symbol beránka byl velmi rozšířený již

v předkřes anské tradici v celé středomořské civi-
lizaci, ovládané po tisíciletí pastevci.

Židé - ovce symbolizovaly Izraelitu jako člena
"Božího stáda", i židovský Bůh je označován za
pastýře, který bere své ovce do náručí. Beránek se
také zabíjel na památku vyvedení lidu Izraele z
egyptského otroctví.

Křes ané - v křes anské církvi se beránek stal sym-
bolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s pra-
porem vítězství.

Na Šumavě se věřilo, že jeho posvěcení pomůže
najít pocestným ztracenou cestu z lesů.

POMLÁZKA 
- dynovačka, mrskačka, šlehačka, binovačka, na

Moravě - tatary, březové metličky

Proč se šlehalo 
- aby byla děvčata zdravá, pilná, a veselá celý rok 
- předání svěžesti, mladosti a zdraví mladého

proutku 
- hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná 
- také na znamení přátelství mezi rodinami - děti

nechodily k těm sousedům, jejichž rodiče nebyli
zadobře. 

HODY, HODY
Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný!
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
šak vám za to slepička
snese zase jiný,
v komoře v koutku,
na zeleném proutku.

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
- bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrod-

nosti, života a vzkříšení, v předkřes anských
dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k
mrtvému 

- zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel
pravděpodobně i s postem, který Velikonocům
předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla 

- ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení
vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr 

- je také symbolem životní síly, narození, nesmrtel-
nosti, návratu jara a skořápka pocit bezpečí 

- vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve
kterém je přesto ukryt život 

- tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrtvých-
vstáním Ježíše a s křes anskými Velikonocemi 

- symbolem nového života je již od pohanských
dob 

Svěcení svíček a vajíček
O velikonocích se na více místech světí svíčky. K

této tradici se váže, že kdysi věřící vykřesali z
kamene nový oheň, aby si tímto způsobem
připomenuli "vzkříšené světlo světa", Krista, který
vstal z mrtvých. Dále se světilo jídlo, především
vajíčka, která byla dříve v době půstu zakázána.

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
- v mytologii řecké, egyptské, čínské symbolizuje

štěstí, plynoucí čas, krátkost života 
- v Bibli je zajíc řazen mezi stvoření "maličké na

Zemi a moudřejší nad mudrce", symbolizuje
chudé, skromné a pokorné, přesto se k němu
křes anství staví s jistým odstupem kvůli jeho
užívání jako symbolu smyslnosti 

- dnes je označován za toho, kdo o Velikonocích
přináší vajíčka, nejlépe čokoládová - přišel k nám
z Německa. Je možné, že se tak původně stalo
omylem, protože v některých oblastech Německa
bylo zvykem obdarovávat se perličkou s vajíčky.
Perlička se německy jmenuje "Haselhuhn", krátce
jen "Hasel". Nedorozumění mohlo pramenit z
toho, že zajíc je německy "Hase".

- jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce
s vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do chleba
upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční
vejce, čímž se sdružily tyto dva symboly 

- bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv.
honění velikonočního zajíce, to znamenalo,
hledání ukrytých vajíček v zahradě 

Ivana Tichá, Montáž D3

CO ZNAMENÁ SLOVO VELIKONOCE?
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Kvido explaines his experience with ghosts and
describes the supposed connection between the
material and spiritual Worlds.

Kdo překročil čtyřicítku, upamatuje se jistě stejně
jako já na tento úspěšný film, jehož ústřední písnič-
ka Pramen zdraví z Posázaví slaví v poslední době
svůj úspěšný  remake. Duchové na tom také nejsou
vůbec špatně - oproti komunistickým časům, kdy
museli emigrovat do neexistence, se částečně zle-
galizovali a některá, s duchy  spojená povolání
celkem slušně vydělávají. Lečitelé, instruktoři
holotropního dýchání, průvodci minulými i
budoucími životy. Svědci Jehovovi, Adventisté sed-
mého dne, Scientisté, reikisté a mnoho dalších jsou
viditelnými důkazy. Ode mě se sice jejich vlnění
vždycky nějak odráží a a stěžují si, že jsem příliš
zatvrzelý a zabejčený, ale jinak mají klientů dost.
Přesto mám s duchy určité nezanedbatelné
zkušenosti. Tak třeba jednou jsem vzal zákazníky na
večeři do restaurace U Hybšů, ve které, jak známo,
straší.

"To víš, že jo" odpověděl  majitel restaurace na
dotaz, zda někdy ducha viděl. "Každou chvíli venku
převrhne tabuli, mlátí dveřma jak porčenej a holky
tady samy nezůstanou ani pět minut!" Řeč se potom
stočila jinam a na ducha jsem všichni zapomněli.
Asi se mu v hlučné a prosvětlené restauraci nelíbilo
a nedával o sobě nijak vědět. Až dlouho po
jedenácté, když jsme vyšli ven a nastaroval jsem
auto, se mi stalo poprvé a naposledy v životě to, o
čem jsem dříve leda tak četl. V jednom kole přimrz-
la brzda a odjet se nedalo žádným způsobem. Co
te ?!" Poj te ještě na jedno kafe", zval jsem
zákazníky, já si mezitím skočím domů pro fén." Za
čtvrt hodiny jsem byl zpátky s fénem i pro-
dlužovačkou. Když jsem si nahřívání připravoval,
začala na kostelní věži odbíjet půlnoc. Aniž bych
stačil fénem cokoli ohřát, ozvala se při šestém úderu
kostelních hodin z pravého zadního kola hlučná
dutá rána - a brzda odskočila.

No, nemusím ale chodit pro ducha ani tak
daleko. Když jsem kdysi kopal základy pro náš
domek, překvapilo mně, že jsem na prázdné louce
našel v třímetrové hloubce v zemi vypálené kera-
mické střepy a zbytky ohniště. Pokračování na sebe
nenechalo dlouho čekat. Po různých příhodách,
které se mi na stavbě staly a které se nedaly odbýt
jen tak mávnutím ruky, jsme krátce po nastěhování
zjistili, že s námi v domě bydlí ještě někdo další.
Děti ho příležitostně v různých podobách zahlédly
nebo aspoň poci ovaly, psům se ježily chlupy a
zalézali strachem  pod stůl a místnostmi se někdy z
neznámé příčiny pohyboval vír chladu. Občas si
odskočil i k sousedům a jednou dokonce nepustil

celou noc tehdy malého Hubálkova Jiříka do dět-
ského pokojíčku. Když mně jednu noc probudilo
dupání na půdě, kde prokazatelně nikdo nemohl
nebo aspoň neměl být, nevydržel jsem to už ani já
a vyběhl jsem nahoru s kudlou v ruce. Taky že tam
nikdo nebyl! Teprve při pozorné prohlídce jsem v
nedokonalém půdním světle za pomoci silné
baterky uviděl takřka úplně průhledný obláček,
který se pohyboval pod krokvemi střechy po obvo-
du domku. Bylo nesmírně obtížné se na něj zaostřit
a udržet ho v zorném poli - cítil jsem najisto, že na
mě intenzívně telepaticky protipůsobí. Po několika
minutách vše skončilo. Nějaký čas jsem se  po-
koušel ducha odpudit psychickým soustředěním a
skutečně to obvykle na nějakou dobu pomohlo. Pak
se zase ale vždycky vrátil. Dospěl jsem  k tomu, že
je lepší se s ním skamarádit a to se mi skutečně také
povedlo. Asi na to už  několik století čekal - a od té
doby žijeme ve vzájemné symbióze.

Protože ale trávím většinu svého života v práci,
největší duchy jsem také potkal - jak jinak - právě
tady, ve fabrice. Ale k tomu musím vzít věc tak
trochu od Adama. 

Úplně nejvíc mě štvou takové ty stavy pseudo-
porozumění. Když  jeden vykládá něco a ostatní mu
přikyvují a tváří se, že chápou. Opak je přitom často
ale pravdou. Od pradávna jsem vždycky narušoval
taková vyučování, schůzky, či porady tím, že jsem
se přihlásil - "promiňte, ale já tomu nerozumím!"
Ostatní se na mne obvykle dívají jako na vyvrhele,
ale po chvíli se ukáže, že tomu rozumí ještě méně,
než já. Tak jsem vyrušoval také při fyzice a žádný
vyučující mně nedokázal uspokojivě vysvětlit teorii
relativity, i když nejdříve říkal, že je to úplně jasné.
No a co teprve kvantovou mechaniku. Jak si
vysvětlit, že částice, která je bezesporu hmotná,
někde je a přitom tam současně není?! A tu se
objevili další, větší rýpalové a vymysleli na kvan-
tovou mechaniku chyták, který se jmenuje
Schrödingerova kočka. Pokus se Schrödingerovou
kočkou probíhá zhruba takto: Vyrobíme spínač,
který se spouští dopadem jedné částice, řekněme
elektronu. Spínač spouští ventil, který při otevření
vpouští do uzavřené krabice smrtelný nervový plyn.
Trochu sadistický pokus, ale fyzikové už takoví
někdy bývají. Kdo by to do nich řekl?! No, a te
přichází to hlavní: do krabice zavřeme živou kočku.
Jestliže kvantová teorie tvrdí, že jeden elektron v
nějakém místě současně je a není, pak by měl být
spínač současně vypnut i zapnut a z logiky věci dále
vyplývá, že by kočka měla být současně živá i
mrtvá. Na tuto otázku ještě nedokázal za asi šedesát
let nikdo uspokojivě odpovědět. Poj me se o to
pokusit nyní my s podporou technologické základ-
ny Isolit-Bravo, která už přece vyřešila jiné 

A� žijí (dobří) duchové
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zapeklité problémy! Myslím si, že Schrödingerova
kočka by byla skutečně současně i živá i mrtvá -
podobně jako v pohádce o Pandrholovi, který
zabednil Smr áka do sudu, čímž by se celý náš
hmotný svět zhroutil a přestal existovat - kdyby,
kdyby neexistoval další, nadstavbový duchovní svět,
který zajistí průmět elektronu do jedné nebo druhé
polohy tak, aby kočka byla bu  pouze  taková nebo
jenom maková. Ale nemysleme si, že jsem nějaký-
mi hříčkami v rukou tohoto duchovního světa. Právě
naopak: jací jsme ve své  podstatě, jak se projevu-
jeme, tak s takovými duchy se kamarádíme a
takových výsledků potom dosahujeme. Vysvětlím
nyní názorně. 

Pokrok ve znalostech lidstva může probíhat v
zásadě dvěma způsoby: vědou a magií. Po celá tisí-
ciletí to bylo tím druhým způsobem a nyní po
nějakých třistapadaesát let je to způsobem vědeck-
ým.Vědecký způsob se domnívá, že když se nějaký
jev opakovaně měří, váží, analyzuje, pronikneme
posléze do jeho podstaty a poznáme jej. Když se
některá činnost dostatečně dlouho opakuje, zafixu-
jeme si ji a naučíme se ji. Studiem získáme znalosti,
výcvikem dovednosti a zkušenosti. Magie naproti
tomu staví na odlišných principech - průběh a zdar
hmotné činnosti je podle ní ovlivňován duchovním
světem, který je potřeba si naklonit, aby působil v
žádoucím směru. Napadlo mě: Co když mají prav-
du oba směry, magie i věda? Co když se navzájem
vůbec nevylučují?! Co když je zdar a výsledek
hmotné činnosti skutečně určován duchovním
světem, který se dá ale ovlivnit různými způsoby - a
to jak vědeckými, tak magickými?! Jestliže se tedy
učím horolezectví, možná si jenom mylně před-
stavuji, že se do mého mozku zabudovávají pod-
míněné reflexy, pro tento sport nutné. Ve skutečnos-
ti to může být tak, že jde právě o ten čas, ČAS, který
svému výcviku opravdově věnuji a za obě  tohoto
věnovaného času mi duchovní svět zajistí, že lezu
po skalách jako kamzík. Magie to věděla, a proto
namísto výuky nasadila  obě  a rituál. Tak, opět
jedna pěkná blbost, řeknete si.Ale ne tak docela. I
většina církví spoléhá na obě  a rituál jako na nedíl-
nou součást svého života a udržely se už tisíce let.
No, abych to neprodlužoval, tak te  k té slibované
pomoci technologické základny Isolit-Bravo.
Zkrátka a dobře jsem vypozoroval, že přinejmenším
některých zlepšení a úspěchů nedosahujeme způ-
sobem vědeckým, nýbrž magickým. Něco zpočátku
nejde a nejde a problém se jeví neřešitelným a
nepřekonatelným.Věnujeme mu čas, úsilí, vracíme
se k němu - zkrátka nenecháváme jej ani na chvilku
být. A postupně se věc učíme, ovládáme ji stále víc
a víc, ona se poddává, až za několik hodin,dnů či
týdnů je problém úplně vyřešen a odstraněn.
Technologie,výroba,organizace práce - prostě ta
věc, která se příčila a trápila nás, je ovládnutá,osed-
laná a funguje k všeobecné radosti a  spokojenos-

ti.Naučili jsme se to,zlepšili jsme to,zvládli jsme to!
Je to jasné a logické. Vědecko-praktický přístup zase
jednou oslavil vítězství! Tak si to myslíme a tak to
snad také aspoň většinou je. Jsou ale případy, při
kterých zůstává rozum stát a chloupky na zádech se
ježí. Jsou případy, které se dobře vyprávějí
společnosti u krbu za mrazivého zimního večera,
kdy venku sype sníh a Severní vítr se svou sestrou
Meluzínou zpívají prastaré historky. Tak třeba
tenhle.

Každý z vás ráno projde kolem leštičky konvic
MK2002. Celá technologie výroby této konvice je
do určité míry magická. Na začátku v podstatě nešla
skoro žádná operace. Hubice i tělesa byly flekaté,
řezačka se zastavovala, ozubené řemeny hořely,
zalisování fungovalo podle počasí. Vložili jsme do
odstranění nedostatků ohromné úsilí a skutečně se
to také podařilo. Tahle všechna zlepšení se asi dají
vysvětlit vědecko-prakticky, ale vlastní tažení nádob
konvice už nikoli. Na začátku se nám vůbec nedaři-
lo: výtažky praskaly, nástroje se zadíraly, prohýbaly
a všelijak samočinně poškozovaly. Zmetků bylo
spousta, vraceli jsme celé dodávky plechu. Co jsme
vytáhli, bylo varhánkovaté a muselo se dlouho
ručně opravovat, pokud to vůbec bylo možné.
Nekonečné hodiny jsme strávili hledáním lepších
maziv, jejich správných koncentrací, přeměřování
správnosti upnutí nástroje, měřením sil a tlaků,
hledáním vědecky zdůvodněných povlaků na
tažnicích a přdržovačích. Někdo neznámý spustil
nástroj naprázdno a kusy roztrhané oceli jsme
hledali zaseknuté ve zdi. Přes úzkostlivou čistotu
přitahoval proces prach jako magnet a k varhánkům
přibývaly zalisované důlky a výstupky. Vystřídali
jsme všemožné externí odborníky, já sám jsem o
hlubokém tažení nastudoval kdeco, včetně starých
německých postupů na tažení nábojnic. Nástroje
jsme x-krát předělávali. Školení spolupracovníků
stíhalo školení. U každého tažení stál technolog.
Vše  nadarmo. Aspoň zdánlivě. Ve skutečnosti jsme
byli do sebe zakousnutí jako pitbull s boxerem. Na
jedné straně vzdorující a bouřící se technologie a na
druhé straně skupina lidí, rozhodnutá vyrábět kva-
litně nebo u toho padnout. A pak najednou, jako
když vítr rozfouká po bouřce temné mraky a nad
krajinou vysvitne jasné sluníčko. Konec problémů,
stop potíží a to bez jakékoli jasné definice či aspoň
náznaku, co a zda jsem vůbec zlepšili. Dnes může
jít nástroje nahodit a celou technologii rozjet
recepční  a - pohoda. Zmetků nula, varhánky jsou
neznámým pojmem, celá výroba je přehledná a
jednoduchá jako facka. Co se tedy  tehdy vlastně
přihodilo?

Domnívám se, že existence našeho hmotného
světa je možná pouze v koexistenci s duchovním
(viz Schrödingerova kočka). Duchovní svět má
různé oblasti a příhraniční k našemu světu je kraji-
na, kterou jsem pracovně nazval "Džungle
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Hmotný svět. Spisovatel  v našem světě
píše svůj příběh. Tato činnost se nám
mylně  jeví jako zcela závislá pouze na
vlastnostech spisovatele a podmínkách
hmotného vesmíru, který jej obklopuje.

Ve skutečnosti je však tato aktivita, jakož i celá existence
hmotného světa neoddělitelně spjata se zrcadlovou činností v
nehmotném světě. Bez tohoto sepětí by zafungoval princip
Schrödingerovy kočky a hmotný svět by splynul v jed-
notvárnou směs mikročástic.

Občasník — jaro 2005

kosmických čtveráků". Jakákoli činnnost v hmotném
světě nejprve musí projít touto pohraniční džunglí ve
světě duchovním, aby dosáhla spojení s vyšší organiza-
cí přátelských entit. Může se stát, že projde nepovšim-
nuta, a pak se nám zdá, že něco nebo někomu to jde
strašně snadno.Může se ale stát, že kosmičtí čtveráci ji
zvětří, jako tygři v pralese divoké prasátko a zahájí na
ni štvanici. Pak nastává souboj, při kterém je rovnocen-
ným pomocníkem nás, hmotných lidí, jak vědecký
přístup, tak magie.Jedná se ve skutečnosti o to, jak před
kosmickými čtveráky danou aktivitu ubránit. 

Poté, co vložíme dostatek vědeckého nebo magic-
kého úsilí, času, námahy, srdce a upřímnosti, překoná
naše činnost. Džungli kosmických čtveráků a zakotví se
se již  svým nehmotným koncem na území přátelských
duchovních bytostí, které jsou nám aktivními pomoc-
níky (pracovně jsem jej nazval Země trvalé radosti).

Činnost-myšlenka se uchytila, rozběhla, žije svým vlast-
ním životem a její udržování  nyní vyžaduje podstatně
méně námahy. Dobrá věc zvítězila, jen jsme ji nesměli
předtím vzdát!

Ing. Kvido Štěpánek

Lubos tells us an expensive story, how he was foxed by a
Czech driver and had to pay a fat fine to police.

O prázdninách jsme vyrazili s rodinou za krásami naší
“stověžaté” a v rámci prohlídek jsme chtěli vidět sídlo
televize Nova a tak jsme se vydali na Barrandov. S podi-
vem jsem ani moc nebloudil, i když jsem v této části
Prahy nikdy nebyl. Na prvním ukazateli směru Barrandov
jsem tedy chtěl odbočit vlevo, tudíž jsem najel do levého
odbočovacího pruhu a jelikož nejezdím do křižovatky už
ani v momentě když na semaforu naskočí oranžová,
řádně jsem zastavil a čekal na zelenou. Protější pruh byl
tak ucpaný, že protijedoucí řidiči museli stát i přesto, že
měli zelenou, nebo  by nemohli pokračovat z křižovatky
a ucpali by ji také a vtom jsem si všimnul gesta stojícího
oproti mě, abych jel. S gestem díků jsem tedy vyrazil a za
mnou i další dvě auta. Hned za křižovatkou byla prudká
vracečka vlevo od kopce, silnice nebyla z mého místa na
křížovatce vidět, protože stráň k ní byla porostlá hustým
křovím, což se mi stalo také osudným. Po vjetí do této
zatáčky jsem okamžitě uviděl známou a nepříliš oblíbe-
nou plácačku červené barvyv rukou uniformovaného
příslušníka. Po zastavení následoval strohý dotaz na barvu
semaforu v době, kdy jsem projížděl křižovatkou.
Nepomohl mi pokus vysvětlit, že mne protijedoucí řidič

pouštěl. Otázka následovala ještě jednou a po uznání, že
jsem jel na červenou mne zmiňovaný policista předal své
atraktivní kolegyni, která nás však “skásla”, a  byla krásná
nebo ne. Pouze prohodila, že můžu být rád za pětistovku
od ní, že kdybych se dohadoval dál, od kolegy bych
dostal “litr”. S konstatováním, že jsme přišli o velmi ho-
nosný oběd pro nás tři jsme s poděkováním vyrazili k
Barrandovu a říkali si, že požadavek našeho syna, kterého
to byl původně nápad, nás vyšel dost draho. Sídlo televize
Nova je sice pěkné na vrátnici, ale dál jsou za plotem
vidět jen hangáry, takže by člověk ani nepoznal, že to
patří k televizi. Podstatnou věcí, o které vlastně píšu, je to,
že při pokutování jsem se nemohl neohlédnout a zjistit, že
zmiňovaný řidič, kterému jsem tak mohutně děkoval za
pokynutí k jízdě, musel vidět hlídku policie, která stála v
zatáčce, takže mě a další za mnou jedoucí řidiče poslal
do jejich náručí vědomně a s možná velkou radostí. Vždy
jsem věřil, že si kolegové řidiči pomáhají a že jeden
druhému se snaží pomoci. Toto je první zkušenost s
něčím takovým, ale protožwe jsem člověk, který věří v
dobro lidí, nezanevřel jsem a dávám stále znamení
kolegům řidičům v případě, že vidím nebezpečí nebo
nějakou potíž. Samozřejmě to zmiňovanému řidiči nepře-
ji, ale myslím si, že se mu toto konání vrátí, vždy  nadar-
mo se neříká, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

L. Bednář, D1

Zážitek z Prahy

Země trvalé radosti (=nehmotný duchovní  svět myšlenek a
duchovních bytostí)
Země trvalé radosti je duchovní rovnováhou  našeho hmot-
ného vesmíru. Jakýkoli děj v hmotném vesmíru je ve spojení s
odpovídajícím dějem v Zemi trvalé radosti.

Džungle kosmických čtveráků jako příhraniční oblast Země
trvalé radosti. Kosmičtí čtveráci obvykle  napadají spojení
mezi oběma vesmíry. Lze je překonat  vědeckým nebo ma-
gickým přístupem.Pokud aktivita Džungli kosmických
čtveráků nepřekoná, nedosáhne spojení se svým nehmotným
obrazem a zaniká. "Věc se nezdařila", říkáme pak smutně.
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The author is a friend of Friends of Nature and
mediatates on ecology of Labe and other enthreat-
ened regions.

Někdy minulý rok jsem nějakou náhodou narazil
na propagační leták se sloganem: Přátelé přírody.
Prostřednictvím tohoto tiskopisu jsem se dozvěděl,
že existují občanská sdružení zabývající se ochra-
nou životního prostředí.

Mimo jiná jako Greenpeace, Hnutí Duha, Děti
země jsou i Přátelé přírody (Friends of Nature) svým
posláním zavázáni sloužit veřejnosti úsilím infor-
movanosti. Proto jsem neváhal a vyplnil přiloženou
složenku, abych tak přispěl do rozpočtu této
neziskové společnosti. Odměnou mi byla moc krás-
ná odpově  v podobě symbolického členství, přis-
pěvatele. Ve velké obálce z recyklovaného papíru
jsem obdržel první publikaci: Vra me Labe lidem a
přírodě. Mimo jiné jsem jako dárek dostal i jiné
pozornosti, jako například papírové pravítko s
barevnými obrázky zvířátek na jedné straně a se slo-
gany jako: Měníme svět k lepšímu! Podpořte nás i
Vy! na straně druhé. 

V této první publikaci - Vra me Labe lidem, jsem
se dočetl o nesmyslném projektu s jezy na Labi. Ten
se nedávno projednával v parlamentu. Přispěním
veřejnosti a sdružení jako jsou Přátelé přírody se
podařilo dospět k vítězství rozumu nad skupinou
managementu z podniku Povodí Labe, která se
snažila za každou cenu prosadit výstavbu jezů. Díky
tomuto úspěchu se  v této lokalitě podařilo
zachránit kriticky ohrožené druhy fauny jako je:
Volavka bílá, Jeřáb popelavý, Vydra říční, Orel
mořský, Bobr evropský a další. Nepočítaje toho, že
by betonová monstra navždy změnila ráz řeky a kra-
jiny a zničila  i přirozený říční ekosystém, zajiš ující
přirozenou migraci na Labi. A to vše jen pro zisk a
profit několika málo jedinců, kteří lobbují za své
zájmy na úkor nás všech. Od té doby jsem začal
věřit Mottu této společnosti: 

Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic
v domnění, že to málo, co udělat může, nemá
smysl. Prý někdy v úterý kolem 10. týdne (od
osmého do dvanáctého) by na ČT2 měl být
odvysílán pořad "Nedej se!" Věnovaný jezům na
Labi. Možná se tam dostane i vystoupení ředitele
společnosti Přátelé přírody Mariana Páleníka.

Čas pomalu běží, měsíc k měsíci, a ve schránce
se objevuje další obálka, Přátelé přírody, aby mne
znovu informovali. Tentokrát o výstavbě dálnice
přes České středohoří. O tom jak se ochranáři snaží
zachránit co se dá a zamezit tomu nejhoršímu. V
chráněné krajinné oblasti, kde betonová lobby
prosadí svoji dálnici, tam se Přátelé přírody snaží
udělat pořádný tunel, aby se tak dálnice odklonila z

toho nejcennějšího co České středohoří má.
Tentokrát už to nejsou jen barevné obrázky se
zvířaty, ale podpisová petice za tunel Kubačka
dlouhý 3,5km. Za zmínku možná stojí, že tento
tunel, alpského stylu, prosazovaný ekologisty by
celou stavbu dálnice zdražil o pouhých 15 procent,
což za ochranu přírody určitě stojí. Jako dárek v
obálce jsem našel další zajímavou publikaci, Větrné
elektrárny: mýty a fakta. Nedalo mi vůbec žádnou
práci najít deset lidiček ve svém okolí a svými pod-
pisy tak mohli  přispět k výstavbě tunelu. I když v
duchu srdce bychom si všichni moc přáli, aby se
tunel i dálnice nestavěly vůbec. Na výlet do
Českého středohoří by nás mohl dopravil třeba
vláček motoráček a chráněnou krajinou bychom
šlapali pěkně po svých bez aut. To bychom, ale
nemohli žít v dnešní postindustriální společnosti
21.století … 

Závěrem bych chtěl jménem Přátel přírody
oslovit všechny její milovníky a vyzvat je k
zamyšlení nad dnešním uspěchaným světem.
Vyzvat i ty,  kteří "nevidí", aby otevřeli oči a prok-
oukli závoj iluzí, postavený na falešném opojení ze
zisků, chamtivosti a pohodlí. A především si uvě-
domili, že tu nežijeme sami, ale že jsme tu všichni
jedna velká rodina, která má jméno Příroda. K čemu
nám budou všechny ty moderní vymoženosti, když
kolem nás bude vše umělý a neživý, kdo nám bude
dělat každodenní radost?  

Poslední motto Přátel přírody zní: “Změnou, kter-
ou hledáme ve světě, se musíme stát my sami!  “

Gándhí.

Martin Krčmář, nástrojárna

Joanna and Iwona like the Czech health syseém,
which seems cheap and friendly to them. Question
is if the Czechs think the same?

Jak už všichni víme, s prací v Polsku je to hrozně
těžké. Tak proto hodně Poláků pracuje v ČR.
Velikým plusem zaměstnání tady je to, že můžeme
se  tady léčit  zdarma, a také kupovat levnější léky
než v Polsku. V našem státe zdravotní péče je
hodně drahá. Každý který se léčí musí zaplatit
hodně peněz. Musíme taky platit za všechno
ošetřování. Tak proto jako spolupracovnici Isolit
Bravo používáme vaši zdravotní péči a jsme proto
moc rádi. To ale neznamená, že Poláci jsou pořád
nemocní. 

Spolupracovnice linky fritéz 
Kołoszyc Joanna a Gajewska Iwona, Montáž D3

Friends of Nature

Polské a české zdravotnictví
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Miroslav versifies on…what on? This only the poet-
ess herself knows…

Jedna z těch můr
oblouzněná chlípností zimy
zakroužila blaženě mi nad hlavou
a mě napadlo to jediné,
co mě v tu chvíli mohlo napadnout:
"Ty hloupá, co když napadne sníh."                         

Londýnská mlha
na naší vesnici
Temže
zamžené okno
slepě hledící
zima alá skleníkový efekt
cosi se připálilo
stále připaluje                                                       

Hudba dohrála
svíčky dohořely
a všude kolem
s citem
neurvale rozervané
papíry z dárků
hlasy umlkly
světla zhasla
a všude kolem
tmavá noc
smutek
čas Vánoc                                                            

Stáda slonů,
jež nikdo nikdy neuvidí.
Žirafy s prostřílenými krky.
Pár krokodýlů na dámských kabelkách.

Výtažky z rohu nosorožce
v čínských rodinách.
Zlomená páteř Afriky.
Zajímá každého do chvíle,
než sejdou vlci do údolí.
A pak se náhle
všechna slova změní :
" Vážený pane ...
Vážení přátelé ...
Zastřelte je!
My máme strach.
Prosím ! "                                                             

Jak obloha
ze samých bílých trpaslíků.
Jak výbuch supernovy.
Rozkvetly všude sedmikrásky
pro potěchu,
svědkové něhy                                                      

Motýlí cucky spálených listů
roztroušené slabiky
paví oči
Prokletí láskou
"Mmmmmmmm ?"
zamumlala Anita
"Mmmmmmmm ?"
zamumlal jsem já
Touhou, nenávistí
úchylkou přírody
"Diagnóza nás te  nezajíma otče !"
řekl Fermour
říkám já, pak
Kurt Vonnegut Jr.
strana 7
od říkejte mi Jonáš
a dál ...    

Miroslav Hažmuka, servis      

Arnošt decribes the cross country or hiking route
through Jeseniky Mountains.

Trasa hlavním hřebenem od SKŘÍTKU přes
PRADĚD, KEPRNÍK a KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK do
KRÁLIK je nejvyhledávanějším všemi letními i zim-
ními návštěvníky Jeseníků pro krásné daleké výh-
ledy, divokou krásu přírody a bohatství květeny. V
zimním období je zde vždy dostatečné množství
sněhu a rozmanitost cesty skýtá pro sjezdy a výstupy
nároční i méně náročný terén. 

Trasa vychází ze SOBOTÍNA, leží na silnici č. 11
spojující Šumperk a Bruntál, končí v Králikách, měří
100 km a přechází přes 2 dominující vrcholy

Jeseníků - PRADĚD a KEPRNÍK a přes KRÁLICKÝ
SNĚŽNÍK.

Občerstvení a odpočinek na trase umožňují
horské chaty: na SKŘÍTKU, ALFÉDOVA, BARBOR-
KA, KURSOVNÍ, PRADĚD s vyhlídkovou věží,
ŠVÝCARNA, ČERNOHORSKÉ SEDLO, VŘESOVÁ
STUDÁNKA, ČERÁK, RAMZOVÁ, PAPRSEK,
NÁVRŠÍ a jiné.

Možnost občerstvení a ubytování je také ve
STARÉM MĚSTĚ, což je odbočení asi 8 km. Trasa
prochází hřebenovými částmi zvanými PRADĚD-
SKÁ HORNATINA a KEPRNICKÁ HORNATINA  

Arnošt Macháček, Montáž D3

Zjitřené pocity

Hlavním hřebenem Jeseníků
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O minulosti a součastnosti MONGOLSKA
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Tuvsin tells us about the long history og
Mongolia.He is very pleased, that IB will hang out
the Tibetian flag on 10 March!

Počátky osídlení území dnešního Mongolska
spadají do 3. až 1. století před naším letopočtem,
kdy sem přicházeli příslušníci kmenů SIANG-NU
(hunové). V pozdějších stoletích byli vystřídání přís-
lušníky dalších etnických skupin.

Počátkem 13. století vůdce z jednoho kmenu
TEMUDŽIN, později prohlášený za Čingischana,
sjednotil roztržené mezi sebou válčící kmeny a tak
vznikla v centru Asie mohutná mongolská říše, jejíž
vliv se později rozšířil do Číny, Indie a na západ až
k Černému moři. Po jejím rozpadu v roce 1368 se
utvářela v zemi jednotlivá feudální knížectví, tzv.
ilchanáty.

V 7. století se Mongolsko dostalo do
mandžuského područí a zůstalo v něm do roku
1911, kdy po vítězství buržoazně demokratické re-
voluce v Číně vyhlásili místní vládci nezávislost
Vnějšího Mongolska, Vnitřní Mongolsko se statutem
autonomie zůstává v Číně. V roce 1920 však byla
země  znovu obsazena čínskými vojsky. O rok
později po revoluci až do roku 1989 se dostává do
podvlády komunistů po dobu 70 let. Největšího
zločinu se dopouštějí komunisté koncem 30. let,
když na přímý příkaz Stalina a Beriji v zemi bylo
spáleno víc než  700 klášterů a zavražděny desítky
tisíc Ianov a odpůrců stroje. Ne méně hnusným
zločinem bylo podle mě odřeknutí se od staromon-

golského písma, které bylo od roku 1941 nahrazeno
azbukou. Vždy  šlo o vlastní kulturní poklad bez
znalosti, kterého nelze studovat nejen staleté
literární dědictví, ale rovněž dokumenty dotýkající
se první poloviny 20.století. V tomto písmu byly
napsány nejlepší památky mongolské literatury,
překlady klasických děl Indie, Tibetu a Číny. Je
velice zajímavé, že Mongolové žijící v Číně stále
používají staromongolské písmo.

První demokratické volby v roce 1990 sice dali
lidem možnost volit a hlasovat, ale domnívám se, že
neplnili zatím očekávání v ekonomice, která byla
silně závislá na Rusku. Velký podíl na tom hraje
ekonomicky prosperující Čína, která zaplavuje trh
levným zbožím. Míra nezaměstnanosti se šplhá
nahoru a situace se nevyvíjí růžově, čím dál tím víc
lidi musí vyhledávat práci v cizině.

Dnešní Mongolsko je téměř 20x větší než ČR, má
necelých 3 mil. Obyvatel, celkem žije ve světě
mimo Mongolska víc než 8 mil., Mongolů, z nichž
převážná většina žije ve Vnitřním Mongolsku, kde
čínské úřady hrubě potlačují lidská práva a veškeré
náznaky samosprávy stejně jako v Tibetu.

Proto mě příjemně překvapilo, když jsem přečetl
v minulé čísle Občasníku, že naše firma bude
vyvěšovat tibetskou vlajku ve svátek Tibetu, vždy
navzdory bezpočetným protestným notum, čínské
vlády se současný 14. Dalajlama několikrát
navštěvoval Mongolsko.

Tuvshinbayar Dorkhuj, Montáž D3

Joanna and Iwona describe the Easter tradition in
Poland. One word applies to their article: Perfect!

My Poláci velikou váhu klademe na svátky.
Hlavně na Velikonoce.

Ty svátky trvají u nás tak tři dni, a první je v ten v
kterém všichni jdeme do kostela posvětit jídlo.
Druhý den začínáme svatou svačinou, a při tom si
vždy ukáme posvěcenými vajíčky. 

Čí vajíčko nejdéle vydrží, bude mít nejvíce štěstí.
Potom jdeme do Kostela, a po kostele už do

konce dne jsme spolu ze svou rodinou. Třetího dne
máme den kterému říkáme Oblévací Pondělí. Jak
říká tradice všichni se  oblívají vodou a při tom
nehledí se na nic. Je veselo a hrozne mokro.

Na ty svátky utrácíme hodně peněz abychom
mohly koupit potraviny a také upéct pečivo.
Tradičním pečivem pro velikonoce je mazurek a

babka. Nyní jak pracujeme v Bravu jsme zvědaví
jak naší spolupracovníci z čech oslaví tyto svátky a
čemu přikládají největší váhu.

Spolupracovnice linky fritéz
Kołoszyc Joanna a Gajewska Iwona, Montaz D3

Velikonoce v Polsku

foto: Josef Fišer
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Mirek reports on actions of the company´s sport-
ing club Response.

Rád bych vás v krátkosti seznámil se sportovními
akcemi našeho klubu, které jsme pořádali v loňském
roce. Celkem se uskutečnilo 8 větších akcí za pod-
pory našich spoluzaměstnanců.

První akce byla v měsíci únoru a to turnaj pětek v
ledním hokeji na ledové ploše v Dlouhoňovicích.
Naše firma vytvořila 4 týmy (administrativa, lisovna,
konstrukce a nástrojárna). Sehrál se hokejový turnaj,
kterého se zúčastnilo 26 hráčů naší firmy. Družstva
byla odměněna cenami, které si plně zasloužili.

Druhá akce probíhala ve florbale v jarním období
každou středu v tělocvičně v Jablonném s účastí
kolem 16 členů.

Třetí akcí, která proběhla v měsíci březnu, bylo
sjezdové lyžování spojené s běžeckým. Příjemnou
neděli prožilo asi 30 členů, kteří jeli autobusem do
Říček. První část využívala místní sjezdovky a ostat-
ní se vydali na běžeckou trasu asi 30 km přes
Haničku a Číhák do Mladkova. Akce byla velice
zdařilá, ale od účastníků už vyžadovala jisté
zkušenosti.

Čtvrtou akcí, která se konala v měsíci květnu, byly
rybářské závody na rybárně u Těchonína. Tradiční
rybářské závody přilákalo opět široké množství
zájemců, kterým přálo jednak počasí, tak i rybářské
štěstí. Kdo si co chytl, mohl si odnést domů.
Vítězové byli odměněni hodnotnými cenami.

Pátou akcí (červen) byla horská cyklistika.
Sobotní akci připravili členové klubu RESPONSE,
které se zúčastnilo 14 členů. Autobus nás dovezl do
Říček na Mezivrší, odkud se sjíždělo přes Deštnou,
Říčky, Haničku, Klášterec, Pastviny a zpět do

Jablonného. Počasí nám vyšlo, tra  měřila kolem
70km. Každý účastník před výjezdem obdržel tričko
s potiskem klubu RESPONSE a věříme, že nám
zachovají přízeň i při další podobné akci.

Šestá akce proběhla začátkem července, kterou
byl "Sportovní den" naší firmy na fotbalovém hřišti v
Jablonném. Jednalo se již o 4. ročník sportovního
dne, kterého se zúčastnilo kolem 120 našich
spolupracovníků. V disciplínách slavila největšího
úspěchu lukostřelba a spírání, z kolektivních sportů
to byla kopaná, ve které bylo zapojeno nejvíce
příznivců. První 3 z každé disciplíny byli odměněni
cennými výrobky naší firmy a každý účastník
obdržel drobné občerstvení. Závěr této akce byl
zakončen táborákem a zpestřen drobnou pyrotech-
nikou.

Sedmou akcí byly podzimní a zimní florbalové
utkání v tělocvičně opět v Jablonném, které se pořá-
dali ve středu. Letos se zakoupili nové branky, které
jsou nyní součástí majetku klubu RESPONSE.

Osmou akcí bylo v měsíci listopadu hokejové
přátelské utkání naší firmy na zimní ledové ploše v
Chocni, které se zúčastnili příznivci ledního hokeje,
pro které to bylo zahájení letošní hokejové sezóny,
která dále pokračuje každou lichou sobotu na led-
ním stadionu v Ústí nad Orlicí.

Jak si můžete povšimnout, akce jsou velice pestré,
zahrnují mnoho druhů sportovního vyžití a věříme,
že v letošním roce je budeme s našimi příznivci rádi
opakovat a jejich kruh stále rozšiřovat. Víme, že to
zabírá další osobní časový rozpočet, ale sportovním
vyžitím se jistě nic nepokazí, ba naopak povzbudí
tělo i mysl do další činnosti.

Za sportovní klub RESPONSE, Miroslav Řehák

Zpráva o sportovní činnosti klubu RESPONSE

Tiráž:
Tento časopis vydává firma Isolit-BRAVO pro své zaměst-

nance a jejich rodiné příslušníky. Distribuce probíhá zdarma
uvnitř výrobního závodu. Do občasníku může přispět kdokoli
ze zaměstnanců a na jakékoli téma. Vedení firmy si vyhrazuje

právo odmítnou články které odporují dobrým mravům,
zákonům ČR, nebo poškozují pověst firmy. Příspěvky

předávejte do obchodní kanceláře, nejlépe v digitální formě
pomocí mailu na adresu pisin@isolit-bravo.cz. Pracovníci,

kteří nemají přístup k počítači, mohou odevzdat příspěvek i v
ručně psané podobě. 

Foto na obálce: Josef Fišer

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

Grafická úprava: Daniel Jaroš foto: Josef Fišer
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