
Vážení spolupracovníci. Děkuji za zaslané články.
S potěšením mohu konstatovat, že postupně jako přis-
pěvatelé rostete a kvalita poskytnutého textu je stále
lepší. Stále se však vyskytují autoři kteří text zamořují
WMF obrázky ( windows metafile - to jsou ty šílenosti
z editoru word),  vloženými obrázky a grafy a různým
zvýrazněním textu. 

Všechny tyto prvky při sazbě stejně zmizí, což je
lepší případ, nebo způsobí velmi vážné problémy při
samotném zpracování v tiskárně. Již se nám stalo že
grafik díky WMF obrázku ztratil několik hodin své
práce a mohl začít od začátku. Díky WMF obrázku
také nemáme založený občasník z loňské zimy v elek-
tronické podobě. Tiskový soubor prostě zamrzl,
naštěstí až po tom, co byl tisk ukončen.

Takže základní zásada - surový text  zvláš  a
obrázky, nejlépe v JPG, také zvláš . Všem, kteří se
tímto řídí, vřelý dík.

V letošním občasníku se objevil nový nešvar.
Zhruba 3/4 pisatelů svůj text nepodepsalo. Doplnil
jsem tam tedy jména podle toho, z jakého e-mailu mi
článek došel. Pokud tedy pod některým článkem bude
chybné jméno, je mi líto. 

Přesto vám ale za vaše texty děkuji a věřím, že příště
to bude zase o kousek lepší.

S přáním krásného léta
Ing. Martin Pišín

Slovo redaktora   



Maruško, dones nám sůl!
Občasník — léto 2005

3

Kvido comments the results of the opinion survey of
IB colleagues

V dubnu t.r. provedla personální kancelář naší firmy
pravidelný roční průzkum mezi spolupracovníky.
Výsledky  ankety uveřejnil pan Martin Šlesingr na
nástěnkách a jsou přiloženy.Vašimi odpově mi a
názory jsme se zabývali na schůzce vedení firmy a
vypracovali jsme nápravná opatření, která jsou umístě-
na rovněž na nástěnkách.

Krátce zmíním svůj názor na některé odpovědi.
Anketa byla anonymní, což je na jednu stranu ze zře-
jmých důvodů dobře, na druhou stranu to vede některé
spolupracovníky k odpovědi lehkovážné, trucovité či
odbyté, což je bezesporu škoda.

Celkový výsledek považuji za dobrý úspěch, protože
na stěžejní otázku "Celkem vzato jsem se svým zaměst-
náním v IB spokojen" odpovědělo zhruba tři čtvrtiny
respondentů, že jsou velmi nebo spíše spokojeni, což je
podstatně lepší situace, než které kdy dosáhla kterákoli
česká vláda. Podívejme se blíže na některé  otázky a
odpovědi. 

Nemalá část spolupracovníků  považuje své pracov-
iště za příliš hlučné. Technické i sociální vybavení firmy
je, troufám si tvrdit, na velmi dobré úrovni. Ročně
investuje kolem 70 milionů Kč, což si běžně s námi
srovnatelné firmy zdaleka nemohou dovolit.Tak napřík-
lad nejpokrokovější divize firmy Siemens:  Automation
and Drives  investuje asi 3,5% z obratu, zatímco my
vztaženo k obratu dvojnásobek. Hlučnost některých
strojů nejsme schopni odbourat, protože se jedná o
stroje nové, nejmodernější a přesto určitou hladinu
decibelů vykazují. Technika zkrátka na takové úrovni
ještě není. Ochrana ale už ano a všichni spolupracov-
níci v těchto provozech mají sluchátka zdarma přiděle-
na. O to více mě mrzí, že je musíme doslova prosit, aby
je používali. Nesrovnává se mi to potom se zmíněnými
odpově mi. Stejně to cítím s bezpečností práce. Je
přece jasné, že dodržování bezpečnosti začíná u pra-
covníka, který danou práci vykonává. Jako firma jsme
prošli bez problémů certifikací OH SAS 18001 -
Bezpečnost práce. Systém je nastaven, je správný 
a jeho vytvoření nás stálo miliony. Cítí-li potom někdo
v tomto směru nedostatečnost, musím říct, že chyba
není v 90% na straně firmy, ale na straně pracovníka.
Nepoužívá přidělené ochranné pomůcky. Nepřečetl si
technologický postup. Neudržuje na pracovišti
pořádek. Ohrožuje dokonce druhé. Řešení? Zlepšit
především sám sebe! Podobně je tomu s prašností a
chemickými výpary. Každé pracoviště i nejmenší brus-
ka, na které se občas ostří nástroje, prošly drahými
měřeními emisí a jsou hygienicky schválené. Údajná
nedostatečnost bu to tedy respondentovi pouze tak
připadá nebo skutečně on nebo jeho spolupracovník

něco v danou chvíli zanedbali - například vyčistit filtr.
Nedostatek pracovního prostoru bych hodnotil asi půl
na půl jako problém firmy (malé prostory) i nedo-
statečnost spolupracovníků (nedostatečný smysl pro
pořádek a malá občanská statečnost dodržovat jej). 
V nedávné době jsme investovali do obrovských pros-
tor v bývalé Masně. Nedostatek ploch je nyní minulostí
a zbývá jen to zdánlivě tak snadné: udržovat pořádek.
Třem spolupracovníkům jsem se nelíbil také já a jejich
komentáře považuji za vhodnou příležitost k veřejné-
mu vysvětlení. Jeden spolupracovník se domnívá, že
bych se měl obklopovat lidmi, kteří skutečně pracují a
nikoli pochlebují, měl bych umět přiznat chybu, jako
když například protěžuji nepovedeného mistra XY. Jak
na to reagovat? Podle mého názoru to všechno s
nejlepším vědomím dělám. Musel bych být skutečně na
hlavu padlý, abych jako spolumajitel firmy vědomě
přicházel o peníze tím, že bych si namísto lidí práce
udržoval tým kecalů-pochlebovačů či někoho na své
náklady protěžoval. 

Další pracovník je toho názoru, že bych měl odhodit
svůj mesiášský komplex, uvědomit si, že tam kde jsem,
jsem díky ostatním lidem a neměl bych se chovat jako
hulvát a arogantní hejsek se sotva dokončeným
vzděláním.Tak tedy, nedokážu posoudit, jestli trpím
mesianistickým komplexem. Zkrátka některé jevy,
vlastnosti a skutečnosti se mi nelíbí, jsou podle mého
názoru špatné a zavádějí nás do záhuby. Proto o nich
píšu, kritizuji je a navrhuji, doporučuji a prosím o
nápravu. Nikdy nepopírám, že ředitel bez spolupracov-
níků nic nezmůže, stejně jako námořní kapitán bez
námořníků. Jsem každému poctivému spolupracov-
níkovi za jeho práci vděčný a snažím se, aby byl velmi
dobře odměněn. Když jsem do této funkce nastupoval,
myslel jsem si, že je činnost ředitele či vedoucího ještě
podstatně méně významná. Časem jsem musel svůj
názor korigovat: Lo  nemůže plout bez námořníků, ale
ani bez kapitána. Je to tak asi jedna jedna.Vzdělání
jsem dokončil v řádné termínu s vyznamenáním a
Cenou rektora VUT. 

Další spolupracovnici v práci trápí urážky pana
ředitele a naschvály kolegyň. Podle kontextu se dom-
nívám, že se jedná o slečnu XY z pracoviště YZ.
Skutečně jsem ji nedávno urazil: řekl jsem jí totiž, že
přese mne by ve škole, kterou vystudovala, nikdy
neprošla. Byl jsem zkrátka podle výsledků její práce o
tom skutečně přesvědčen. Chápu, že slyšet to, je pro
člověka tvrdé. Mnohdy toho řeknu v zápalu boje ještě
víc. Je to odraz mé bezmoci věc v danou chvíli účinně
zlepšit. Tak se člověk jakoby vybouří a zdánlivě se mu
uleví. Není to ale manažersky správné a pro mne z toho
plyne osobní poučení: počítat do dvaceti, pak mluvit
krátce a o to víc manažersky používat nástroje v této
posloupnosti: vysvětlení —> domluva —>
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prémie —> přeřazení —> rozloučení se. Přestaňme se ale
chytat za slovíčka a podívejme se na věc z praktického
hlediska: Když půjde o něco vám nejvlastnějšího,
například o vaše zdraví, do jaké nemocnice se budete
snažit dostat? Pojedete tam, kde ředitel je mezi person-
álem oblíbený, protože je to fajn chlap a má pochopení
pro "chybičku, která se přece vloudí?" Pojedete tam,
kde je špína a nepořádek, protože na uklizečku se
nesmí zvýšit hlas? Tam, kde sestra zapomene z injekce
odstříknout vzduch a možná vás tím zabije? Pojedete
tam, kde nezajistí služby, protože průměrná nemocnost
personálu je 12% a neoprávněně nemocnému  se sáh-
nout na prémie nesmí? Tam, kde se vaří pod psa 
a neřekne se to, aby se kuchařky neurazili? Anebo
pojedete tam, kde je sice ředitel starý pérák, na zdravot-
nický personál vyhlášený protiva a cholerik, ale je tam
čisto, útulno, věci mají pořádek a řád, fungují a naděje
na úspěšné vyléčení je podstatně větší? Tak co, už jste
si vybrali?! 

Je potřeba více optimismu, chuti do práce a více zod-
povědnosti. Valná část našich problémů pramení z
těžko vysvětlitelné nespokojenosti a naštvanosti, slovy
prezidenta Havla "z blbé nálady". Máváme rukama,
zvyšujeme hlasy a hlavně a především svoje
opomenutí, zanedbání a nedostatečnosti svádíme na
druhé. Nehledáme vlastní chyby. Když jsem o tom
přemýšlel, dopálil jsem se také sám na sebe: Vždy  i v
tom dotazníku jsme k hudravým a ublíženeckým
odpovědím vlastně přímo naváděli. Skoro ani jedna
pozitivní otázka a jen samé: "Zažila jste na pracovišti
šikanu? Sexuální obtěžování? Fyzické násilí?". Není
divu, že protože to nikdo nezažil, začal si tím pádem
každý připadat jako nezajímavé tintítko. Tři paní z
Montáže se hned proto pro jistotu přihlásily, že už to
zažily. "To přece není možné?" nevěřil jsem svým očím.
"Jak by se to mohlo stát u jednoho z nejpříjemnějších
vedoucích, kterého znám?" Když jsem začal věc
vyšetřovat, velice záhy jsem zjistil, že si tam o přestávce
vjely do vlasů tři paní, kterým se všem líbil jeden a ten
samý pán…

Vzpomínám si, jak jsme za socialismu každý večer
poslouchali s mým otcem Hlas Ameriky. Když byl
americkým prezidentem zvolen Ronald Reagan, nasta-
la ve vnímání Spojených států ve světě radikální změna.
Za předchozího prezidenta Cartera začínaly projevy
zástupce v OSN asi takhle: "Promiňte nám, že existu-
jeme, je to s námi Američany hrozné, ale zkuste to,
prosím prosím, ještě nějak vydržet…" Reagan vrátil
Americe ztracenou sebedůvěru. "Cože, OSN nás neb-
ude respektovat? Tak vystoupíme a bez našich
příspěvků brzo dojedou! Kadáffí nás terorizuje?
Hodíme mu na hlavu pár pum a rychle ho to přejde!" A
ono to fakt začalo takhle dobře fungovat. Později mi
několik Američanů vyprávělo, že za Cartera se před-
stavovali ve světě jako Kana ané - jinak jim hrozilo, že
dostanou rovnou pár facek. Za Reagana se vše otočilo.
Byli najednou hrdí na to, že jsou Američané a svět je tak
bral a svět je respektoval. 

Takže jsem také já podobně jako Jimmy Carter něco
zanedbal ve výchově, prezentaci i ve svých postojích
(bohužel, skutečně také vztah  IB —> město Jablonné
n.O. věrně kopíruje situaci USA —> OSN za zmíněného
prezidenta Cartera). I ten obyčejný průzkumový
dotazník je příliš ustrašený, pořád se omlouvá a dopře-
du už čeká, že dostaneme zase vynadáno a vypes-
kováno za to, že vůbec existujeme. Že vlastně tím že
jsme, všechny otravujeme. Ptejme se přece také na věci
pozitivní, kterých vůbec jich není málo. Tak třeba
takhle: Jak se vám líbí, milí spolupracovníci, že si v IB
vyděláváme o 15% až 20% více než v okrese Ústí nad
Orlicí? Považujete to a) za bezvýznamné b) za výmysl
nebo c) si toho vážíte? A co jídla za 11,50 Kč v hodnotě
za 35 Kč? 4 druhy kávy a 4 druhy limonád v ne-
omezeném množství zdarma i ke svačinám? A jak pro-
gram Znalostních spolupracovníků, v rámci kterého
spolupracovníci zcela navíc a nad rámec všeho
obdrželi za dobu jeho existence celkem přes 10 mil-
ionů Kč a dalších celkem 15 milionů Kč máte uloženo
na osobních účtech? A co běžící kapitálové životní
pojištění pro 50 spolupracovníků a startující penzijní
připojištění pro dalších 200 spolupracovníků? a) blbost,
b) nepodstatná maličkost  nebo c) bezvadná věc?
Bezúročné půjčky pracovníkům? A co říká zastupitelst-
vo města nejnižší nezaměstnanosti mikroregionu
Jablonné n.O. v rámci celého kraje? Kdopak to jen  má
příjem a užitek ze stamilionů daní, které platíme? Co
budovy Masny, které by bez IB spadly a nakonec by je
muselo řešit zase jenom město? A  líbí-li se výborně
udržovaná budova školky za 1 milion Kč ročně? A co
říká Jablonné na nadační fond Nadaných, do kterého
jsme vložili už 8,9 milionu korun a  podporujeme tak
kdejakou aktivitu a prakticky každého jednotlivce, který
o to požádá? a) je nám to jedno, b) je to v každém městě
a vesnici v ČR zcela běžné, c) je to bezvadné a
výjimečné? A to je jen velmi rychlý výběr námětů na
pozitivní otázky. 

Takže, přátelé, více optimismu, více chuti do práce,
více zodpovědnosti, méně sebestřednosti a sobectví a
také jednoznačně více hrdosti na vlastní práci a na svoji
firmu, je nám všem jako soli potřeba! Maruško, dones
nám sůl, chřadneme!

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy
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Anketa byla tradičně uskutečněna na konci roku
a to formou oslovení náhodně vybraného respon-
denta s prosbou o vyplnění anketního lístku. Poprvé
jsme oslovili veřejnost ve velkých městech - v
Hradci Králové, Pardubicích a Olomouci. Celkem
se zúčastnilo ca 70 občanů. Z níže uvedeného
vyplývá, že povědomí o společnosti je na vcelku
dobré úrovni:

Hradec Králové:
Téměř tři čtvrtiny dotázaných  již o naší

společnosti slyšelo, u podstatné části (ca 70%) se
jednalo o informace pozitivní či spíše pozitivní, 
25% z dotázaných zná výrobní program dobře,
40% okrajově. Zde je nutno poznamenat, že
znalosti se týkají téměř výhradně sortimentu
kuchyňských přístrojů, ostatní výrobky (formy,
výlisky) nebyly pro účely ankety dotazovány.
Polovina z dotázaných se domnívá, že výrobky
českých firem mohou zdárně konkurovat výrobkům
zahraničních společností. Celých 35% respondentů
považuje firemní program sociálních výhod za nad-
standardní a 60% za dostačující. Žádný z odpoví-
dajících neodhadl správně roční dary společnosti na
charitu,  nejčastěji bylo tipováno v rozmezí 500 tis.
- 1 mil. Kč.

Závěr: Povědomí obyvatel Hradce Králové o
společnosti IB je na relativně dobré úrovni.
Nicméně 35% dotázaných o společnosti neslyšelo a
30% přišlo ve vztahu k IB do styku s informacemi
negativními či spíše negativními. Všichni dotázaní
ocenili angažovanost společnosti v sociální oblasti -
zde by bylo vhodné zajistit větší publicitu této
oblasti v regionálních médiích. Podstatné procento
obyvatel má informace o výrobním programu
společnosti. Program výhod pro zaměstnance je
chápán jako nadstandardní a dostačující.

Pardubice:
Celkem 40% z dotázaných naši společnost zná a

dalších 40% si není jisto, nicméně při drobné
nápovědě se většina rozpomene na českého
výrobce kuchyňských přístrojů. Kladným zjištěním
je vysoká míra pozitivních informací, se kterými
přišli respondenti ve vztahu k naší společnosti do
styku - pozitivní informace ca 44%, spíše pozitivní
ca 31% dotázaných. Dobrou představu o výrobním
programu má 35% a okrajovou 30% dotázaných.
Plných 65% oslovených se domnívá, že výrobky
českých výrobců mohou zdárně konkurovat
zahraničním výrobcům. Za nadstandardní považuje
program sociálních výhod 50% a za dostačující
45% dotázaných. Nejčastěji tipovanou částkou, jíž
společnost přispívá na charitu je 500 tis. - 1 mil. Kč.

Závěr: Anketa, zaměřená na zjištění povědomí o
společnosti IB v Pardubicích byla úspěšná.
Společnost zná podstatné procento dotázaných a
důležitý je především fakt, že velká většina přišla do
styku s kladnými informacemi o společnosti. Na
rozdíl do respondentů v HK o společnosti nikdy nes-
lyšelo o 15% dotázaných méně (20% Pce x 35%
HK), rovněž podíl respondentů, kteří o společnosti
slyšeli v souvislosti s negativními informacemi, je
menší (ca 25%). Výrobní program společnosti lze
považovat za známý pro 35% a za okrajově známý
pro 30% dotázaných. Povědomí o charitativní čin-
nosti společnosti je poměrně malé a podobně jako v
případě HK lze doporučit větší propagaci této čin-
nosti v regionálních médiích.

Olomouc:
Anketa mimo východočeský region byla velkou

neznámou. Získané výsledky lze nicméně
považovat za velmi dobré. O společnosti IB slyšela
téměř polovina dotázaných (45%) a s kladnými
informacemi ve vztahu ke společnosti se setkalo ca
86% dotázaných, kteří zhodnotili především dobré
zkušenosti se zakoupenými kuchyňskými spotře-
biči. Dobrou představu o výrobním programu má
15% a okrajovou 50% respondentů. Plných 70%
oslovených považuje výrobky českých společností
za konkurenceschopné ve vztahu k zahraničním
výrobcům. Rovněž tak ohlas na předložený program
sociálních výhod byl pozitivní - 60% jej považuje
za nadstandardní a 40% za dostačující. Povědomí o
sociálních aktivitách společnosti nebylo velké,
nejčastější odhad finančních příspěvků činil  500
tis. - 1 mil. Kč.

Závěr: Historicky první průzkum pověsti
společnosti mimo východočeský region dopadl nad
očekávání dobře. Respondenti hodnotili především
dle zkušeností se zakoupenými kuchyňskými
spotřebiči a tato hodnocení byla povzbuzující.
Doporučit lze opět větší prezentaci společnosti v
oblasti charitativní činnosti.

Celkové vyhodnocení:
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že

oslovená veřejnost má poměrně dobré povědomí o
společnosti IB jako o výrobci českých kuchyňských
přístrojů. Většina dotázaných přišla do styku s
víceméně kladnými informacemi o společnosti. Ve
všech případech lze doporučit větší prezentaci
dobročinných aktivit společnosti v rámci přís-
lušného regionu.

M. Šlesingr, vedoucí Personální kanceláře

Průzkum pověsti společnosti Isolit-Bravo
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Petr informs on new projects which are in prepa-
ration.

V následujících měsících nás čeká několik
nových projektů pro nové i stávající zákazníky, se
kterými bych Vás nyní rád seznámil. A začnu třeba
projekty, které přijdou do výroby nejdříve a nebo již
ve výrobě jsou (to se týká především projektů v
nástrojárně). 

— Philips Klagenfurt - kovové díly na kuchyňský
robot - na tomto projektu se podílí nástrojárna, kde
jsou nástroje prakticky před dokončením a
kovovýroba, kde se tyto nerezové díly začnou v
týdnu 27 vyrábět. Jedná se o roční množství zhruba
200 000 ks vysoce vzhledově náročných dílů, což
bude klást vysoké nároky na všechny spolupracov-
níky z kovovýroby.

— Reiss-Lighting - nový zákazník  - společný pro-
jekt nástrojárny a lisovny - nástrojárna vyrábí formu
a lisovna z ní bude lisovat. 

— Lego - nový zákazník - projekt pro lisovnu -
jedná se o přesun dvou forem pro lisování sériových
dílů - roční množství je zde asi 500 000 ks výlisků
z každé formy.

— AKT - nový zákazník pro nástrojárnu - výroba
formy pro automobilový průmysl

— Walter a Linet - zákazníci, pro které jsme formy
již vyráběli, zde zadali výrobu dalších forem.

— Philips Klagenfurt - projekt Ippon - společný
projekt pro nástrojárnu, lisovnu i montáž. Jedná se
výrobu epilátorů. Formy pro tento přístroj se začí-
nají nyní konstruovat. Sériová výroba začíná v pros-
inci a ročně by se mělo vyrobit zhruba 800 000 - 1
000 000 kusů epilátorů.

— Philips Hoogeven - projekt Cactus - opět
společný projekt pro nástrojárnu, lisovnu i montáž.
Jedná se o novou fritézu, kterou naše firma pro
zákazníka vyvinula. V současné době jsou
dokončovány první vzorky ze sériových forem a
nástrojů. Výroba samotné fritézy by se měla rozběh-
nou začátkem roku 2006. Roční množství by mělo
být zhruba 400 000 ks.

Doufám, že se všechny výše zmíněné projekty
dostanou do sériové výroby s co nejmenšími prob-
lémy a že Vás v dalším čísle občasníku budu moci
seznámit s projekty dalšími.

Ing. Petr Bodlák
Vedoucí Marketing and Sales

Zdenek comes up with necessary improvements
in Toolroom.

Menší objem zakázek v nástrojárně je způsoben i
vlivem konkurence, zejména z Číny. Podle sdělení
našich odběratelů je tento tlak patrný i na celo-
evropském trhu. Rovněž nástrojárny v Německu
musí čelit atraktivním cenám z Číny. Jak tento stav
trvale řešit nevím. Je však  jisté, že v současné době
má naše nástrojárna velké rezervy ve zproduk-
tivnění výroby a jejím zkvalitnění. Řešení se nabízí
nikoliv ve strojním vybavení a nových tech-
nologiích, ale ve způsobu práce, její kvalitě a efek-
tivnosti. Při rozboru ztrát jsem zjistil, že ztrácíme
čas, peníze, kapacitu z důvodů, kterým se dá přede-
jít. Zlepšit se nesmí být jen naše plamenná výzva,
ale změna. Kde  a jak je možné úspory a efektivnost
zvýšit? Na tuto otázku odpověděla už řada spolu-
pracovníků z konstrukce a dalších pracoviš  písem-
ným způsobem. Návrhy zlepšení projednal ředitel
firmy  pohovorem s jednotlivými účastníky. Osobně
vidím rezervy ke zlepšení v těchto oblastech:

1. Konstrukci nástrojů mít včas a v lepší kvalitě. Je
nutno úplně vyloučit následné úpravy po prvním
vzorkování. Konstrukci víc promýšlet  z hlediska
vyrobitelnosti, spolehlivosti a provozu. Ztrácíme
mnoho kapacity tím, že je nutné provoz nástroje
vylepšovat dodatečnými úpravami.

2. Při rozběhu projektu, tedy na začátku, se
připravujeme o čas tím ,že zadání do výroby  trvá
moc dlouho. Na výrobu je míň času a to se může
nepříznivě projevit v kvalitě.

3. Technologicky musíme víc domýšlet možnost
výroby a použití jednotlivých technologií. Ne to
vymýšlet "za pochodu".

4. Kvalita odvedené práce ze strojů se musí
zlepšit. Jde nejvíce o kvalitu povrchů, vyjímací
úkosy, rozměry k lícování a montáži. To musí kon-
trolovat obsluha. Na druhé straně nesmí naše kon-
trola kontrolovat nepodstatné, ale musí se soustřed-
it na nejdůležitější rozměry pro slícování formy.

5. Na ručním pracovišti nesní nástrojař "za-
chraňovat" předcházející chybnou strojní práci.
Ubude nám, tak spousta zbytečného vložkování a
navařování oprav.

6. Moc se soustře ujeme na první vzorky. Ty jsou
včas, ale ne vždy v nejlepší kvalitě. Musíme se víc
soustředit nejen na první vzorky ale hlavně na úplné
dokončení formy a její předání.

Uvedené body nejsou vyčerpávající. Myslím si,
ale že dávají možnost výrazně zlepšit současný
stav. Je to vlastně způsob, jak naši práci zefektivnit
a tím čelit konkurenci i z Číny.

Zdenek Najman ved. nástrojárny

Nové projekty a noví zákazníci Konkurence  ve výrobě forem
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Audity aneb důvěřuj, ale prověřuj
Audit system in IB being  described by Majka.

V tomto článku bych Vás ráda seznámila s
hlavním poslání auditů, s jejich významy pro firmu
a zákazníka a také o všech typech auditů, které naše
firma provádí.

Hlavním úkolem managementu při řízení firmy k
jakosti je průběžně ověřovat funkčnost systému
jakosti a spolehlivost jeho řízení. Jedním ze základ-
ních systémových prostředků je využívání auditní
činnosti. Auditní činnost je hlavním diagnostickým
nástrojem vrcholového managementu a funguje
jako zpětná vazba poskytující informace o stavu sys-
tému jakosti firmy a procesů v ní probíhajících.
Audity představují nezávislý zdroj informací a týka-
jí se všech firemních procesů, které tvoří systém
zabezpečování jakosti firmy. Audity znamenají tedy
"systematický, nezávislý a hlavně dokumentovaný
proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní
hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou
splněna kritéria auditu". Na základě informací,
poskytnutých audity, musí vedení přistoupit k
nezbytným opatřením vedoucím ke zlepšení fun-
gování systému jakosti s cílem zlepšit úroveň plnění
požadavků zákazníka a plnění realizovat při co nej-
menší spotřebě a využívání zdrojů.

Hlavním cílem každého auditu musí být
zjiš ování faktů, nikoli chyb! Konkrétně lze cíle
auditů definovat následovně :

- zjistit, zda dokumentovaný systém jakosti a jeho
jednotlivé prvky, procesy, výrobky nebo služby či
pracovníci odpovídají požadavkům příslušných
norem či směrnic specifikujících požadavky na sys-
tém managementu jakosti;

- zjistit, zda je dokumentovaný systém jakosti
uveden v život;

- ověřit, zda procesy probíhají v souladu s doku-
mentovaným systémem stále a za všech okolností;

- ověřit, zda implementace systému jakosti je
účinná, tzn. zda systém jakosti plní svůj základní cíl
- vytvoření podmínek pro splnění požadavků
zákazníka;

- poskytnout jasnou a přesnou formulaci
zjištěných neshod doložených objektivními důkazy;

- podat návrhy nápravných opatření nebo
doporučení ke zlepšení

Z hlediska objektů prověřování dělíme audity na
audit jakosti výrobku, audit jakosti procesu, audit
systému jakosti.

- audit jakosti výrobku - tento audit je zaměřen na
prověřování způsobilosti určitého výrobku plnit
požadavky zákazníka. Ke zjištění reálné úrovně
plnění parametrů funkčnosti, spolehlivosti, bezpeč-
nosti, technické úrovně apod. se provádějí různé
testy, měření, zkoušky spolehlivosti apod.

- audit jakosti procesu - účelem těchto auditů je
podrobně vyhodnotit efektivnost, stupeň inovací a
vhodnost pracovních postupů a proces, jejichž
výsledkem jsou výrobky.

- audit systému jakosti - cílem tohoto auditu je
vyhodnocení úrovně a účinnosti systému jakosti
firmy. Porovnávacím etalonem je norma ČSN EN
ISO 9001 : 2001 nebo ISO/TS 16 949 : 2002.

Ve firmě v roce 2005 proběhlo 12 auditů
výrobkových, 2 procesní a 12 systémových. Také
tzv. zákaznické audity u nás nejsou výjimkou. Jsou
to audity, které si provádí zákazník u nás ve firmě
sám a mohou být kombinací výše uvedených typů.
Ověřuje si tím sám úroveň plnění jeho požadavků
kladených jak na systém tak i na proces a výrobek.

Ing. Marie Kosková, vedoucí ŘKJ

Vypisuji soutěž o nejlepší název objektu bývalé Masny. 

Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. tento objekt v červnu zakoupila a hodlá ho využít zejména ke

skladovacím účelům. Nové jméno musí být líbivé, příjemné, melodické, které bude samo vyzývat k

používání. Vítěz soutěže obdrží prémii ve výši 1.000 Kč a účastníci soutěže budou slosováni o 3 výhry.

Návrhy předávejte obchodní kanceláři, uzávěrka je do 31. 8. 2005.Vyhrazujeme si právo žádný návrh

nepoužít.V takovém případě premie vyplacena nebude, slosování ale proběhne.

Ing. Kvido Štěpánek

Soutěž s  f inanční  odměnou
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Miloň informs on up-date company´s flats.

Po vystěhování nájemníků v bytovém domě č. p.
89 na náměstí v Jablonném rozhodlo vedení firmy,
že nechá provést modernizaci obou bytů. Po
ukončení výběrového řízení nastoupila v únoru na
tuto práci ústecká firma Stapo.

Nejpodstatnějším navýšením standardu obou
bytů bylo vybudování nového ústředního topení s
plynovými kotli a zároveň i s ohřevem teplé vody.
V další fázy proběhlo značné zmodernizování obou
sociálních zařízení. Byly vybudovány nové koupel-
ny se sprchovými kouty a nové toalety, ve kterých
jsou už samozřejmostí závěsná WC se zabudovaný-
mi splachovači. Vše obloženo novými keramickými
obklady.

Další nákladnou akcí v bytech byla kompletní
rekonstrukce elektroinstalace s vestavěnými bytový-
mi rozvaděči, takže nájemník již nemusí při jeho
obsluze vycházet z bytu. Při kompletaci světel a
vypínačů byly použity takové prvky, které dotvářejí
velmi pěkné prostředí obou bytů.

V předposlední části celé akce byly opraveny
omítky, byty byly vymalovány  a všude byly
položeny koberce, které dodávají bytům pocit
tepla.

Poslední částí celé akce bylo dovybavení obou
bytů sporáky se sklokeramickou deskou, odsavači
par a krásnými novými kuchyněmi vyrobenými na
míru do vytvořených prostor. Aby byl celý dům
kompletně plynofikován přistoupila firma i k ply-
nofikaci posledního bytu obývaného paní
Hýblovou a tím přispěla výraznou měrou k
ozdravení ovzduší města Jablonné nad Orlicí. 

Závěrem nezbývá než konstatování, že se opět
povedl kus dobré práce a vznikly zase další dva
byty na velmi slušné úrovni odpovídající moderní-
mu trendu. A mně nezbývá než popřát budoucím
nájemníkům příjemné bydlení v centru města.

Dům má být však pěkný nejen zevnitř, ale také
zvenčí a tak pomyslnou třešničkou na dortu bude
provedení rekonstrukce venkovní profilované
fasády s novým nátěrem, která začíná právě v těch-
to dnech.

Miloň Žižka, Správce budov

Vera brings the comparison of wages in IB and
surroundings and other news from wages account-
ancy.

1. Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí
2005 v IB byla 16421,- Kč, okres UO 14419,- Kč,
kraj Pardubice 15678,-Kč. Průměrné mzdy za okres
i kraj jsou dle KSU v Pardubicích z 10. 6. 2005.
Naše firma stále udržuje ve mzdách náskok

2. Upozorňujeme především nové spolupracov-
níky na povinnost zřídit si osobní účet. Případné
nejasnosti vám rádi vysvětlí pracovnice mzdové
účtárny či personálního oddělení.

3. Pracovní úrazy. Podmínkou vyřízení každého
pracovního úrazu je řádné sepsání zprávy o tomto
úrazu nadřízeným pracovníkem a odsouhlasení a
podepsání poško-zeným. Tato zpráva slouží jako
podklad pojiš ovně pro výpočet odškodnění.
Podkladem pro výpočet mzdové náhrady je
průměrná mzda za předcházející čtvrtletí před ter-
mínem pracovního úrazu. Výplatu odško dnění
pojiš ovna provede po ukončení pracovní neschop-
nosti. Tato informace připomíná kroky, když už k
pracovnímu úrazu dojde. Hlavní a podstatné je pra-
covním úrazům předcházet. Především tím, že
každý spolupracovník bude řádně dodržovat před-
pisy, bude řádně používat ochranné pomůcky a
bude dodržovat pracovní postup a pozorně pracov-
at celou pracovní dobu.

4. Upozorňujeme, že dle novelizovaného ZP
může vedení nařídit čerpání řádné dovolené v celé
délce. Nevybraná dovolená za uplynulý rok musí
být vyčerpána do 31.10. běžného roku. Pokud pra-
covník ŘD do tohoto termínu nevyčerpá nastupuje
od 1. 11. automatické čerpání této dovolené.
Nevybraná dovolená do konce roku propadá. Před
nástupem na dovolenou si každý spolupracovník
musí vyplnit žádanku, dát podepsat svému
nadřízenému a odevzdat ve mzdové účtárně nebo
své mzdové výplatní.

Žádanky si vyzvedne ve mzd. účtárně, u své
výplatní nebo u svého nadřízeného.

5. Opakovaně připomínáme že od 1.5.2005 je
maximální denní limit pracovní doby 12 hodin
včetně placené přestávky. Týdenní limit přesčasové
práce je maximálně 8 hod.

Věra Kholová, mzdová účtárna

Mzdová účtárna informuje 
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Information on VAT return from travels to abroad

Možná Vás po přečtení nadpisu napadne otázka, o
vrácení jakého DPH se vlastně jedná. A tak se dále
pokusím přiblížit, oč vlastně jde.

Vzhledem k tomu, že naše společnost má své
zákazníky také v zahraničí, vyjíždí naši zaměstnanci na
služební cesty, a  už za účelem návštěvy současných
zákazníků nebo na veletrhy a výstavy za získáním
nových kontaktů a hledáním nových zákazníků. Při
svých služebních cestách platí  za ubytování v hotelech,
za pohonné hmoty a parkovné, za jízdenky MHD,za
stánky na výstavách, za účty v restauracích apod..  Ve
většině těchto plateb je obsažena také zahraniční daň z
přidané hodnoty (DPH). A právě o vrácení této v
zahraničí zaplacené DPH je možno požádat na přís-
lušném zahraničním finančním úřadu. V našem případě
se jedná většinou o DPH zaplacené v Německu a v
Rakousku.

Každá ze zemí má svá vlastní pravidla pro vrácení
DPH, liší se i limity po jejichž dosažení jednotlivé země
DPH vrací, ale existují i společná pravidla, která je potře-
ba dodržovat, aby mohla být DPH ze zahraničí vrácena.
Zahraniční finanční úřady bez problémů vrací DPH z
účtenek a dokladů do 100EUR, pokud jsou řádně čitel-
né.

Doklady v hodnotě 100 EUR a výše již musí obsaho-
vat dále uvedené náležitosti:

-Název a adresu společnosti poskytující službu (tzn.
veletržní společnost, hotel, benzina apod.)

-Alespoň měsíc a rok, ve kterém byla služba poskyt-
nuta nebo zboží nakoupeno

-Celkovou cenu zboží nebo služby
-Hodnotu DPH a sazby DPH pro jednotlivé druhy

zboží nebo služeb a především:
-Název a přesnou adresu naší společnosti  
U benzínových stanic může někdy být obtížné získat

účtenky odpovídající předchozímu popisu. V tom pří-
padě by mělo být postačující doložit souvislost účtenky s
naší firmou. To je možné například požádáním obsluhy
čerpací stanice, aby na účtenku poznamenal SPZ firem-
ního auta. U hotelových účtenek musí být zřetelné, že
byly služby pořízeny ke služebním účelům. Pokud by
mohly být některé položky soukromého charakteru
(např. čistírna, minibar nebo video), může být odmítnuta
celá faktura. Účtenky z restaurací musí obsahovat násle-
dující údaje(údaje mohou být uvedeny na rubu účtenky):

- místo a datum návštěvy restaurace
- jména zúčastněných (i obchodní partneři)
- důvod návštěvy restaurace (např. obch. jednání)
-zaplacená suma
Účtenky z restaurací musí být vystaveny strojově (z

pokladny) a podepsány vlastníkem restaurace či jeho
zástupcem (obsluhou) a musí být specifikovány jednot-
livé jídelní položky. (Označení "jídlo a nápoje" nestačí.)

Na závěr bych chtěla poznamenat, že největším
kamenem úrazu na zahraničních účtenkách je chybějící
nebo neúplná adresa naší společnosti. A tak bych tímto
chtěla požádat všechny, kdo na zahraniční služební
cesty vyjíždí, aby při vystavování účtenek vždy nahlásili
nejenom své jméno, ale i přesný název společnosti a
přesnou adresu.

Ing. Magdaléna Danielová, finanční účtárna

Zahraniční pracovní cesty a vrácení DPH ze zahraničí

Setkání prodejců
Zdenek informs on regional meeting of external sales

organisation.

V letošním roce  jsme měli v plánu na jaře uskutečnit
setkání prodejců z našeho regionu. Přemýšleli jsme, kde
a jakým způsobem tuto akci uspořádat. Počátkem února
jsme byli osloveni pořadateli akce Vejšlapy povodím
mratínského potoka, zda bychom jako při předchozích
akcích byli ochotni se podílet na přípravě, kde obchod-
ní zastoupení BRAVO je pravidelným partnerem při
pořádání. S tím se zrodil nápad, či setkání prodejců
nespojit i s touto akcí. Od myšlenky již nebylo daleko k
realizaci, byly vytvořeny pozvánky a po prvních
reakcích jsme je pouze upravily  tak, že kdo nebude mít
zájem účastnit se vejšlapu, mohl přijet na stanovenou
hodinu přímo do restaurace Baš  u Prahy, kde se setkání
v polovině dubna uskutečnilo.

Ten, kdo se rozhodl před setkáním poznat krásy
přírody Povltaví na sever od Prahy, prožil krásný den,
který byl protkán slunečními paprsky a každý z účastníků
se těšil nejen na stloukání másla v Máslovicích, kde je
krom naučné stezky i první muzeum másla, ale taktéž na
připravenou akci. Při setkání směřovaly dotazy nejčastěji
k funkcím jednotlivých výrobků, jako je pečení v
Bravoskách či příprava jogurtu v jogurtovači, ale taktéž
účastníky zajímalo, co se vyrábí v Jablonném, kolik firma
zaměstnává pracovníků, taktéž několik dotazů bylo spo-
jeno s opravami výrobků. Jako zajímavé náměty od
prodejců nám připadlo vytvoření maskota Bravo a na
základě poznatků z tohoto setkání jsme začali půjčovat
Bravosku na zkoušku jednotlivým prodavačkám, nebo
ty jsou pro nás rozhodující při prodeji konečnému
zákazníkovi a mohou ovlivnit rozhodnutí o koupi. To se
týká nejen Bravosek, ale i jiných výrobků, jako je např.
jogurtovač či sendvičovač 3v1. Bylo potěšitelné, že
nejen účastníkům vejšlapu, ale i většině návštěvníků se
celá akce líbila,  a mohu říci, že jsme se s těmito lidmi
seznámili mnohem blíže a při návštěvě prodejen je znát,
že při nasjednávání zboží jsou lidé vstřícnější.

Zdeněk Šimerka, regionální obchodní zástupce
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Martin highlights the relationship between
Marketing and Logistics.

Dopravu, logistiku a marketing je nutné chápat
jako systém činností, které spolu vzájemně souvisí.
Základním krokem pro vytvoření tohoto systému je
analýza jednotlivých potřeb a přání zákazníků na
straně jedné a nabídka konkurence na straně druhé.
Zákazníci vyžadují především spolehlivou, bezpeč-
nou a úplnou přepravu, přiměřené dodací lhůty,
přiměřenou cenu za přepravu a ochotu spolupráce
jak ve fázi před koupí služby, tak i po ní. Hlavním
cílem dopravy je tedy přemístit osoby, věci, zboží
ve stanoveném čase a požadované kvalitě z jedno-
ho místa do místa druhého, čímž přispívá ke spoko-
jenosti zákazníků (vytváří přidanou hodnotu), která
je nosným prvkem marketingové koncepce firmy. 

Marketingoví pracovníci by měli zaměřit svoji
pozornost na faktory ovlivňující dostupnost
dopravy, její kapacitu, přepravní náklady. Je nutné
vhodným způsobem zvolit druh dopravy, jakož i
samotné dopravní prostředky. Tento výběr může
značným způsobem ovlivnit výši ceny výrobků. Při
volbě vhodného dopravního oboru hraje význam-
nou roli rychlost, spolehlivost, pružnost  a cena, v
neposlední řadě pak integrace celého logistického
řešení. Vodítkem pro určení kvality dopravních a
logistických služeb je to, co za kvalitu považuje
zákazník. Logistické zabezpečení celého procesu
přepravy se tak stávají ústředním bodem jednání
mezi kupujícím a prodávajícím. 

V současné době, v podmínkách ostré
konkurence na dopravním trhu je důležité odlišit
své služby od ostatních konkurentů, především ve
výjimečnosti služby, její kvality, ale i dostupnosti
všem zákazníkům. Zákazníci si vyberou poskyto-
vatele té dopravní služby, se kterou měli oni samot-
ní v minulosti dobré zkušenosti nebo ostatní
zákazníci v jejich okolí. Pokud služba splní, či
dokonce předčí očekávání zákazníků, je velice
pravděpodobné, že ji opětovně použijí. Jestliže však
výsledná kvalita bude horší nežli očekávaná,
musíme počítat s poklesem zájmu zákazníků. Proto
rozhodujícím prvkem při koupi dopravních služeb
by měla být na prvním místě právě jejich kvalita,
kterou musí zabezpečit dopravce.

Logistické služby prodávajících se postupně stá-
vají dominantním faktorem konkurenceschopnosti
podniku a z původních pouhých reakcí na přání
zákazníku se dostaly do fáze manažerského
ovlivňování a získávání zákazníků komplexní
nabídkou svých služeb. Stěžejním prvek marketingu
je vyhledávání trhů a vytváření přepravní poptávky
na těchto trzích. Marketingovým výzkumem a

analýzou trhu musíme zjiš ovat přepravní
požadavky cestujících a přepravců s následným
uspokojením těchto potřeb s přihlédnutím k eko-
nomické prosperitě dopravní firmy. Vztah mezi
dopravou, logistikou a marketingem je zakreslen na
následujícím obrázku.

Jednotlivé marketingové činnosti musí být spoje-
ny jak s logistikou (vhodné technologie a realizace
marketingového plánu) tak i  se samotnou dopravou
(dostupné dopravní prostředky a zařízení, kapacita
dopravní infrastruktury). Doprava, logistika a mar-
keting se navzájem ovlivňují, musí spolupracovat,
vytvořit určitý procesní systém, přičemž každý
prvek procesu má vliv na míru uspokojení
zákaznických potřeb. Marketingová orientace firmy
je logistikou ovlivňována nejvíce v oblasti spoko-
jenosti zákazníka, integrovaného marketingu a tvor-
by zisku. 

Marketing bude tím účinnější, čím více se všichni
zaměstnanci dopravní, logistické firmy zaměří na
zákazníka. Tento integrovaný marketing znamená,
že všechna oddělení firmy pracují společně, zaměří
se na produkci správných služeb, které žádá trh,
stanoví správnou cenu, reklamu, distribuci a musí si
také uvědomit, že všichni mají vliv na spokojenost
zákazníka. Po zabezpečení těchto funkcí je to právě
logistika, která umožní, aby se produkt dostal ve
stanoveném čase na správné místo. Logistika
naplánuje, řídí a uskuteční pohyb zboží, od samot-
né výroby až po spotřebu s maximálním uspoko-
jením potřeb zákazníků a minimálními náklady. 

Zavedením logistiky společně s marketingem by
mělo dopravním firmám napomoci k ozdravení
všech jejich procesů. Marketing by měl sledovat
vývoj na trhu, nové potřeby a přání zákazníků,
propagovat nové služby a tím působit na zákazníka,
vytvářet dobré vztahy s okolím firmy. Přínosem pak
může být pro firmu vyšší zisk a snadnější přechod
na poskytování nové služby podle tržních potřeb.
Na základě zjištěných informací z marketingu musí

Vzájemný vztah mezi logistikou a marketingem v dopravě



Jiri sums the economical results of IB in 2004 up.

Údaje v tis Kč 2004 2003

Výkony 977.778 1.101.251
Tržby za výrobky celkem 931.534 1.061.124   
z toho:
- tržby za výrobky lisovny 261.229 185.690
- tržby za formy 101.195 96.470
- tržby za kuch. přístroje 569.110 778.964
Výkonová spotřeba 644.282 741.141
Osobní náklady 146.508 128.396
Aktiva celkem 1.028.138 997.804
Dlouhodobý majetek 254.155 214.526   
Zásoby 213.241 178.671  
Pohledávky 207.718 228.516   
Závazky 178.295 224.613 
Počet spolupracovníků 512 477   

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se
snížily o 130 mil. Kč . Ke snížení tržeb o 210 mil. Kč
došlo menším prodejem kuchyňských přístrojů D3,
zejména fritéz a konvic , ale i fakturací za nižší ceny
(mixery). K navýšení tržeb o 75 milionů došlo u
divize lisovny , kde vzrostla výroba pro automo-
bilový průmysl, navýšení tržeb zaznamenala divize
nástrojárna i když část výroby přechází do příštího
roku ve formě  navýšené  nedokončené výroby a
fakturace vstřikovacích forem proběhne v roce
2005. Prodej kuchyňských přístrojů představuje
stále největší podíl (61%) na celkových tržbách
firmy a prodalo se za 583 mil. Kč výrobků  (fritéz,
mixerů, konvic a dalších spotřebičů).  

Během roku společnost zaměstnávala v průměru
512 spolupracovníků ( navýšení o 35) a snížila se
výpomoc pracovníků přes agentury. Investice v roce
2004 dosáhly 81 miliónů korun. Většina investič-

ních prostředků byla použita k nákupu nových stro-
jů lisů, obráběcího centra, manipulátorů a dalších
strojů, s jejichž přispěním dochází ke zvyšování
produktivity práce a je zajištěna jejich rychlá návrat-
nost.

Zásoby se zvýšily o 34,5  miliónů korun na 213
miliónů korun . K navýšení došlo u materiálu (16),
kdy  ke konci roku došlo k předzásobení materiálem
pro lisování a u nedokončené výroby (16), do
rozpracovanosti byly zaúčtovány nevyvezené formy
do zahraničí.  Během roku se nám zhoršila doba
obrátky u zásob   na skladech z důvodu cenové
strategie.  

Firma si během roku  vytvářela rezervy na opravy
dlouhodobého majetku a ostatní účely  (na program
znalostních zaměstnanců).

Finanční situace společnosti je dlouhodobě sta-
bilní, máme volné  finanční prostředky, které v
dostatečné míře pokrývají potřeby dalšího rozvoje
výroby   a nákupu investic.

Ing. Jiří Bláha,Vedoucí ekonom
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Vybrané údaje z auditované účetní závěrky

Poděkování

logistika zabezpečit vhodnou strukturu výroby, logi-
stické služby. Tím dojde k optimalizaci celého logi-
stického systému a zaměření se na všechny činnos-
ti, které nesouvisí pouze z dopravou, balením zboží
apod. Pokud v dopravě budeme využívat logistiku
společně s marketingem se snahou vytvořit jeden
funkční systém, který se bude orientovat na zákazní-
ka, musí být jednotlivé kroky rozpracovány ve
strategickém plánu podniku. V souvislosti s aplikací
logistiky a marketingu v dopravě musí firmy využít
optimálně dostupné zdroje s vazbou na uspokojení
zákazníků.

Marketing a logistika jsou bezesporu neodmys-
litelnou součástí všech moderních firem a je nutné
je využívat, protože současný systém se neustále
vyvíjí, dochází k technologickým změnám, sílí
konkurence, rostou požadavky zákazníků a firem, a
je nutné rychle a pružně reagovat na neustále se
měnící situaci. Pomocí marketingu firma sleduje své
tržní okolí a následně ho ovlivňuje, získává potřeb-
né informace o trhu, zákaznících, dodavatelích,
zatímco logistika zabezpečuje optimální funkčnost
celého systému.

Ing. Martin Cihlář

Vážený pane ing. Apple, 

Děkuji Vám za příznivou zprávu. Měli jsme
rychlovarnou konvici ETA, u které po několika
letech každodenního provozu odešla spirála.
Překvapilo mne, že ji výrobce jako ND vůbec
neprodává, a to ani zásilkovou službou, ani na
svých prodejnách. Doporučili nákup jejich konvice
nové. Koupili jsme si tedy konvici Vaši a nepochyb-
ně jsme udělali dobře - prověřoval jsem si jen dos-
tupnost ND. Budeme Vás tedy všude chválit. 

S pozdravem    Petr Šrámek
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Martin describes the importancy of the correct
usage of company´s Logo.

Je málo věcí, které jsou pro image firmy tak
důležité, jako její logo. Je to její vizitka, podpis, ba
co více, bojová zástava v jejím obchodním tažení.
Firmy jsou na něj hrdé a uvědomují si jeho cenu.
Přímo žárlivě střeží jeho grafickou čistotu a nedo-
pustí sebemenší odchylku od standardu. Příkladem
je například Coca-cola, která pro své logo vytvořila
naprosto speciální odstín červené na kterém napros-
to trvá při jakékoli reklamě. Bez ohledu na finanční
náklady. 

Pokud už firmy mění logo, doprovázejí ho razant-
ní propagací, aby se nová vžila. Pro srovnání:
Změna loga společnosti Oscar, která bude na podz-
im probíhat, je odhadována na částku
500.000.000,- Kč. Změna loga společnosti T-mobile
(z původního Paegas) si údajně vyžádala částku
900.000.000,- Kč.  Šokující čísla, že? Je z nich vidět
jak si firmy svých log váží.

A te  je čas pro nepříjemnou otázku. Jak si
vážíme loga u nás?

Přestože máme firemní logo ukotvené v systému
ISO 9001 prostřednictvím směrnice OS-Q-5/6 přílo-
ha 1/1  a loga jsou pro použití předpřipravená na
serveru (F:/EVERYONE/LOGO BRAVO), není situ-
ace uspokojivá.  Dlouho jsem zvažoval, jak tento
stav popsat aniž bych musel použít vulgární výraz.
Myslím ale, že pojem "lidová tvořivost" podstatu
vystihuje dostatečně. Většina uživatelů si bez prob-
lémů logo vylepšuje různým natahováním, zakula-
cováním. Obzvláš  šílené výtvory vznikají, pokud se
někdo pokouší vytvořit logo s pruhem. Samostatnou
kapitolu pak tvoří využití barevného loga převe-
deného do odstínů šedi. Jako kdybychom neměli
vytvořené černobílé logo.

Často si říkám, co si asi musí myslet zahraniční
zákazník, který má alespoň nějaké povědomí o
designu, grafice nebo reklamě ve chvíli, kdy podob-
né výtvory vidí.  A vidí je na každém kroku. Na čel-
ních stranách příruček ISO (paradoxně i na směrni-
ci OS-Q-5/6), na značení dveří, na jmenovkách
spolupracovníků. Možná je to škoda. Nejsme sice
takový gigant jako Coca cola, ale i naše logo má
svou hodnotu a mělo by být naším zájmem ho
chránit a ctít.
Příklady:

2) nesprávné použití
loga s pruhem - u
pruhu jsou odseknuty
obloučky, elipsa
propadává směrem
dolů, místo elegant-
ního umístění vlevo je
vertikálně vystředěna. 

3) správné provedení
dokumentu - jme-
novky

Ing. Martin Pišín, Marketing D5

Logo firmy 

Corporate identity
Kristyna explains, what it is the Corporate

Identity.

V současné době  je to často používaný pojem
ale co vlastně znamená? Odráží strategii subjektu
při jeho pohybu v daném společenském prostředí a
zároveň je i výrazem úsilí směřujícího k vyvážení,
rozvoji a prosperitě organizace. Jestliže chceme
aktivně vytvářet dojem, který ve svém okolí
vyvoláme, je důležité si především rozmyslet na
koho a jak hodláme zapůsobit a jak. Základem je
rozumět svému image. Dosavadní zkušenosti
potvrzují, že čím dokonalejší je soulad mezi osob-
ním stylem jednotlivce a  kulturou, hodnotami a cíly
společnosti, kterou zastupuje, tím je jejich dosažení
snazší. S firemní image je to jako s obalem. obal by
měl být charakteristický na první pohled mezi jiný-
mi rozeznatelný, a co více neměl by se měnit ze
den na den. Aby působil opravdu přesvědčivě ,
musí korespondovat s tím co je uvnitř. Zároveň  by
měl vyjadřovat kvalitu (u firmy kvalitu jejích vlast-
ností a presentace) a odlišovat danou organizaci od
jiných, především konkurenčních. 

V jednotném duchu by měly být rovněž veškeré
presentační nástroje společnosti, jako například
firemní tiskoviny: visitky, firemní dopisní papíry,
obálky, letáky, katalogy, potisk presentačních CD,
systémy pro organizaci dokumentů, reklamní polep
firemních automobilů, výloh, informační nástěnky a
jiné. Přestože se většina firem potýká s řadou
důležitějších problémů a starostí typu jak přežít, jak
získat zákazníky,jak od nich dostat zaplaceno....,
jednotná a srozumitelní firemní filozofie je zákla-
dem k úspěchu.

Papírenský Journal 4/2005, sl. Hofmanová1) Nesprávné použití barevného loga v černobílém dokumentu



Občasník — léto 2005

14

Zdenek introduces the news in Bravo assorti-
ment

Prosadit se na stále složitějším trhu a obstát v
sílící konkurenci dodavatelů  představuje značné
úsilí  nejen v doplňování a rozšiřování nabídky, ale
též dokonalejší péči o zákazníky. V letošním roce
uskutečníme ve všech dealerských regionech kon-
traktační setkání s našimi prodejci, představíme
kompletní sortiment, seznámíme s připravovanými
novinkami a inovacemi. Kontraktační setkání ve
svých regionech  připravují a organizují dealeři za
finanční podpory firmy.  Po loňské zkušenosti,
zákazníci tento způsob vítají, rádi se ho účastní a
hodnotí jako přínosný pro další spolupráci. Pro
letošní rok máme připraveno několik zajímavých
inovací a novinek. Ve výrobě Bravosek došlo k
rozšíření dosavadního provedení o kombinaci
černo-stříbrnou, stříbrnou a  černou. Tata inovace se
velmi dobře na trhu zabydlela a přinesla očekávaný
nárůst prodeje. Připravují se ještě další zajímavé
kombinace se kterými se budete moct seznámit ve
firemní prodejně.

Sortiment osobních vah jsme rozšířili o dva
modely BW 50 a BW 70. jejich provedení je velice
atraktivní, mají průhlednou sleněnou nášlapnou
plochu s dizainově zdařilou konstrukci postavce a
výrazným digitalním displejem. Osobní digitalní
váhy se od sebe liší konstrukčním řešením pod-
stavné části váhy a tvarem digitalního displeje.
Konečně model BW 50 je použitelný do hmotnosti
150 kg a model BW 70 až do hmotnosti 200 kg.      

V sortimentu přibyla též kuchyňská digitalní váha
B 5026. Atraktivita tohoto modelu též spočívá v
průhledném skleněném podstavci, samozřejmostí
mezi jejími funkcemi je možnost dovažování
surovin. To co jí však odlišuje o předchozích mod-
elů a od konkurence je funkce umožňující vážení

tekuti s automatickým přepočtem na dcl. Ocení to
především všechny hospodyňky, které nemusí pro
odměřování tekutiny do přípravy pokrmů shánět
nějaký odměrný válec, ale do nádobky postavené
na váhu vlévají dle receptu tekutinu a na displeji
jednoduše odváží právě požadované množství v
decilitrech. Maximální zatížení tohoto modelu 3 kg.
V nabídce jsou dvě
barevná provedení,
stříbrné a bílé.   

Dosavadní podla-
hové vysavače jsme
doplnily o dva mode-
ly podlahových vysa-
vačů - bezsáčkových,
tedy vysavače do
kterých nemusíte na-
kupovat náhradní sáč-
ky. Vysáté nečistoty se
hromadí ve speciální
omyvatelné nádobě,
která se při naplnění
vyprázdní přímo do
popelnice.

Pod typovým označením B 4141 a obchodním
názvem Gaston uvádíme na trh bezsáčkový vysavač
vybaven vstupním HEPA filtrem, kombinovaným
cyklónovým filtrem a výstupním mikrofiltrem.
Nerezová teleskopická trubice je samozřejmostí
jakož i podlahová hubice, nástavec na čalounění a
štěrbinový nástavec. Nechybí ani plynulá regulace
sání a naviják přívodního kabelu. Vysavač je
vybaven zásuvkou na připojení podlahové rotační
hubice, kterou si zákazník dle vlastního uvážení
může dokoupit. Provozní výkon Gastona je 1500W,
sací výkon 270W tj. 19 kPa. Doporučená maloob-
chodní cena 1790,- .

Druhou novinkou z
řady vysavačů je
model B 4142 Kobra.
Charakterizuje jí pet-
inásobná filtrace -
vstupní HEPA filtr,
cyklónový filtr, a výs-
tupní mikrofiltr. Svojí
konstrukcí je odlišný
od Gastona, jak je
zřejmé z obrázku,
hlavní sací hlava je
vybavena rotačním
kartáčem, který je
stavitelný ve 4 polo-
hách. Pro hladké pod-
lahy, vysoké koberce
a dvě mezipolohy.

Novinky v sortimentu zn. BRAVO 
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Plynulá regulace sání je umístěna na těle vysavače,
přívodní kabel se navíjí na plastové úchyty. Sací
hubice, nástavce na čalounění a štěrbinový jsou též
zavěšeny na těle vysavače. Provozní výkon Kobry je
1400W, sací výkon 300W tj. 21,5 kPa. Doporučená
maloobchodní cena 2 390,- Kč. Uvedené novinky si
již můžete prohlédnout a zakoupit ve firemní prodejně.
Pro podzimní a předvánoční trh připravujeme ještě
další zajímavé novinky, varný set , který bude vybaven
konvicí s možností regulace teploty varu. Funkce

přínosná z pohledu nabídky stále většího množství
instantních nápojů a polévek, které se nezalévají vroucí
vodou, ale horkou vodou o teplotě kolem 85°C. Dále
dojde k rozšíření nabídky topných těles, konvektorů,
žehliček a  připravuje se též zařazení kuchyňského
robotu s nerezovou mísou, nerezovými pracovními
nástroji a přídavným mixérem.

Ing. Zdeněk Műller, vedoucí D5

Guide of Young Woman/Young Man to world´s
most important religions. Part 2 - Hinduism

Slovem hinduismus se označuje v postatě skupina
náboženství v oblasti Indie a Nepálu, které jsou
vyznávány tamějším obyvatelstvem. Náboženství
samotné údajně vzniklo před miliony let, kdy bylo
lidem sděleno Bohem. Bezmála po celou dobu
nepotřebovalo jiné, než ústní předání. Až teprve v his-
toricky nedávné době se lidé zkazili natolik, že bylo
potřeba vše zapsat. Tak vznikla v době  kolem roku
1.000 před naším letopočtem  sbírka textů zvaná Védy.
Ani to ale pokleslým lidem nestačilo, a tak musely
vznikat další písemné sbírky Brahmanismu a později
Upanišád.Brahmanismus rozdělil indickou společnost
na kasty. Moderní hidnuisté se v tomto směru údajným
nařízením svých bohů vzpříčili a prohlásili kastovnictví
za lidský zlý výmysl. Nezapomenutelný a asi největší
Ind  moderní doby Mahathma Gándhí nazval kastu
nedotknutelných (nedotknutelní byli proto, že spo-
lečnost s nimi jednala jako s prašivými) Dětmi božími a
svými Bratry a vahou své osobnosti kastovnímu systému
zasadil těžké rány, ze kterých se tento nesmysl  už
nevzpamatoval. 

Hinduismus věří, že duše procházejí velmi dlouhým
koloběhem životů a stupeň existence  (tj. zda se naro-
díme jako zvíře či člověk a v jakých podmínkách) je
dán karmou (=skutky) v předchozí existenci. Nejdů-
ležitějším požadavkem každé duše je osvobodit se 
z koloběhu životů jednou provždy. 

Hinduismus uctívá řadu bohů, z nich nejdůležitější
jsou tito: Višnu - zachovatel a ochránce vesmíru.
Nedopřává si  božský klid a pokoj, ale vtěluje se do
pomáhajících postav, ze kterých je nejznámější Krišna.
Druhým významným bohem je Šiva, bůh zkázy a plo-
zení, přemožitel smrti a prostředník spásy a v neposled-
ní řadě také bůh tance. Významnou bohyní je Kálí,
manželka Šivy, bohyně smrti, které patří právě naše
pokleslá doba. Hinduistickým bohům je možné se při-
blížit důkladnými tělesnými vibracemi, a proto hin-

duisté používají slovní mantry - slabiky, které
vyslovováním  navozují žádoucí  kmitočty. Nejzná-
mější je Háre Krišna, kterou lze zpívat na jakýkoli
nápěv, ale povinné je toto pořadí: Háre Krišna, Háre
Krišna, Háre Krišna, Háre, Háre -  a stále opakovat. 

Cesta k osvobození od opakovaných reinkarnací
(mókša) má tři základní formy:

1. Karmamárga, cesta skutků. Je to cesta věrnosti 
v úctě k hinduistickým bohům, užívání správných mod-
liteb a etického konání

2. Džanánamarga je cesta poznání.Je to poznání
v celém těle, především pomocí jógy, která vede ke
sjednocení s nejvyšším. 

3. Bhaktimárga je cesta touhy dospět ke sjedno-
cení s nejvyšší bytostí.

Hinduismus považuje celý vesmír za neskutečnou
fikci, kterou nazývá majou nebo majkou. Věci, tak, jak
je vnímáme, ve skutečnosti neexistují  a duše pobývají
v naprosté prázdnotě, ve které si vytvářejí svým
myšlením a svými činy virtuální realitu = náš svět. Na
rozdíl od buddhistů zasahují do hinduistické virtuální
reality neustále výše jmenovaní bohové, popřípadě
mnoho dalších. (Nyní je tedy  jasné, odkud čerpali
svoje náměty tvůrci trilogie Matrix.) Indové věří hluboce
na osud a totální předurčenost. Svobodu lidského jed-
nání spatřují v jiné, než v pozemské realitě. V Indii exis-
tuje několik Knihoven palmových listů. Na palmové
listy napsali asi před pěti tisíci lety polobozi Ríšijové
osudy všech lidí, kteří do takové knihovny kdy přijdou.
Knihovnu spravuje vždy jedna rodina a protože pal-
mové listy vydrží pouze asi šest set let, musí se v potřeb-
ných intervalech celá knihovna přepisovat. Návštěvník
je nejprve dotázán na svoje základní data. Poté vyhle-
davač přinese jeho palmový list, který obsahuje celý
život zájemce až do okamžiku příchodu do knihovny.
Poté, co přisvědčí, že vše souhlasí, vyhledá knihovník
druhý list, který obsahuje celý budoucí život návštěvní-
ka až do jeho smrti. Mnoho Evropanů potvrdilo téměř
absolutní správnost těchto dokumentů. Je však něco
takového vůbec možné? 

Průvodce mladé ženy/mladého muže
světovými náboženstvími. Část 2. Hinduismus
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Mohl skutečně někdo před pěti tisíci lety před-
povědět do nejmenších detailů život německé učitelky
na začátku jednadvacátého století po Kristu, který sám
se měl narodit až za tři tisíce let? Při hledání odpovědi
se neubráníte mrazení v zádech. Že by skutečně
Matrix? Domnívám se, že skutečnost není od Matrixu
příliš vzdálena. Právě manžel zmíněné německé
učitelky se nadmíru spřátelil s jedním současným kni-
hovníkem a ten mu svěřil skutečnost nesmírně zají-
mavou, o které v žádné z jiných  knih nebylo ani slovo
a která mění celý pohled na věc. Textům prý musí kni-
hovníci kromě přepisování ještě "podkuřovat". Na
určené významné hinduistické svátky rozloží listy
všude kolem a knihovnu vykuřují speciálními kadidly,
svítí vonnými svíčkami a provádějí určené rituály. A
sdílný knihovník si přitom všiml, že texty se samy od
sebe přepisují. Až potud tedy Annetta a Thomas
Ritterovi ve své knize V knihovnách palmových listů.
Dobře, napadne vás, i kdyby se texty přepisovaly
samočinně podle momentální skutečnosti, pak ale, jak
je možné, že je text budoucího osudu návštěvníka
rovněž správný? To je přece v danou chvíli skutečně
teprve budoucnost?! Jakto, že je předpovězena - jak se
později ukáže - zcela pravdivě?! 

Domnívám se, že je tu správné jenom jediné
vysvětlení: Text budoucnosti se také samočinně
přepisuje podle probíhající přítomnosti. Přitom se
rovněž mění naše vědomí, takže tento přepis nere-
gistrujeme a mylně považujeme text za stále stejný.
Knihovník prostě viděl chybu v Matrixu, stejně jako Nio
bílou kočku ve stejnojmenném filmu. 

Hinduismus poskytuje bezpočet dalších zajímavostí.
Védy se podrobně zabývají medicínou, fyzikou a také
astronomií. Tělesné výkony jogínů vydají na nepře-
berné množství knih. Podle védské astronomie zase
například vedle běžných planet existují také nesvítivé,
stínové planety, z nichž nejznámější jsou Rahu, Ketu,
Gulika a Mandi. Védy umějí spočítat i jejich souřad-
nice. Tyto planety nemají fyzický tvar, ale zatemňující
funkci-zakrývají či "polykají" svítící nebeská tělesa.
Proto je současná věda odkazuje do říše pohádek.
Napadá mně ale jasná souvislost - z nedávné historie
jsou známy případy, kdy Slunce přestalo nad
omezeným územím svítit, vznikla pravá egyptská tma,
ale nejednalo se o zatmění. Astronomie nenašla pro
tento velmi vzácný fenomen žádné vyvětlení. Že by
skutečně Mandi?

Hinduismus zakazuje zabíjet krávy, protože se do
nich vtělují duše lidí, kteří život moc nezvládli a museli
sestoupit na nižší vývojovou úroveň. Když už nemohou
hovězí, pověsila řada hinduistů maso úplně na hřebík a
jsou vegetariány a bojovníky za práva zvířat. Přiznám
se, že k nim mám v tomto směru blízko a sám bych se
rád vegetariánem stal - kdyby mi v tom nebránila vlast-
ní manželka a pak Eva Čadová, vedoucí naší jídelny.
Obě vykazují pro tento můj záměr značný stupeň
nepochopení.

Vegetariáni správně poukazují na nepřijatelnou skry-

tou cenu masa: získání 1 kila hovězího vyžaduje 16 kg
obilí. Hinduisté navíc celkem vědecky-anatomicky
dokazují, že člověk je postaven jako býložravec a na
maso časem zdivočel z nízkých pohnutek. Nepopi-
ratelným faktem rovněž je, že navzdory tepelným
úpravám se masem přenášejí bakterie, viry, hormony,
jedovaté látky. Creutzfeldt-Jakobova choroba je toho
smutným důkazem a časem se může stát větší hrozbou,
než AIDS. Nejtemnější a nejdražší  nepopiratelnou
položkou skryté ceny masa je etické hledisko. Porážka
je bolestivá a zvíře při ní velmi trpí. Před porážkou často
předcházejí naprosto nehumánní převozy zvířat bez
vody, namačkaných v kamionech, v úmorném vedru
nebo třeskutém mraze. Řezníci a kuchaři vědí, že téměř
všechno maso je kontaminováno předporážkovým stre-
sem, který podstatně snižuje jeho kvalitu. Zvířata v
chovech žijí navíc v neustálé úzkosti, nebo  snadno
vycítí a pochopí, co je čeká. Zabíjení tak vysoce vyvi-
nutých tvorů vede k bezcitnosti vůči všem živým
bytostem a celkové neúctě k životu.

Pro příklad nemusíme chodit nikam daleko. Od zimy
máme pronajatou bývalou Masnu. Nechci vám nyní
zkazit chu  na vepřový řízeček či svíčkovou, ale kolik
zvířecího utrpení v těch zdech proběhlo, si umí před-
stavit snad skutečně každý. A snad jenom sadistovi by
to mohlo být lhostejné. Prošel jsem celý prostor s
citlivcem, který v prostorách bývalé porážky plakal, byl
bledý jako stěna a hroutil se. Část životní energie -
zvířecích duší tu po nečekaně a surově přetrženém
životě zůstala viset v mimoprostoru a je nutné je vrátit
zpátky do koloběhu životů. 

Nechci si nyní hrát na Ríšije, ale myslím, že celý spor
vegetariánů s jedlíky masa skončí zhruba takto: Zcela
nepochybně ještě v tomto století bude možné se tech-
nicky napojit na cizí mozek, včetně mozku zvířete. Po
zvolenou dobu prostě budete myslet jako bytost, na
jejíž mozek jste se přístrojově napojili. Přitom lidé s hrů-
zou  a děsem shledají, že zvířata nejsou nějaké tupé
automaty, cítící bolest jen omezeně a pohybující se 
v jakémsi temném nevědomí. Zjistí, že zvíře uvažuje
mnohem inteligentněji, než se všeobecně  usuzovalo. A
až si to vyzkouší, přejde jim zkrátka chu  na maso ze
dne na den. Konec jednadvacátého století už bude ve
znamení vegetariánů a zvířata budou mít právo na
život.

Ing. Kvido Štěpánek

Prodám pánské jízdní kolo české značky
Velamos . Standardní provedení pro silniční
provoz, čtyřstupňová přehazovačka vzadu,
dvoutalíř vepředu.  Zánovní, málo opotřebované, v
dobrém technickém stavu, cena 900 Kč.  

Ing. Pišín linka 210.    

Inzerce:
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Hana regrets the demise of an old friend - a blac
Tomcat.

Seděl na pařízku u lesa a smál se na ně modrýma
očima. Malý černý kocourek s bílou štětičkou pod
krkem. Opatrné děvče jenom okouzleně zíralo.
Odvážnější chlapec k němu vztáhl ruku. Kotě se k
té ruce okamžitě přitulilo.

"Ono přede," žasl chlapec, "sáhni si, přede!"
Děvče bylo okamžitě na kolenou, aby bylo kotěti
blíž. Hladili je a hráli si s ním až do chvíle, kdy si
vzpomněli, že maminka čeká na nákup. Posadili
kocourka znova na pařízek a rychle se vzdalovali.
Když se ohlédli, uviděli, že kotě běží za nimi.
Zastavili se, domlouvali mu, ale nebylo to nic plat-
né. Nezbylo jim než vzít kotě do náruče a odnést je
do nejbližšího stavení, kam patrně patřilo.

Na zápraží se objevila žena v umáčené zástěře.
"Ach, ten tulák, ten dobrodruh," pravila. "Ten ne-
bude dlouho na světě. Jednou ho v lese zastřelí
hajný. Nechcete si ho nechat?" — "My bychom rádi,"
hlesla dívenka, "ale nevíme, co by řekla maminka."
— "Tak se jí zeptejte a co nejdřív si pro něho přij te,"
řekla paní. — "Nebude vám scházet?" staralo se svě-
domité děvče. — "Nebude,"zasmála se paní. "V
košíku mám ještě dva mourky a na jaře se Micka
postará o nové."

Děti zaraženě odcházely.Tulák, dobrodruh?
Nevěřily tomu. Bylo jim jasné, že u kotěte to neby-
la touha po dobrodružství, že to byla výprava za
něhou, láskou.

"Kočka v městské domácnosti?" lekala se mamin-
ka. "Jaký nerozum! Bude se jí stýskat po přírodě." —
"Nebude," namítaly děti, "Když jezdíme každý týden
na chatu, o přírodu nepřijde." — "V zimě na chatu
nejezdíme." — "V zimě je každá kočka ráda v teple,"
prohodil tatínek, který nepřestal být chlapcem a
dětem rozuměl. Maminka svolila. Svolila ráda. Měla
v dětství kočičku, na kterou nemohla zapomenout.
Za týden si děti kocourka vyzvedly a představily ho
rodičům. 

"Obyčejné kotě," řekl tatínek, "ta bývají nejchytře-
jší. Jak se bude jmenovat?" — "Mikeš, jak jinak než
Mikeš," řeklo děvče. Jméno, které už dávno vybral
oblíbený malíř Josef Lada. "Naučíme ho mluvit,"
těšil se chlapec, který ještě věřil pohádkám.

Mluvit kocourka nenaučili, ale docílili toho, že
rozuměl každému slovu, kterým se na něho obrátili.
Věděl, že se nesmí procházet po stole,že nesmí
vyskakovat na kuchyňskou linku, že nesmí šplhat po
závěsech. Naučil se čistotě. Děti byly blažené. Když
se odpoledne vracely ze školy nevstupovaly do
tichého bytu. Hned u dveří je vítal měkký a tep-
loučký Mikeš. Školní brašna letí do kouta, nastal čas
her. Kde je myšička, špulka a klubíčko? Chlapec

táhne za sebou provázek, na kterém je připevněna
krabička od zápalek. Mikeš se na ni vrhá. Dlouhým
krásným skokem. Fiktivní myš vylétne do vzduchu a
kmitá mu kolem brady. Mikeš sedí na zadních
nohách a kočičíma rukama se ji snaží zachytit. Na
okamžik se mu to podaří, jenom na okamžik, myš
zase uniká… Sleduje ji zpoza stolu svítícíma očima.
Po takových hrách uléhá na svůj polštář a usíná.

V televizi běží zprávy. Špatné zprávy, povodně,
zemětřesení, katastrofy. V kuchyni rachotí rendlíky,
chlapec se učí nahlas básničku. Mikeš spí. Klidně a
hluboce, jako v dobách faraónů. Venku je bílá
zachumelená zima. Šedivá obloha, za oknem
hladoví ptáci. Mikeš, ukrytý za záclonou, pozoruje
modřinky vyzobávající ořechové jádro. Nozdry se
mu chvějí žádostivostí, švihá ocasem a odhaluje
vnitřek tlamičky se silnými špičáky. Nemůže pocho-
pit, proč mu ti lidé nedovolí jedno ptáče chytit a
trochu si s ním pohrát.

Jinak je v městské domácnosti dokonale spoko-
jený. Miluje všechny členy rodiny, nejvíc maminku.
Když uslyší její kroky na schodech, radostně vyskočí
a běží ji vítat. Je mlsný, ale ukázněný. Když dostane
kousek syrového masa, rozvine kolem něho krátký
tanec díkuvzdání. Nejdříve se milované paní ovine
několikrát kolem lýtek, potom do vábného sousta
ukne packou a několikrát to opakuje.Teprve pak se

do masa pustí. V teple a pohodě zima rychle utekla.
Po velikonocích se začalo pravidelně jezdit na
chatu. Zem byla ještě vlhká,studená a hořce voněla.
Mikeš, zvyklý na koberce a polštáře, se jí skoro bál.
Zvedal opatrně tlapky, aby se od ní neumazal. Za
týden si vyšel na zahrádku a uhryzl tam několik sté-
bel trávy. Za měsíc byl na parcele jako doma. Znal
tu každý strom, každý keř, každou stezičku a tajnou
skrýš. Chytil opravdovou myš.

Potom přišly prázdniny. Horké dny a vlahé noci.
Mikeš ve dne vyspával pod jalovcem, večer seděl na
verandě a naslouchal hlasům noci. Už to nebylo
kotě, ale pěkný mladý kocour. Srst měl černou a
lesklou jako hedvábný satén. Bílá štětička na hrudi
z něho dělala elegána. Oči už neměl nevinně
modré, ráno byly nazelenalé, ve dne nazlátlé, večer
černé. Děti měl stále rád, ale už je nepotřeboval.
Stačil si sám. Děti si to uvědomovaly a hlídaly ho
jako krahulíci. Někdy jim utekl, ale vždycky se brzy
vrátil. Jednoho dne se nevrátil. "Vyšel si do vesnice
na námluvy," soudil tatínek. "Kocouři to občas děla-
jí." Za dva dny a tři noci se Mikeš vrátil. Měl
natržené ucho, propadlé břicho a ošuntělý kožíšek.
Zalezl za kamna a vylezl až druhý den večer. Za
nějaký čas utekl zase. Když se vrátili do města,
Mikešovi se v těsném bytě nelíbilo. Stýskalo se mu
po volném prostoru, po výletech. Už si nehrál a
nepředl. Seděl celé dny u okna a tesknil. Byl
náladový a nevrlý, zapomínal na dobré způsoby.
Navíc si maminka stěžovala, že se v bytě šíří nepří-
jemný kocouří pach.

Odešel starý přítel



Občasník — léto 2005

18

"Odvezeme ho ke strýci na Vysočinu," rozhodl
tatínek. — "Ne, to ne!" polekaly se děti. "Zatoulal by
se tam do lesa a zastřelil by ho hajný." — "Pak je tu
ještě jedna možnost. Odvezeme ho k zvěrolékaři,
který na něm provede malý zákrok a zbaví ho tak
jeho divokosti." — "A nebude ho  to bolet?" děsilo se
děvče. — "Bude v narkóze." — "Odpustí nám to? Bude
nás mít ještě rád?" staral se chlapec. — "Víc než kdy
předtím," ujistil ho otec. "Bude přítulný jako kotě."

Měsíc po této rozmluvě si Mikeš zase hrál. Číhal
za knihovnou na umělou myš, proháněl klubko z
pokoje do pokoje. Na světě se mu zase líbilo. Na
chatě si občas zazpíval se sousedovou Pudlenkou
milostnou árii, ale vesnice a kocouří bitvy ho moc
nelákaly. Prožil mnoho krásných prázdnin,
vánočních svátků a rodinných oslav. Přišly ovšem
také nemoci do rodiny: příušnice, chřipky, angíny,
jedna operace mandlí a jedna zlomená noha. S kni-
hou  v ruce a s Mikešem v nohách postele se však
pěkně stonalo. Mezitím se z děvčete stala půvabná
dívka a z chlapce urostlý jinoch. Mikeš s nimi
prožíval čas tanečních hodin, čas plesů a životních
rozhodnutí. Učil se s nimi na maturitu.
Zpříjemňoval jim život ve zkouškovém období na
technice. Těch nocí co s nimi probděl rozložený
pod lampou ozařující úmorné rysy!

Nenápadně stárl. Ztloustl, v lesklé černé srsti se
objevila bílá vlákna. Jeho pohled, dříve tak
průzračný, byl někdy nevyzpytatelný. Oblíbil si
temný kout za psacím strojem a trávil tam své siesty.

Ale pořád si ještě hrál a rád se mazlil. Když viděl, že
se někdo posadil do křesla, okamžitě mu vyskočil
na klín a předl až se zalykal. Jeho lidé ho hladili a s
lítostí si uvědomovali, jak krátký je kočičí život.
Kolik roků bude tomu věrnému zvířátku dopřáno?

To už mu bylo patnáct let. Dožil se ještě několika
důležitých událostí. Viděl dívku odcházet z domu
ve svatebním závoji. Poznal nového člena rodiny-
čilé robě v bílém uzlíku. Robě neuvěřitelně rychle
vyrostlo, muchlovalo ho a považovalo ho za svou
hračku. Nechal si to líbit. Bylo to jejich dítě. Byl v
pořádku až do oslav chlapcovy promoce.

Ten večer se u nich sešla větší společnost
mladých lidí. Mikeš byl, jako vždy, středem
pozornosti, chválen, obdivován. Tentokrát z toho
neměl žádnou radost. Cítil podivnou ochablost.
Rozjařené hlasy a hlučná hudba ho unavovaly.
Uchýlil se do své skrýše za stolem, ale neusnul jako
jindy, bděl a uvažoval,j ak zařídit to, co už měl delší
dobu v úmyslu.

Zábava trvala až do ranních hodin. Na nebi bled-
ly hvězdy, v korunách stromů zpívali ptáci. Mikeš
vyběhl s posledním hostem na schodiště. Od té
chvíle ho už nikdo nespatřil. Ne,to nebyl útěk od
lidí, byla to poslušnost nějakého vnitřního hlasu.
Mikeš odešel, aby po sobě zanechal jenom krásnou
vzpomínku. 

Hana Luxová, servis

Karel meditates on Life. Is it a Dream or Reality
or is it vice a versa that Dream is the Reality and
Reality is the Dream?

Představte si že tenhle život není nic jiného než
pouhý sen. Něco jako dočasný stav bezvědomí na
druhé straně. Jako byste se dostali do časové
bubliny a těch 70 let co prožijete tady je jen pár
sekund tam. 

Co když je to všechno opačně? Co když je sen
tady a život na druhé straně? Kde jsem opravdovější.
Když porovnám "sen v noci" a "sen ve dne", tak v
tom nočním mám daleko větší možnosti. Jako bych
byl více uvědomělejší , jako bych si hrál a tvořil pro
sebe. Mohu si nadělit zrovna to co potřebuji. Jsem
nezničitelný a neporazitelný. Mohu si dopřát
jakéhokoliv dobrodružství, hrdinství a vítězství, ale
na druhé straně stejně tak i nebezpečí, strachu,
porážky a zklamání. Mohu si stvořit rozmanité
přátele i partnery . Mohu cokoliv možnosti jsou ste-
jně velké jako má představivost. 

Je tu však jedna věc, která mě upoutala... zkuste
se zamyslet nad tím co jste ve snu nikdy neudělali.
Já jsem zjistil, že ve snu neexistuje svědomí - nikdy
neudělám nic špatně. Nikdy se za nic nestydím.
Nikdy nemám hlad. Nikdy necítím únavu. Nikdy se
nenudím. Nikdy se nezajímám o čas - jako by vůbec
nebyl podstatný. Nikdy nevnímám své stáří ani věk
atd... Jednou jsem se chtěl podívat do zrcadla...
abych zjistil kdo vlastně jsem... ale v zrcadle nebyl
žádný odraz... prázdno... žádná podoba ani tvar!
Nejsou veškeré zážitky reinkarnací, klinických
smrtí, a hypnoticky dokázaných minulých životů
jen chtěná iluze? Nehledáme jenom důkazy toho,
čemu sami chceme věřit? Nehledáme jen své min-
ulé sny? 

Ale taky nemusím být vůbec. Prostě smrt a konec!
Proč by mělo být něco dál? Naučme se žít te ...
chtít více času... to je lenivost. Staňme se pány
svého života. 

Karel Slavík, Vedoucí lisovny

Sen nebo skutečnost
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Kvido meditates on basic questions of the Life 

Mnoho spolupracovníků se pamatuje na leto-hrad-
ského  faráře Pavla Rumla, který nás po několik let
navštěvoval. Za dobu jeho působení postavil tamější sbor
zbrusu nový kostel, Pavel sám stihl ještě odsloužit už šest
let jako kaplan Armády ČR. V létě letošního roku se stěhu-
je s rodinou do Olomouce, kde bude jeho manželka
farářkou evangelického sboru. V sobotu 25. června
připravili rozloučení s Letohradem a mě požádali o
pětiminutový příspěvek na téma Revoluce 1989 v
Letohradě. Bylo to moje první (asi také poslední) vys-
toupení na církevní půdě v životě, a  tak abych neplácal,
řeč jsem si dopředu napsal. Protože jsem ale chtěl vytrvat
do konce na našem sportovním dnu, přiřítil jsem se do
kostela již v hodině dvanácté a zahájil projev - vojenským
termínem - přímo z chodu. K tomu kdesi ve velké dálce
někdo bouchnul na plech, což ale na poměry VČE stačí a
ihned vypadla elektrika. Napsaný projev mi tím byl k
ničemu a musel jsem improvizovat. Uvádím jej v plném
znění tedy aspoň v Občasníku.

Který den v týdnu před generální stávkou jsem se s
Pavlem seznámil už nedokážu přesně určit. Bylo to v
době, kdy se nás hrstka méně lhostejných scházela každý
večer na letohradském náměstí a vzájemně si dodávala
odvahy. Odvahy! Ano, té nám bylo třeba, protože všich-
ni jsme více či méně s odporným komunistickým
režimem kolaborovali  a to už jen tím že jsme - také více
či méně -  ke všem jeho lžím a křivdám mlčeli. Cíl jsme
měli stejný: přispět k pádu nenáviděného režimu.
Motivace byla však u každého z nás jiná. Pavel musel být
na straně těch, kteří chtěli vyvrátit režim už z podstaty věci
- žádná církev nikdy nemohla být  přece zadobře s komu-
nisty, protože je  věc zhola nemožná, aby byl zadobře
vězeň se svým bachařem, či dokonce pašík se svým
řezníkem! Ale jistě to byla pro něj jen podmínka okrajová
a - myslím - že tím hlavním důvodem bylo, že v duchu
hovořil se svým Pánem, který mu ukazoval cestu.A ani
absolutně slitovný  Pán nemohl ukázat jinam, než proti
těm, kteří jeho učení pošlapali, zesměšnili, pronásledovali
a na něho samotného naplivali. 

Já jsem na tom byl v tomto směru hůře. Z známé tro-
jice slavného Pavlova jmenovce Naděje, Víra a Láska se
mi samozřejmě v absolutním měřítku zoufale nedostáva-
lo všech, nicméně v relativním lidském jsem jimi byl
poměrně slušně obdařen. Jenom jsem nevěděl, komu
věnovat onu Víru. Konstruktérovi, který do samotného
principu stroje vložil bolestné zabíjení pro potravu? Ne-
zabiješ-zemřeš, ale ne rychle, nýbrž hrozně, hladem. Jak
zajímavé, když se o drápech a tesácích učíme v pří-
rodopisu a jak hrozné, když jsme antilopou a trhají nás za
živa! 

Církvi, která  projevovala lásku k bližnímu hromadným
upalováním čarodějnic? Či snad církevnímu velereformá-
torovi, který lstí zajal svého přítele, nechal jej pomalu

upálit a díval se na svůj strašlivý skutek z otevřeného
okna?

Hledal jsem objekt svojí Víry a když jsem zvedl z
poličky knihovny Starý zákon, podvědomě jsem se se
strachem  podíval, není-li pod ním krvavá skvrna. Při
množství v něm obsaženého násilí, by to nebyl žádný div.
Ale jestliže to násilí bylo, pak už ta utrpení proběhla, došlo
k nim, stala se  a nemohou se podle nám vrozeného lid-
ského vnímání nikdy odestát?! Celý tento vesmír je jimi
navěky věků  poznamenaný jako středověká nevěstka
cejchem.

To úporné PROČ mně pronásledovalo, kamkoliv jsem
šel a  ráno se mnou vstávalo, přebývalo se mnou  v práci
a pak do večera  na stavbě. Bylo se mnou tehdy, když se
mně ptali, proč jsem smutný, a že se mnou není žádná
sranda. Jak bych mohl být vesel, když jsem se narodil do
světa, který obsahuje tolik utrpení vnímajících bytostí?!

Ale  intuitivně jsem cítil, že ten problém nikdy na tomto
světě nevyřeším, stejně jako přede mnou miliony mých
duchovních bratří, a že s ním musím nějak žít. Tak prostě
nemám onu  velkou Víru komu věnovat, ale mám přece
ještě víru a ta je zrovna tak podstatná. A tu věnuji těm,
kteří se pachtili s myšlenkou na lepší budoucnost tímto -
dost  možná virtuálním, do kterého jsme byli zapikolováni
zlým demiurgem - světem - dávno přede mnou. Mám
přece hlubokou víru, že mistr Jan a Jeroným, kteří se
nechali za Pravdu bez výkřiků bolesti a za hlasitého zpěvu
upálit, jsou tu stále někde se mnou a jejich obě  zdaleka
není marná. Mám přece víru, že staří hospodáři, kteří se
celý život dřeli a potom na výminku dlouho a bolestně
scházeli a umírali, se nikam neztratili a jejich dřina i
bolesti nebyly jen tak pro nic za nic. Věřím přece, že ten
Ukřižovaný - a  už o něm jednou archeologové najdou
cokoli - chtěl skutečně spasit svět a vždy pokleknu v
němém úžasu před jeho odvahou a utrpením. Ale nebyl
to jenom on, nýbrž i desetitisíce dalších ukřižovaných, o
kterých se nemluví, ale jejichž oběti a utrpení  nejsou tím
přece o nic menší?! 

Jak hluboce a nenapravitelně bych se musel  před nimi
stydět, kdybych při první velejednoduché příležitosti, kdy
je možné něco posunout k lepšímu, selhal… Přišlo tak
nějak zdánlivě samočinně, ve skutečnosti ale zřejmě jako
řízení vyšší moci, že jsme si revolucí oba hmotně pod-
statně polepšili. Přišly s tím i různé svody, pramenící z
hmotného majetku u mě a z vojenského života u Pavla.
Odolat jim jistě ale není těžké, a  už to vezmeme z úhlu
věrnosti Pavlovu Pánu nebo z úhlu  obdivu ke statečným
lidem  před námi.

Posunuli jsme se také od léta Páně 1989 oba o přesně
stejně dlouhý úsek času k tomu bodu, kdy naše role ve
světské - není vyloučeno, že vlastně v  demiurgově vir-
tuální - realitě skončí a my nazříme druhou stranu. Pavel
svého Pána a já svoji Pravdu. Kdo ví, co uvidíme? Mám
tušení, že je to jedna a tatáž Entita…

Ing. Kvido Štěpánek

Rumlová revoluce v Letohradě, léta Páně 1989
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Aneta informs on the social activities of district
Christian Charity House in Hradec Kralove.

Vážený pane řediteli, vedení firmy a kolektiv firmy
Isolit-Bravo.

Chci Vám touto cestou upřímně poděkovat za Váš dar
formou příspěvku na činnost naší organizace - konkrétně
provoz dětského klubu Mariánek v Domově pro matky s
dětmi v Hradci Králové a jedné obdivuhodné rodině, o
které si Vám dovoluji napsat víc.

Uplynulý rok
2004 byl bohatý
mimo jiné na
mnohá setkání.
Jedním z těch nejsil-
nějších bylo setkání
s paní Heřmanovou
a její rodinou.
Příležitost se nám
naskytla v čase let-
ních měsíců, kdy

paní Heřmanová přijíždí na "prázdniny" na chalupu do
vesnice nedaleko Hradce Králové. V péči o své dospělé
syny se neobejde bez pomoci. Tuto jim poskytly během
léta zdravotní sestřičky střediska charitní ošetřovatelské a
pečovatelské služby královéhradecké Oblastní charity
pod vedením vrchní sestry Viery Ivanovové. Ona i její kol-
egyně se tak seznámily s 21letým Pavlem a téměř 18letým
Pé ou, spoznaly úžasnou paní La ku a jejího muže. Oba
mladí muži jsou upoutáni na lůžko, nekomunikují, jsou
zcela odkázáni na pomoc druhých. 

Narodili se jako zdravé děti a své dětství prožívali
obdobně jako jejich vrstevníci. Staršímu Pavlovi se ve
třech letech po očkování trojkombinace začaly objevovat
na těle pigmentové skvrny, ubýval na váze, byl nezvykle
často unavený. Lékařka neshledala jeho zdravotní stav
nijak vážným a podle ní byl chlapec v pořádku. V první
třídě však dostal virózu a při nepřekonal addisonskou
krizi. Nechali si jej v nemocnici a mamince sdělili, že už

nemá žádnou naději. Ještě žil, když ji lékařka nutila dát
souhlas k pitvě. Zažila šok. Propadala bezmoci a zoufal-
ství, ale syna si odvezla z nemocnice domů. Naučila se
sondovat, manuálně vyprazdňovat, aplikovat injekce. Tak
moc jej toužila zachránit. Mladší tehdy pětiletý Pé a
pochopil situaci a mamce hodně pomáhal. Táta totiž pra-
coval často mimo Prahu. Pé a pomáhal ze všech sil a
nikdo netušil, že za dva roky si projde stejným martyriem.
Upadl do bezvědomí a také překonal stejnou krizi.
Postupně jej opouštěly síly. Dnes leží oba. 

A jejich máma to nevzdává. Bojuje každý den a
neztrácí naději. Nevnímá rozdíl mezi nocí a dnem, dnem
všedním a svátkem, kácí ji únava, ale ona zas vstává…
Protože ji drží láska a také její muž i maminka, kteří ji v
péči o kluky i s dalšími přáteli pomáhají.V této rodině lze
zakoušet hutnost opravdové lásky, i když to často bolí,
někdy skřípe. La ka Heřmanová říká, že žije s vírou, že
zázraky se dějí, ale že pro ně musí člověk něco udělat. 

Tak moc bych přála této rodině, aby se skutečně stal
ten zázrak největší a oba kluci Petr i Pavel byli opět zdraví.
Ale přesto vnímám, že život a každodenní úsilí vynaklá-
dané La kou i dalšími členy této rodiny skutečně zázraky
způsobuje. Jsou úžasným vzorem, svědectvím, inspirací
pro mne i pro široké okolí. 

Když jsem navštívila Heřmanovy v jejich domku a
poprvé se setkala s paní La kou, byla jsem příjemně přek-
vapena. Obě jsme měly pocit, že se léta známe, že si
hodně rozumíme a sdílíme. (Spolu se svými nejbližšími
jsem také kdysi pečovala o těžce nemocného Mariánka a
proto jsem se dokázala vžít do jejich situace.) A měla jsem
také velikou radost, že paní Heřmanová byla nadšena z
práce našich zdravotních sester. A těšila jsem se také
povídání sester, které říkaly, že i přes náročnost péče, do
rodiny rády přijížděly a že jim tyto chvíle hodně přinesly.
Heřmanovi jsou dnes opět doma v Praze, ale obě strany
se domluvily již na příští léto.

A tak tímto bych ráda vyslovila touto cestou svůj velký
obdiv a upřímné díky - rodině Heřmanové i celému
kolektivu zdravotních sester naší charitní ošetřovatelské a
pečovatelské služby. 

Aneta Maclová

Tam, kde přebývá láska
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Zdenek recommends to keep the basic rules and
responsibilty for one´s own work.

Nemyslím si, že já jako člověk žiji nějakým
odlišným životním stylem života než většina lidí, a
proto se s vámi podělím o to, co mě potkává každý
den v mém životě. Ráno usedám do auta a jedu do
práce. Zrovna v létě je to celkem příjemná cesta.
Zápínám rádio a poslouchám - stanici neřeknu,
protože by to byla reklama. Je to celkem pořád stejný
scénář a o tom chci právě mluvit. Jeden politik nadává
na druhého a postupem času zjistíte, že se vlastně nic
nemění a možná to někomu vyhovuje - novináři májí
alespoň o čem psát. Jsou ale i světlé výjimky. 

Vyhrajeme titul mistra světa v hokeji a politická
špína nás na chvíli netrápí. Potom opět ale realita
všedního dne. Nebudu koukat jen na druhé a řeknu
něco konkrétního i k přístupu k práci v naší firmě.
Každý - z nás by měl dodržovat nějaká základní
pravidla - lisař, kontrolor, seřizovač…  Tím vším si vše
jen usnadníme a nemusíme vytvářet složité systémy
pro udržení systému současného. Toto celé platí pro
celou naši společnost. Zjednodušeně řečeno - děle-
jme to co máme a nenapadejme zbytečně jeden
druhého. 

Zdeněk Kollár, ŘKJ 

Karel meditates, at what time and body he would
like to live

V jaké době bych chtěl žít? Nemám na to jednoz-
načnou odpově . Vlastně bych ani neměl chu  vrátit
se do minulosti. Čím víc o tom přemýšlím začínám si
vážit doby, ve které žiji. Určitě více než zpět bych se
chtěl podívat do budoucnosti, ale přitom znát dějiny.
Doba jde neuvěřitelně rychle kupředu a pokrok je
neuvěřitelný. Dalo by se říct, že lidé jsou více, či
méně surrealisté. I když toto období už dávno uplynu-
lo (20.století), lze si uvědomit, že každý člověk má
něco o čem sní, a  už je to období, okolí kolem něj,
postavení vůči ostatním lidem, či něco co může sám
vytvořit nebo se alespoň plně do toho vžít.
Samozřejmě vše má své pro i proti, ale když si
vezmete např. filmy. Můžou být velice užitečné
zejména podporou, kterou čas od času poskytnou
lidem. Nemůžou se podívat do zahraničí a mají
možnost vidět to v televizi, vžívat se do role  hlavního
hrdiny apod. Jiní lidé (hlavně děti) si často přejí  umět
čarovat a to si díky dnešní době můžou užít např. v
knihách či při sledování filmů. Takovou novinkou je u
nás například Harry Potter. Knížka je neobvykle

poutavě napsaná a na televizní obrazovce jsou zase
úžasné filmové efekty. Člověk tak snáze může "být"
tím kým chce a navíc je zde mnohem více možností
pro všechny. V minulosti zkrátka musel nutně být tím,
k čemu byl předurčen a odhaleny mu byly jen ty pros-
tory a části Země,  jaké si mohl při svém postavení
dovolit. Čím chcete být vy ???

Karel Slavík, Vedoucí lisovny

Pozdrav z Domova OLGASvět kolem nás

Zamyšlení nad dobou

Greetings from Charity House Olga in Blansko,
which is lead by doctor Jaromir and Jana
Kratochvilovi.

Vážený pane inženýre Pišíne, dovoluji si Vám
poslat malý příspěveček do letního vydání
Občasníku. Snad se Vám bude hodit. 

Zdraví J. Kratochvíl

Opět po nějaké době chceme pozdravit z Blanska
naše příznivce v Isolitu, v čele s ředitelem Ing. Kvidem
Štěpánkem, kteří na nás nezapomínají. Protože začí-
nají letní dovolené, posíláme Občasníku jeden starý
příběh, pocházející prý ze Španělska:

Byl, žil jeden holič a jednou šel kolem
začarovaného stromu a uslyšel hlas: "Chceš mít sedm
džbánů zlata?" Nikoho sice neviděl a přesto se v něm
ozvala chtivost. Vykřikl: "Jistě, chtěl!" "Běž domů, jsou
tam", slyší hlas. Utíká tedy domů a sedm džbánů zlata
skutečně našel. Ale co to? Šest jich je plných, ale
poslední sedmý jen do poloviny. Jal se ho neklid a
uvědomil si, že klidu nedojde dokud také tento neb-
ude plný. Nechal roztavit rodinné šperky, udělat z
nich mince a hned s nimi do džbánu. Ten ale zůstá-
val pořád poloprázdný. Úporně šetřil i hladověl, nutil
k tomu i celou rodinu. Nepomohlo. Požádal krále o
zvýšení platu. Dostal dvojnásobný, ale na džbán to
nestačilo. Král se ho zeptal: "Co že vypadáš tak špat-
ně, když máš větší plat? Dříve jsi byl spokojený a
š astný. Nedostal jsi náhodou sedm džbánů zlata?"
Holič přisvědčil a král mu řekl: "Mně je duch také jed-
nou nabídl, ale já se zeptal zda mi to bohatství má
sloužit k užívání, tedy zda budu moci peníze utratit,
nebo se mají jen hromadit. Na to duch zmizel. Víš,
milý holiči, ty peníze se totiž utratit nedají, ale mají
přinést člověku jen neovladatelnou touhu je stále dál
jen rozmnožovat. Proto ti radím, vra  duchovi všech-
no zpátky a znovu budeš moci dojít spokojenosti a
štěstí." 

S přáním hezkého léta, plného sluníčka a do-
volenkové pohody do Isolitu zdraví

MUDr. Jaromír a Jana Kratochvílovi,
Domov OLGA, Blansko
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Intersting time.Misa reflects upon  the incognosi-
ble magnitude - Time.

Co znamená čas se ,,možná" nedá přesně defino-
vat, i když…. na konci tohoto článku je menší
zamyšlení nad tím, co může čas znamenat v
určitých situacích. Zatím mohu říci zhruba toto.
Měřící přístroje pro čas jsou hodiny. Větší jednotky
času jsou definovány jako minuta, hodina, den,
týden, měsíc, rok, dekáda, a století. 

Časy můžeme dělit i na několik druhů. Několik z
nich si te  řekneme. V každodenním životě
používáme takzvaný středoevropský čas. Tento čas
se počítá dle pohybu středního slunce. Když toto
slunce vyvrcholí 15-ti° nad poledníkem, východně
od Greenwich poledníku, tak v tomto okamžiku
nastává poledne. Tento poledník u nás například
prochází Libercem. Tento čas se používá například
ve státech: Slovensko, Německo, Francie, Švédsko a
další.

Zimní čas, jak víme, je o hodinu pozadu oproti
středoevropskému času. Na rozdíl od toho, středo-
evropský letní čas je napřed o hodinu proti středo-
evropskému času. Jelikož jsme nyní v letním čase,
ráda bych se o něm trošku zmínila. Letní časový
posun byl v Českých zemích poprvé nakrátko zave-
den v roce 1916, tedy za první světové války a po

dlouhé přestávce třiceti let byl opět zaveden v roce
1979. Od té doby si jej užíváme každý rok.  Užívání
letního času bylo tehdy a je i dnes odůvodňováno
jako nástroj energetických úspor. Některým lidem
letní čas vadí. Mohou se u nich vyskytnout psy-
chické problémy, zdravotní potíže atd. Některým
lidem však tento čas naopak vyhovuje. I přes
stížnosti lidí, posun času může mít i pozitivní
dopady na zdraví člověka. Tím, že je venku delší
světlo, je možné například prodloužit tělesnou
aktivitu. Není možná na škodu využít letní čas ve
svůj prospěch. 

Čas se dá definovat hodně způsoby a každý
jedinec si pod ním představí možná něco jiného, ale
závěr by mohl být takový, že… zda-li chcete zjistit,
co představuje 1 rok, zeptejte se studenta, který
propadnul u hlavní zkoušky. Zda-li chcete zjistit, co
představuje 1 měsíc, zeptejte se matky, která
porodila dě átko o měsíc dříve. Zda-li chcete zjistit,
co představuje 1 týden, zeptejte se žurnalisty, který
pracuje pro týdeník. Zda-li chcete zjistit, co před-
stavuje 1 hodina, zeptejte se zamilovaných dvojic,
kteří na sebe čekají. Zda-li chcete zjistit, co zna-
mená 1 minuta, zeptejte se člověka, kterému ujel
autobus nebo který o minutu minul vlak, apod. A
zda-li chcete zjistit, co znamená 1 sekunda, zepte-
jte se někoho, kdo přežil autonehodu.

Michaela Bednářová, ŘKJ

Blanka gives an advise on furniture materials.

Chytlavá reklam s chlapečkem  držícím si nosík
doporučuje pořídit si na WC chemické " vonítko " .
Je to dobrá rada ? Kdoví, podle lékařů bývají totiž
právě voňavé složky chemických přípravků jedním
z nejčastějších alergenů. Statistiky se předhánějí v
údajích typu: každé čtvrté dítě trpí alergií, nestelte -
rozhazené postele přežije méně roztočů apod .

Jenže vedle známých roztočů, alergenů jsou i dal-
ší "domácí nepřátelé", o kterých ani sami nevíme: 

1/ OXIDY - varné plynové desky či plynové spo-
ráky jsou zdrojem nežádoucího oxidu dusíku a vod-
ních par. Plynové průtokové  ohřívače vody pro-
dukují vedle oxidu dusíku i oxid uhelnatý, který
dráždí dýchací cesty a může zhoršovat nemoci dý-
chacích cest včetně břišních virových onemocnění. 

Řešení: elektrické sklokeramické či indukční
desky. Aby se snížil únik oxidu dusíku do ovzduší
je potřeba dostatečně výkonná digestoř  odpovída-
jící objemu místnosti i stylu vařemí. 

2/ PRACH - zbavit se prachu znamená omezit po-

užívání materiálů, které jsou nabité statickou elek-
třinou. Jde o typický problém koberců a textilu z u-
mělých vláken, prach přitahuje i plastový nábytek. 

Řešení: výkonné vysavače s HEPA filtry,
nahrazení koberců z umělých vláken přírodními
materiály, omezení množství bytového textilu, častá
hygiena.

3/ BYTOVÉ JÁDRO - stará bytová jádra se
vyráběla z dřevotřísky, jež ve vlhku  bobtná  a pak
uvolňuje do vzduchu formaldehyd i nepříjemný
pach, navíc se chovají jako "líheň"  pro plísně, jež
nezřídka patří mezi karcinogenní.

Řešení: jádro vybourat 
4/ PYLY - květen bývá  měsícem , v němž začína-

jí kvést stromy, květiny i trávy, jež uvolňují
nežádoucí pyly.

Řešení:  nevysazovat v okolí domu problematické
rostliny, sledovat pylová zpravodajství  (www.pylo-
vasluzba.cz), 

5/ KOUŘENÍ - ve světě se ročně vynakládá na
léčení dětí z kuřáckých rodin  v průměru o  92
dolarů více než z nekuřáckých rodin. Lékaři tvrdí,
že postačí vykouřit  v panelovém bytě tři cigarety a
uvolní se tolik formaldehydu, že to u citlivějších
dětí může  být  začátek snižování  jejich imunity . 

Řešení: nekouřit 

Zajímavosti kolem času

Byt není ZOO
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6/ VLHKÉ  ZDI - špatná izolace stěn, či dokonce
zatékání vody snižují teplotu v místnostech,  na
stěnách se mohou srážet páry. Zdi vlhnou a vytváře-
jí se na nich plísně, které bývají i karcinogenní. 

Řešení: zateplení zdí, kvalitní odvětrávání
koupelny 

7/ KĚTINY - škodí i příliš velké množství květin
pěstovaných v zemině. Jsou "podhoubím" plísní i
kvasinek. Mohou se stát i zdrojem nežádoucí
vlhkosti ( doporučovaná je asi 45-55 %)

Řešení: hypodronie 
8/ SUCHO - nepříznivé i je nadměrné sucho,

vysychá pak sliznice, která funguje jako první
ochranná zóna před vniknutím choroboplodných
zárodků (snadněji dostanete virózu)

Řešení: zvlhčovače vzduchu, akvária, fontánky 
9/ ROZTOČI - roztoči si libují zejména tam, kde

se hromadí prach, ve vlhku a tmě. Ideální místem
proto bývají postele a matrace, do nichž člověk
vypotí přes noc až jeden a půl litru vody. Nevhodné
jsou matrace z tvrzeného polyuretanu, které se

elektricky nabíjejí, a přitahují tak prach a sním i roz-
toče. Vývoj roztoče od vajíčka do dospělosti trvá jen
čtyři týdny.

Řešení: povlečení perte každý týden. Prát je třeba
v teplotách nad 55°C, deky pak v pračkách mi-
nimálně na 6 kg prádla. Teprve vyšší teplota ničí
roztoče a jen dostatek vody vyplaví i exkrementy
roztočů a jejich mrtvá těla - obojí silné alergeny. Asi
po sedmi letech se vyplatí  měnit matraci . Její život-
nost prodlouží matracové chrániče.

10/  LEVNÝ NÁBYTEK - vyhněte se levnému
čalouněnému nábytku, kde se jako výplňkové
materiály používají nahodilé směsi netkaných textil-
ií a podobně, z nichž se mohou uvolňovat
nežádoucí látky. Důsledkem  bývají u dětí  bolesti v
krku nebo různé alergie.

Řešení: při  nákupu  důsledně  vyžadujte příslušné
atesty o nezávadnosti a složení použitých materiálů
včetně výplňkových. 

Blanka Doskočilová - D5 

Karel sought and found a WC in a big city.

Myslím, že asi nemusím zdůrazňovat k čemu
veřejné záchodky slouží. A proto bych považoval za
vhodné, aby sloužily účelu, k němuž byly zřízeny. 

Zkuste si představit takovouto situaci. Jste v nej-
menovaném velkém městě a najednou se objeví ten
nutkavý pocit, který oznamuje vykonání základní
lidské potřeby. Je načase se poohlédnout po vhod-
ném útočišti. Asi po pěti minutách objevujete nižší
budovu nevábného vzhledu bohatě popsanou spre-
jovými nápisy mnohdy i vulgárního významu. Na
účel této stavby vás nos upozorňuje už delší dobu
předem. Nohou si otvíráte dveře a najednou vás
něco praští přes nos. No ne sice fyzicky, ale ten
zápach je vskutku strašlivý. Naposledy se venku
nadechujete, chystáte si drobné a s odhodláním
vlezete dovnitř. Uvnitř - konečně! S úlevou
zjiš ujete, že peníze zde po vás nikdo nechce.
Otevřete jednu z kabinek a říkáte si, že tady byste si
nesedli ani kdyby vám zaplatili. A navíc zde není
ani papír. Druhá kabinka je obsazena. Třetí vypadá
o něco lépe, ale rovněž zde není papír. Zkoušíte
alespoň umyvadlo. Neteče voda. Takže úvahy o
použití ruky místo papíru odpadají. Svíravý pocit v
útrobách je stále neobytnější, ale rozhoduje se
riskovat a vyrážíte hledat jiný záchod.

Po delším bloudění najednou uvidíte vchod do
hotelu. Hned ve vestibulu vás upoutají dveře se
zlatým nápisem WC. Jako na křídlech vás to unáší k
této záchraně, ale let je předčasně ukončen, protože

jste narazili do překážky v podobě  portýra, který
vás odmítá pustit dál se slovy: "Pouze pro hotelové
hosty." 

Před očima se vám začínají dělat mžitky a zuřivě
probíháte ulicemi. Náhle se stal zázrak. Před vámi
se vynořila čistá vykachlíkovaná budova se svítícím
nápisem WC, ke kterému jste se upnuli jako tonoucí
ke stéblu. Vbíháte dovnitř. Uvnitř je čisto, funguje
ventilace, je zde umyvadlo s teplou a studenou
vodou a samozřejmě mýdlo.

A nyní vidíte pět pěkných kabinek. Bohužel jsou
všechny obsazené. Z pocitu beznaděje už dostáváte
křeče. Boucháte na dveře jedné z kabinek a voláte:
"Prosím vás, honem! Já musím!" A z jedné z kabinek
se ozve utrápeným hlasem: "Bože, jak já vám
závidím!" Už už se chcete poddat osudu, když
pojednou je slyšet spásný zvuk splachovače, jenž
vaším uším zní jako rajská hudba a dvířka jedné z
kabinek se otvírají. Po pěti minutách vylézáte ven s
úlevným výrazem na tváři. Poté, co si umyjete a
vysušíte ruce vám už nic nechybí ke štěstí, a proto
zamíříte chodbičkou ven na ulici. A tu se za vámi
ozve hlas: "A platit se nebude?" 

A ona tam seděla u nízkého stolečku korpulentní
dáma v důchodovém věku, které jste si v před-
chozím spěchu ani nevšimli. A požadovala s
nataženou rukou desetikorunu s odůvodněním, že
tady jste v jedničce.

No co, hlavně že to dobře dopadlo a vy te
můžete pokračovat v cestě za svým původním cílem
a řeknu Vám že je to zážitek na který hodně dlouho
člověk nemůže zapomenout.

Karel Slavík, Vedoucí lisovny

Moje návštěva velkoměsta
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Zdenek invites us to a nice town of Kraliky and
even nicer surroundings.

Přesto, že město Králíky leží až za horským
hřebenem Suchého vrchu a je vzdáleno 20 km od
Jablonného n. O., realitou je skutečnost, že každý
pátý až šestý zaměstnanec firmy ISOLIT-BRAVO
dojíždí za obživou z oblasti Králicka.

Kdo zná výhled do krajiny ze Suchého vrchu,
zcela jistě byl upoutám výhledem na krásu okolní
krajiny s výrazným mohutným masivem Králického
Sněžníku, v popředí s širokou kotlinou obklopenou
horami plnou různých odstínů zeleně, pastvin, luk,
polí, lesíků s několika vesničkami s rozmáchle
rozloženým městem uprostřed. Přesto, že tato oblast
je dnes vzdálena od hlavních dopravních tras a
důležitých průmyslových center, prošly tímto kra-
jem zajímavé a bouřlivé dějiny a události, které po
sobě zanechaly hluboké stopy. Protože tato soused-
ní oblast Králicka v poslední době přitahuje stále
více pozornosti a publicity, věřím, že tato netradiční
pozvánka přijde našim zvídavým spolupracov-
níkům vhod.

Na úvod trochu historie: První osídlování těchto
odlehlých koutů Čech začalo v době systematické
kolonizace za posledních Přemyslovců a za císaře
Karla IV. německým obyvatelstvem (první zmínka o
původu hornické osadě z r.1367). Vzhledem ke své
poloze v prostorné kotlině mezi horami směřující od
severu k jihu zde v následujících stoletích postupně
vzniklo město, které se stávalo centrem širokého
okolí a v novodobé historii postupně předčilo i
okolní historicky starší sídla. Nově vzniklá obchod-
ní stezka vedoucí od Skandinávie, Vratislavi a Klad-
ska k Olomouci a dále na Balkán získávala na výz-
namu a přispívala rozkvětu města ale i k utrpení
místního obyvatelstva (později tato trasa ztratila na
významu). Při častém průchodu švédských a prus-
kých vojsk docházelo k vydíraní a drancování oby-
vatelstva. Po vymýcení lesů se místní obyvatelstvo
zabývalo horským zemědělstvím, pastevectvím,

pěstováním a zpracováním lnu, obchodem, zpra-
cováním dřeva, zejména lidovým řezbářstvím.
Prudký rozvoj města a průmyslu nastal koncem 19.
a začátkem 20. století společně s rozvojem
železnice a silniční sítě. Na Králicku vznikla řada
průmyslových závodů, pivovar, cihelna, městská
plynárna i těžba mramoru pod Králickým Sněž-
níkem. Snaha sebevědomých Králických Němců
získat sídlo politického okresu zůstala nenaplněna.
Po rozpadu Rakousko-Uherska muselo přijet a zasá-
hnout do Králík československé vojsko, upevnit
československou státnost a právní řád. Další osudy
Králicka jsou spojeny s osudem republiky velmi
intenzivně. Po téměř dvacetiletém klidném spolužití
Čechů a Němců v období první republiky jsou další
události ovlivněny strategickou polohou hluboce
zasahujícího Kladského výběžku do českosloven-
ského vnitrozemí: vznik nacizmu v Německu,
ohrožení republiky, výstavba pohraničních opev-
nění, vyhlášení všeobecné mobilizace a bojové
pohotovosti Československé armády v září 1938,
mnichovská zrada a přijetí potupných podmínek
československou vládou, postoupení pohraničních
území nacistickému Německu a nakonec obsazení
Československa. Po válce následovalo vysídlení
původního německého obyvatelstva, osídlení
novým různorodým obyvatelstvem, nástup komu-
nismu i jeho zhroucení po 40 letech. Co můžete v
Králikách vidět:

Velké náměstí
Návštěvníka, který se ocitl v centru města na

Velkém námětí překvapí celková kultivovanost
náměstí a sousedních  ulic v jednotném městském
stylu včetně úpravy ploch, dlažeb, osvětlení atd.
Výstavné budovy dokládají hospodářský vzestup
města na konci 19. a začátku 20. století.

Jednou z hlavních dominant města je farní kostel
sv. Michaela archanděla na mírném návrší v těsné
blízkosti náměstí se 62 m vysokou věží. Veřejně
přístupný je pouze v omezené době při boho-
službách. Jedna z nejkrásnějších budov na náměstí
je secesní budova spořitelny (dnes Česká spořitelna)
s řadou plastik. Nad hlavním průčelím dominuje
plastika včelího úlu jako symbolu spořivosti a pra-
covitosti. V sousedství spořitelny je výrazná budova
s věží, kdysi sídlo městského magistrátu, později
soudu, dnes sídlo městského muzea. Najdete zde
též veřejnou  informační službu pro návštěvníky
města.

Desítky laviček rozptýlených po náměstí vybízejí
k odpočinku, vzrostlé lípy nabízejí stín v letním
horku, kašna se sochou přadleny naplněná vodou
vybízí k osvěžení. Stálý poklidný denní ruch a pří-
jemná atmosféra je v kontrastu s různorodými

Netradiční pozvánka do Králík aneb o Králikách trochu jinak
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Pohled na Velké náměstí směrem k Hoře Matky Boží z věže kostela.



Občasník — léto 2005

událostmi, které se zde odehrávaly: dramatické
drancování cizími vojsky, rozsáhlé požáry města. 

Po tomto náměstí se procházel císař Josef II., který
zde několikrát přenocoval. Tudy přijížděl a prochá-
zel Adolf Hitler, nadšeně vítán zfanatizovanými
davy. Po prohlídce pevnosti Výšina  (po obsazení
čs. pohraničí) mu jeho vegetariánsky oběd v hotelu
Rotter (dnešní hotel Beseda) vůbec nechutnal,
protože byl znechucen tím, co si připravilo tehdy
mladé a bohaté Československo ke své obraně. Zde
na tomto náměstí se při vypjatých emocích po válce
konal divoký "partyzánsky soud", při kterém bylo
zabito několik Němců.

Dnešní příjemné a kultivované prostředí Velkého
náměstí se přímo nabízí ke konání různých akcí,
které zde v průběhu roku probíhají: studentské
majálesy, občasné  trhy, srazy historických automo-
bilů, srazy motorkářů, majitelů skútrů, setkání
řezbářů se závěrečnou vernisáží stejně jako
malířské plenéry , koncerty, pouliční divadlo, zimní
karnevaly atd.

Králická pevnostní oblast
Po nástupu nacismu (1933) a jeho vývoji v

sousedním Německu bylo zřejmé, že demokratické
Československo bude jedním z prvních cílů naci-
stické agrese. Jedním z obranných opatření byla
realizace pohraničních opevnění v nejohro-
ženějších úsecích, mezi které patřil Kladský
výběžek. Proto se do oblasti Králicka soustředila od
roku 1935 výstavba husté sítě opevnění společně s
výstavbou vojenských silnic a zázemí pro armádu
(kasárny v Moravském Karlově a Těchoníně). Celý
kraj se proměnil v rozsáhlé staveniště. (V roce 1937
bylo v Králikách a okolí pouze 16 nezaměstnaných).
Na relativně velmi malém prostoru v úseku asi 22
km dlouhém, tu vyrostlo asi 200 lehkých opevnění
(ŘOP), dále 52 samostatných těžkých objektů, a na
strategických pozicích 3 mohutné dělostřelecké
tvrze (Adam, Bouda, Výšina). Každá z těchto tvrzí
spojovala v podzemních areálech vždy několik
těžkých dělostřeleckých objektů a vchodový objekt
podzemními železnicemi a bylo zde ukryto tech-
nické a materiální zázemí pro dlouhodobý pobyt
stovek mužů posádky v podzemí. Celý systém byl
na povrchu doplněn rozsáhlým systémem překážek,
zátarasů a protitankových příkopů. Málokdo dnes
tuší velkolepost a rozsáhlost těchto obranných
opatření. Protitankové příkopy byly zahrnuty,
beton.pásy s překážkami zarostly trávou, bunkry a
tvrze se většinou skrývají za vzrostlou zelení,
křovím a lesem… Vše lze tušit jen z dobových
fotografií….

V současném rozsáhlém programu by se tato
pevnostní oblast měla stát turistickou atrakcí s co
největším množstvím zpřístupněných objektů, spo-
jenou cyklostezkami atd. Centrem této oblasti je
Vojenské muzeum Králíky s řadou exponátů, dok-

ladů, fotografií i dobovou vojenskou technikou.
Poskytuje informace o vzpomínkových akcích,
bojových ukázkách, přístupných objektech, zají-
mavých osobnostech, nabízí informační publikace.
Vojenské muzeum se nachází asi  1,5 km severně
od města při silnici z Králík do  Prostřední Lipky. 

Hora Matky Boží
Každého, kdo se přibližuje do oblasti Králicka již

zdálky vítá silueta věží poutního areálu na Hoře
Matky Boží, které tvoří hlavní a výraznou dominan-
tu města. Po pěším vystoupání na horu asi 1,5 km
dlouhou alejí od Králík poměrně prudkým
stoupáním se ocitnete před velkorysým průčelím s
hlavním vchodem, ke kterému vede monumentální
schodiště o 49 schodech. (Nahoru lze vyjet i po sil-
nici přes Dolní Hedeč).Toto poutní místo tvoří kos-
tel Nanebevzatí Panny Marie (1696-1700), nádvoří
obklopené ambity (1701-1704) a vlastní budova
kláštera za kostelem. Areál je přístupný denně  do
17 hod. Naproti poutnímu areálu se nachází osamo-
ceně Poutní dům s restaurací a ubytováním. Toto
místo je nejen vzorně udržovaným barokním
areálem plným památek, ale pro věřící poutníky
především posvátným místem živé víry a mariánské
úcty, kde lze načerpat sílu a pokoj v atraktivním
koutě krásné krajiny. Z kopce je krásný výhled do
širokého okolí a na okolní hory.

Kostel s uříznutou věží
Ve městě se nachází jedna zajímavá upomínka na

deformaci minulého režimu: místní protestantský
kostel byl dokončen v roce 1904. Od té doby zdo-
bila jeho asi 35 metrů vysoká věž siluetu města. Po
zrušení kostela v sedmdesátých letech minulého
století bylo rozhodnuto odbourat věž (1978),
odstranit všechny náboženské symboly  a v kostele
zřídit smuteční rozlučkovou síň. Věž se svému
zboření neubránila přesto, že při strhávání jejích
krovů za pomoci traktoru se s krovy utrhlo i cihlové
zdivo a vše se zřítilo nežádoucím směrem na
střechu kostela, která byla důkladně poničena a
spolu s ní i stropy kostela. Náklady  se zvyšovaly ale
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Pohlednice z období kolem roku 1900.



smuteční rozlučkovou síň se nakonec podařilo
dokončit (slouží dodnes). Až pojedete kolem, všim-
něte si zajímané stavby s mohutným torzem
uříznuté věže.(ulice 5.května - příjezdová komu-
nikace od Mladkova vlevo před hlavní křižovatkou).

Nejvýše položená námořnická hospoda ve střed-
ní Evropě (570 m n.m.)

V osmdesátých letech působil ve městě Klub
námořního jachtingu - Yacht klub Pasat, který
provozoval námořní jachtu, se kterou brázdil vlny
Baltského moře od polského pobřeží až ke
Skandinávii. Sídlo klubu bylo ve stejnojmenné

námořnické hospodě, kde se pořádaly pravidelné
klubové večery pro veřejnost s cestovatelskou,
přírodovědnou i kulturní tématikou. I když všechny
tyto aktivity časem zanikly, dnes z nich zbyla orig-
inální námořnická hospoda s atraktivním interiérem
plným různých předmětů připomínajících moře i
nezbytným zvoncem pro uklidňování hlučných
hostů, která je vyhledávaná nejen místními štam-
gasty, ale pro svou originalitu i mladými lidmi a
návštěvníky města. Najdete ji v Dlouhé ulici (pěší
zóna) mezi Velkým a Malým náměstím. Tato hos-
půdka dnes vyniká svým vztahem k začínajícím
alternativním kapelám, občasnými festiválky na
zahradě atd.

V současné době pokračuje obtížné hledání iden-
tity města a kraje pod Králickým Sněžníkem při stag-
nování místního průmyslu. V poslední době se zdá,
že se zde rozvíjí zajímavá oblast cestovního ruchu,
odpočinku, společenských a kulturních aktivit
překračujících hranice kraje. Tímto článkem jsem
nevyčerpal všechny možnosti (dnes již legendární
Klub na Střelnici, nový sportovní areál atd.). O tom
však až příště.

Zdeněk Pytlík, D3

Historické pohlednice jsou ze sbírky pana
Stanislava Linharta.

Helena gives the tips for hiking.

Tento tip na výlet byl ispirován pořadem české
televize "Zpět k pramenům" režiséra Bedřicha
Ludvíka. Je paradoxem, že Tichá Orlice nepramení
v Orlických horách, ale v Hanušovické vrchovině
na západních svazích Jeřábu s výškou 1003 m.

Výlet můžeme začít v Červeném Potoce, kam se
dostaneme vlakem. Od nádraží pokračujeme po
místním značení k dělostřelecké pozorovatelně K-
S12b "Utržený", která se nachází na kopci zvaném
Veselka. Tato pozorovatelna je nejzachovalejší v
Kralické pevnostní oblasti a patří k nejzachovale-
jším objektům v republice. Jako unikát je zde
poslední pancéřový zvon na Kralicku. Dále se zde
dochovaly pancéřové dveře nebo nádrže na vodu.
Pozorovatelna je otevřena do konce září každý sudý
týden. Po předchozí domluvě je možné ji navštívit i
jindy.Vstupné je dobrovolné. Při pěkném počasí je
zde jeden z nejkrásnějších rozhledů po okolí. Z
tohoto kopce je vidět Suchý vrch, Studenecké skály,
Adam, Anenský vrch, Králický Sněžník, Jeseníky se
siluletou Pradědu i Dlouhé Stráně.

Od pozorovatelny jdeme dále polní cestou
směrem na Hedeč. V dáli se nám rýsuje panoráma

kláštera na Mariánské hoře. Z vísky Hedeč pokraču-
jeme po žluté turistické značce na kopec Val, kde
stojí rozhledna. Škoda, Na křižovatce turistických
cest nad vískou Horní Orlice se dáme po místním
značení až k prameni Tiché Orlice. Pramen se
nachází ve výšce 850 m. Je zde studánka, krytá
pěknou stříškou a nese označení "Pramen Tiché
Orlice".

Po odpočinku u studánky se vrátíme stejnou ces-
tou až na Hedeč, odkud se dáme kolem penzionu
Kačenka na Mariánskou horu (výška 770 m) ke
klášteru s poutním kostelem. Tento kostel je též
běžně otevřený a můžeme si ho prohlédnout. I
odtud jsou krásné výhledy po okolí. 

Dále pokračujeme klesající cestou alejí listnáčů
okolo barokních kapliček do Králík. Zpět do
Jablonného se dostaneme vlakem. Délka pěší trasy
je zhruba 15 km.

Černohousová Helena, montáž D3
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K prameni Tiché Orlice

Pohled na město. Vlevo evangelický kostel s dnes již neexistující věží.
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Kristyna names tips for nice holidays.

Že ještě nevíte kam na dovolenou? Mám tu pro
Vás několik typů.

Nechce se vám letos nikam daleko? Že by jste si
to nejradši užili někde v klidu kousek od baráku.
Tak právě pro vás je tu autokemp Brodský.

Leží uprostřed nejkrásnějším kraje České repub-
liky. Jedná se o přírodní areál, který se nachází na
břehu rybníka Brodský, 1 km od malebného městeč-
ka Červený Kostelec. Díky své poloze je areál nejen
místem klidu, pohody a odpočinku, ale také základ-
nou pro poznání jedinečného okolí. Ubytování je
možné ve čtyřlůžkových chatkách s možností
přistýlky, ve stálých stanech , nebo ve vlastních
stanech a karavanech. Stravování individuálně v
místní vyhlášené vodnické restauraci nebo z vlast-
ních zdrojů. Kemp je vybaven kompletním sociál-
ním zařízením, dětským hřištěm, společenskou
místností, půjčovnou lodí a sportovních potřeb. Je
zde široká možnost sportovního vyžití: koupání a
vodních sporty, turistika, cykloturistika, projíž ky
na koních volejbal, nohejbal, rybaření, houbaření.

Každý rok se pořádají různé akce například
pravidelné country večery, dětské dny. Nejlepší akcí
jsou pak vodnické slavnosti poslední víkend v
červnu, kdy se do kempu sjedou vodníci, vodnice a
vodníčata z širokého okolí a pořádají závody v
různých disciplínách. více informací pak na
www.campbrodsky.com

Že by jste se chtěli podívat někam dál? Tak proč
nezkusit termální koupaliště Vadáš ve Štúrovu na
Slovensku.

Termální Koupaliště Vadáš leží na jižním
Slovensku na Slovensko Ma arských hranicích ve
městě Štůrovo. Koupaliště se rozkládá na ploše cca.
25 ha a skýtá možnost širokého sportovního vyžití.
V areálu jsou 4 termální bazény, krytý bazén.
bazény Mají různou hloubku různou tepotu. Pro
děti tu je dětský bazén a atrakce. Starší děti a možná
i dospělí pak jistě ocení 26m dlouhou skluzavku a

58m dlouhý tobogán. Je zde také přírodní jezero,
kde je možné si půjčit lo ku či šlapadlo.

V areálu koupaliště je možnost ubytování v bun-
galovech, chatkách, atuokempu nebo v luxusním 3
hvězdičkovém hotelu Thermál. Ubytování mají
vstup do bazénů zdarma. Pokud vás omrzí koupání
je možné si udělat výlet do Ostrihomskej Baziliky,
či jet na výletní plavbu po Dunaji. Více informací
www.vadas.sk

Že vás nebaví o dovolené pouze lenošit, že by
jste se spíše radši někam podívali. Tak proč nezajet
třeba do jižní anglie a nenavštívit nejzajímavější
místa Kentu.

Leeds castle  se
nachází nedaleko
Maidstone a né nadar-
mo se mu říká nejro-
mantičtější zámek na
světe. Jeho jedinečné
zařízení a nádherné
umístění nabízí neza-
pomenutelné zážitky
pro celou rodinu. více
informací www.leeds-
castle.co.uk

Knole jedná se o
park umístěný v
Sevenoaks. V parku
se vlně pohybují
jeleni a laně, kteří
jsou velice přátelští
a je možné si je
nejen pohladit ale i
krmit.  Park je nád-
herné místo k pro-
cházkám. Pokud
Nebude přát počasí

je možné shlédnout zdejší zámek, kde je významná
sbírka portrétů, stříbra, tapisérií a nábytek ze 17 sto-
letí. 

Tipy na dovolenou
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Tonbridge je malebné
menší město se zají-
mavou historií. Píchou
města je zdejší hrad se
zahradou, která se
rozprostírá v okolí řeky
Medway. 

Hever castle je jeden z nejznámějším hradem
Anglie. byl domovem mladé Anny Boleyn. Hrad
nabízí rozsáhlé sbírky nábytku, maleb a umění.
Když Vás omrzí prohlídka hradu stojí zato shléd-
nout zdejší zahradu, s tisovým a vodním bludištěm

stejně tak výstavu minuaturních modelů budov.
Více informací www.hevercastle.co.uk. 

sl. Hofmanová, Marketing and Sales

Kristyna brings anecdotes

Dva stopaři stojí u silnice a nikdo jim nechce zas-
tavit. Když už se stmívá, povídá jeden znuděně:"Už
mě to nebaví, poj me domů........" "Dobrý nápad!"
poklepe si ten druhý na čelo. "A kam si myslíš, že asi
chceme jet?!"

Na křižovatce stojí auto. Přijde k němu policista a
ptá se řidiče:"Proč nejedete? Máte přece na
semaforu zelenou! "Zelenou?" odpoví řidič. "Copak
na tu se dá jet?! Já myslel, že tohle auto jezdí jen na
benzín a tne já zrovna nemám!"

Ptá se řidič domorodce v malé vesničce: "Máte
tady někde  automechanika?" "Na Vaše auto ne," na
to ten domorodec, "ale kdybyste měl koně, tak bych
Vám ukázal, kde bydlí náš zootechnik."

Motorista si v autosalónu vybírá nový vůz.
Prodavač vychvaluje jeho přednosti. Po chvíli se
motorista podiví: "Jak můžete nabízet auto, kterému
nejdou otevřít dveře od spolujezdce, protože tam
není ani klika?!" "To je z bezpečnostních důvodů,"
vysvětluje prodavač, "aby nemohla nasednout
manželka a nemohla tak řidiči kecat do řízení."

Na parkovišti před obchodním domem byla
strašná tlačenic. Pan Vokurka vtěsnal svůj vůz jakž
takž mezi dva další a šel nakoupit. Když se pan
Vokurka z nákupů vrátil, našel místo vedle svého
auta prázdné a za stěračem papírek: "Doufám, že i
vy jednou budete v jiném stavu a budete  se zkoušet
protlačit kolem jednoho idiota, který vám zaparkuje
dveře na dveřích!"

"Mám pro Vás dvě zprávy jednu dobrou a jednu
špatnou. Kterou chcete slyšet dřív?" řve poháněč na

galejníky. "Tu dobrou!" "Tak, večer budeme v přís-
tavu a každý dostane dobrou a pořádnou baštu. No
a taky každý dostane trochu vína!" "No to je skvělý!
A te  tu špatnou!" "No, cestou do přístavu se
kapitán chce trochu projet na vodních lyžích!"

Pozdě v noci někdo buší na dveře hotelového
pokoje. Host se probudí a ptá se:"Co se děje?""Hoří
hotel!" A proč mě budíte, já nejsem hasič!"

"Pane recepční, jak to, že ve  Vašem hotelu nej-
sou pokoje s koupelnami?" "Protože u nás, pane,
nikdo nevydrží déle než 14 dní......"

"Tak jsme se vrátil z Tunisu. tam ti bylo, člověče,
čtyřicet stupňů ve stínu!" "No a proč jsi teda lezl
zrovna do stínu?"

" Víš Pavle, že já radši cestuji do Ameriky lodí než
Letadlem? "A proč? Vždy  letadlo je rychlejší?" "To
bude asi tím, že umím plavat, ale neumím létat."

"Tati", ptá se chlapeček na výletní lodi, "proč se ti
rackové co létají kolem lodi, pořád chechtají?" Taky
by ses chechtal, kdyby tě cestující celou cestu krmili
zadarmo," odpoví vzorný táta.

Říká jeden námořník druhému: "Když jsme se
ženil, myslel jsem si, že můj dům bude jako zao-
ceánský parník, a budu kapitán, který to celé řídí
dalším životem." "No to je fajn né?" "Bohužel,
netušil jsme že se žením s admirálem."

uvedené anekdoty sepsala
sl. Hofmanová, Marekting and Sales

Něco pro zasmání na dovolenkové cesty
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Jozka pushes forward intersting game for
Summer.

Jsou zde konečně prázdniny, dovolená,
pohodové dny, které většinou prožíváme s našimi
blízkými v krásných koutech naší země. Měli
bychom tento čas užít dobře, v radosti, odpočinout
si od všedních starostí, zbavit se stresů, obav a
těžkostí. Nabízím vám hrst námětů k pohodovému
trávení vašich volných dnů, kdy vás bude pohro-
madě víc a dostanete chu  zahrát si něco společně
nebo v menších skupinkách. V záhlaví jsou v hes-
lech informace potřebné k vhodnému výběru hry a
k jejímu organizování. Legenda vám umožní v
krátkosti vtáhnout hráče do děje - námětu hry.

Vylučovací honička (taktika, postřeh, hbitost)

VĚK: odděleně podle věku - školáci až dospělí
POČET HRÁČŮ: 8 - 20
POHLAVÍ: kluci - děvčata odděleně
POČET ROZHODČÍCH: 1
PROSTŘEDÍ: louka, plácek, tělocvična
ROČNÍ OBDOBÍ: jaro, léto, podzim
DENNÍ DOBA: den
POMŮCKY: dvoje noviny
DOBA TRVÁNÍ: 3 minuty - 1 kolo
POČET KOL: 3 až 5
ZÁTĚŽ FYZICKÁ: střední až vysoká
PSYCHICKÁ: mírná
Legenda:
"Jako hejno neposedných much se rojí poskakující
postavičky, které nemohou uniknout pronásle-
dovateli. Mohou mu však jeho úsilí ztížit."
Pravidla:
Na zemi vyznačte dva obdélníky, které musí být od
sebe aspoň 4m daleko,  a rozlosujte hráče do dvou
družstev. Družstvo A se rozmístí do jednoho z
obdélníků a podobně učiní družstvo B. Na pokyn
organizátora vyšle družstvo A svého zástupce na
území družstva B a podobně družstvo B vyšle svého
zástupce na území družstva A. Zástupci drží v ruce

srolované noviny a jimi vybíjejí členy protivného
družstva.  
VARIANTA 1: Vybíječ, kterému se podaří vybít
všechny členy protivného družstva dříve než druhé-
mu vybíječi, získává pro své družstvo bod.
VARIANTA 2: Vybíječ, kterému se podaří vybít do
konce předem stanoveného limitu (1 minuta) více
členů protivného družstva  než druhému vybíječi,
získává pro své družstvo bod.
Po skončení jednoho kola se všichni hráči vrátí do
svého pole, vyberou ze svého středu nové vybíječe
a začíná další kolo.
VARIANTA 3: Vybíječe určuje organizátor
vyvoláváním čísel, která si před započetím hry hráči
obou družstev mezi sebou tajně rozdělí.
Poznámky:
Velikost obdélníků je pro dvakrát čtyři hráče:
5x10m, pro dvakrát deset hráčů: 10x20m, apod.
Hráč, který vyběhne před vybíječem oběma
nohama ven za hranice obdélníků se počítá jako
vybitý. 
Hra má většinou rychlý spád, organizátor musí
pečlivě sledovat, které družstvo je dříve vybito.  Po
více kolech je fyzicky náročná. 

Malá vybíjená (postřeh, obratnost)

VĚK: odděleně podle věku - školáci až dospělí
POČET HRÁČŮ: 5 - 16
POHLAVÍ: kluci, děvčata
POČET ROZHODČÍCH: 1
PROSTŘEDÍ: louka, plácek, tělocvična
ROČNÍ OBDOBÍ: jaro, léto, podzim
DENNÍ DOBA: den
POMŮCKY: velký míč
DOBA TRVÁNÍ: cca 5-10 minut
POČET KOL: 5-6
ZÁTĚŽ FYZICKÁ: střední
PSYCHICKÁ: mírná

Hrajeme si pospolu
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Legenda:
"Jen ten nejobratnější ze všech vydrží nejdéle a jen
nejpřesnější střely najdou nakonec svůj cíl."
Pravidla:
Na zemi vyznačte dva čtverce o straně 10 až 15
metrů. Z hráčů vylosujte dva kapitány. Všichni hráči
mimo dvou kapitánů jsou uvnitř hřiště. Kapitáni se
volně pohybují okolo čtverce a po jedné nahrávce,
která musí být provedena přes celý čtverec - tedy ne
"přes roh", mohou pálit po libovolném hráči v poli. 
VARIANTA 1: zasažený vypadává ze hry a jde ven
z pole, poslední v poli je vítěz. V dalším kole se
kapitány stávají poslední dva nevybití hráči.
VARIANTA 2: zasažený si vymění úlohu se střel-
cem, každý zásah je jeden bod. Kdo má po určité
době nejméně bodů, je vítěz. V dalším kole se
kapitány stávají dva hráči s nejmenším počtem
bodů.
Poznámky:
Když někdo chytí  míč v letu, získává "život" navíc.
Pokud se hra v případě 2. varianty nerozběhne, je
lépe ji včas ukončit. 

Na záchranku (postřeh, obratnost)

VĚK: odděleně podle věku - školáci až dospělí
POČET HRÁČŮ: 5 - 10
POHLAVÍ: kluci, děvčata
POČET ROZHODČÍCH: 1
PROSTŘEDÍ: louka, plácek, tělocvična
ROČNÍ OBDOBÍ: jaro, léto, podzim
DENNÍ DOBA: den
POMŮCKY: velký míč
DOBA TRVÁNÍ: 10-15minut
POČET KOL: 5-6
ZÁTĚŽ FYZICKÁ: střední
PSYCHICKÁ: mírná
Legenda:
"Jen se nebát rány a neváhat nasadit svůj "život" za
druhé. V tom je síla kamarádství."
Pravidla:
Na zemi vyznačte dva čtverce o straně 10 až 15
metrů. Z hráčů vylosujte dva střelce. Všichni hráči
mimo dvou střelců jsou uvnitř hřiště. Střelci se volně
pohybují okolo čtverce a po jedné nahrávce, která

musí být provedena přes celý čtverec - tedy ne "přes
roh", mohou pálit po libovolném hráči v poli.
Zasažený  jde ven z pole. Když někdo z polařů chytí
míč v letu, získává "život" pro někoho z dříve
vybitých, zavolá jeho jméno a tím ho vrátí zpět do
hry. Kolo hry končí vybitím všech polařů. V dalším
kole se střelci stávají dva poslední vybití hráči.

Turnajový souboj o čáky - obratnost, odvaha, 
taktika

VĚK: odděleně podle věku - školáci až dospělí
POČET HRÁČŮ: 6 - 20
POHLAVÍ: kluci nebo děvčata 
POČET ROZHODČÍCH: 1
PROSTŘEDÍ: místnost, tělocvična. Louka, plácek,
jen za úplného bezvětří
ROČNÍ OBDOBÍ: jaro, léto, podzim
DENNÍ DOBA: den
POMŮCKY: na každého jedny noviny
DOBA TRVÁNÍ: 1 minuta - 1 kolo
POČET KOL: 14 - 20
ZÁTĚŽ FYZICKÁ: mírná
PSYCHICKÁ: velká
Legenda:
"Temné doby středověku dávno minuly, ale ve fan-
tazii stále pochodují barevné obrazy, kde se míhají
pestré šaty libých dam a leskne se ocel brnění. Pyšní
rytíři se chystají na turnaj, aby dobyli trofej pro
dámu svého srdce, která je samozřejmě ta nekrás-
nější ze všech. Meče jsou taseny a hladí přilby zak-
lapnuto. Panovník pokyne rukou, ihned herold
mávne praporcem a zavřeští trubky, jejichž
pronikavé tóny se v okamžiku smísí s třeskotem
zbraní a řevem bojujících."
Pravidla:
Před hrou si každý hráč z novin zhotoví čáku
(papírová čepice ve stylu televizního panáčka
Večerníčka) na hlavu a ze smotaných novin si
vyrobí obušek ? meč. Hráči ? zbrojnoši se napřed
rozlosují do dvou rytířských rodů.  Každý rod si
tajně rozdělí číslice ? od 1 do tolika, kolik je
bojovníků v jednom rodě. Rody se postaví do řady
proti sobě asi 6 až 10 m daleko od sebe. Každý má
na hlavě přilbu ? čáku a v ruce obušek ze stočených
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novin. Organizátor ? herold vyzve zbrojnoše: "Páni
zbrojnoši čísla ? 3 ? do boje!". Na tento pokyn hráči
jmenovaného čísla vyjdou proti sobě a údery novi-
nového obušku se snaží shodit protivníkovi čáku s
hlavy dolů nebo jej vytlačit z bojového pole, které
je označeno (6x6-10m). Komu dříve spadne čáka na
zem - dotkne se země dříve, ten v tomto kole
prohrál a protivník získal pro svůj rod bod.
Bojovníci se vrátí na své místo a herold vyvolá nové
číslo. 
Poznámky:
Hru je možné hrát nejméně se šesti hráči.
Herold může najednou vyvolat i dvě, či tři čísla
najednou. Pak vítězí ta strana, jejíž bojovník vydržel
s pokrytou hlavou nejdéle. Po 5-6 kolech herold
vyzve rody, aby si změnili čísla.
Hra je strhující, děti ji hrály s nadšením a vervou.
Před hrou je děti třeba upozornit, aby se obušky
navzájem neporanily v obličeji, raději příliš dravý
souboj hvizdem ihned ukončit 

Štafetové závody - týmová spolupráce, obratnost,
taktika

VĚK: školáci až dospělí, jednotlivé rodiny
POČET HRÁČŮ: nejméně 3 skupiny po 3-4 hráčích
POHLAVÍ: kluci a děvčata 
POČET ROZHODČÍCH: 3-5
PROSTŘEDÍ: louka, plácek, tělocvična
ROČNÍ OBDOBÍ: jaro, léto, podzim
DENNÍ DOBA: den
POMŮCKY: podle jednotlivých disciplín
DOBA TRVÁNÍ: 3-5 minut - 1 kolo
POČET KOL: 6-10
ZÁTĚŽ FYZICKÁ: velká
PSYCHICKÁ: velká

Hráči se losem rozdělí do skupin, ale tak, aby v jed-
notlivých skupinách bylo rovnoměrné věkové a
zdatnostní zastoupení. Každá skupina si vymyslí své
jméno, s nímž bude soutěžit.

Skupiny stojí v zástupech asi 2 až 3 metry vedle
sebe. 
Organizátor nejprve vysvětlí obecná pravidla a pak
vyloží, v čem spočívá první disciplína. Po
dokončení disciplíny všemi skupinami organizátor
po upřesnění od svých pomocníků vyhlásí pořadí
skupin a přiřadí body, které si jednotlivé skupiny
vybojovaly. Na místě vyřeší případné námitky a
připomínky. Pak vyhlásí další disciplínu. Mezitím
jeho pomocníci sklidí případné pomůcky a nachys-
tají pomůcky další.
První ze skupiny stojí za startovací čarou. Na povel
organizátora vybíhá k metě, kterou má každá
skupina vlastní, oběhne ji a vrací se na konec zás-
tupu své skupiny.  Na cestě plní úkol, který před
odstartováním disciplíny stanovil a vysvětlil orga-
nizátor. Štafetu předává dotykem ruky na ruku
dalšího soutěžícího, který je připravený na starto-
vací čáře. 
Startovací čáru nesmí nikdo z skupiny překračovat,
což sleduje pomocný organizátor a rušitele upo-
zorňuje. Rovněž sleduje, aby soutěžící nevybíhali
na cestu dříve než po dotyku - předání štafety -
doběhnuvšího závodníka. Při opakovaném
přešlapování startovací čáry může být skupina z
probíhající disciplíny vyřazena, na což musí být
všichni soutěžící před začátkem štafety upo-
zorněni!!!
Jak doběhne poslední člen skupiny, zařadí se na
konec zástupu, všichni se postaví a první zvedne
ruku. Až po té je zaznamenáno pořadí skupiny!!!
Disciplína tedy nekončí přeběhnutím posledního
přes startovací čáru, ale až po nastoupení celé
skupiny!!!
Po skončení všech disciplín organizátor se svými
pomocníky sečte body každé skupiny, sestaví
celkové pořadí a vyhlásí je. Vyhlašujeme od zad-
ního místa, zásadně neříkáme: "Na posledním místě
se umístila skupina Červených.", ale: "Na osmém
místě s sedmnácti body je skupina Červených."
Pozor si dejme na užívání častého klišé: "Na 4.
místě se umístila skupina..." Čeština je jazyk bohatý,
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Čeština je jazyk bohatý, můžeme třeba říci: "21
bodů dosáhla, vybojovala, získala, nasbírala,
obdržela, zdatně vydobyla,... skupina Modráčků a jí
přísluší, má nárok na, získává, stojí na, zařadila se
na,... 4. místo." 
Skladba disciplín by měla být pestrá, pohybové
úkoly by měly tvořit ne více než polovinu všech
úkolů, ostatní úkoly by měly vést k využití obrat-
nosti,  síly, pohotovosti, umění spolupracovat ve
dvojici, či trojici, nebojte se zapojit i více smyslů -
hmat, zrak, sluch, ke svému by mělo přijít i uplat-
nění různých znalostí a dovedností, o nichž orga-
nizátor ví, že je jsou hráči schopni zvládnout. 

Náměty pro disciplíny štafetových závodů skupin
1) Siamská trojčata - trojice běží zaklesnuta v lok-
tech vedle sebe
2) Sloní běh - trojice běží zaklesnuta v loktech, ale
zaklesnutí je v trojúhelníku - všichni tři jsou zak-
lesnuti navzájem.
3) Běh s volejbalovým míčem - soutěžící musí
během cesty několikrát odpinkat míč prsty nad
hlavou. Při pádu míče na zem sebere míč a pinká
dál z místa, kde míč spadl.
4) Běh poslepu - s navigátorem
5) Tažení saní - soutěžící za sebou táhne sáňky
6) Balancování destičky - soutěžící běží, či jde a
přitom na hlavě balancuje prkénko. Všechny
skupiny musí mít přesně stejná prkénka.
7) Skákání s gumovým míčkem mezi koleny - míčky
musejí mít všechny skupiny stejného druhu a
velikosti.
8) Běh za přírodninami - organizátor zadá skupině
přírodniny, které bude mít za úkol přinést. Který
soutěžící bude hledat kterou přírodninu, to si určí
hráči ve skupině sami. Každý soutěžící donese
jenom jeden druh přírodniny, po jeho doběhnutí
startuje další člen skupiny.
9) Dostihová štafeta - nejlehčího člena skupiny na
zádech postupně odnese určený počet soutěžících
po určené dráze - měla by být poněkud kratší než
pro "běhavé" disciplíny.
10) Překážky - dva hráči se na dráze postaví tak, aby
si vzájemně nepřekáželi, jeden čelem k metě, druhý
čelem k skupině. Soutěžící pak roznožkou přeskočí
jednoho svého kolegu na cestě k metě a druhého na
cestě zpátky. Skupina je hotova, až po posledním
přeskoku.

Poznámky:
Metu, kterou hráči jednotlivých skupin obíhají,
volte takovým způsobem, abyste zamezili zranění
soutěžících při jejich možném pádu. Metu může
představovat aspoň 2 metry vysoká tyč s praporkem
nebo značka položená na zemi - šátek, destička z
lepenky, čepice, část oděvu apod.

Josef Fišer, nástrojárna

aneb poj te si protáhnout tělo a osvěžit ducha!

Dasa aquaints the reader with the Body/Soul
training technique called Five Small Tibetians.

Pět Tibe anů je prastaré tibetské cvičení, díky
kterému si udržíte fyzickou i duševní svěžest. Cviky
mají vliv na správné dýchání, zlepší náladu a
odbourají stres. Co dalšího ještě umějí ?

- uvolní ztuhlé svalstvo
- posílí břicho a záda
- zvýší pevnost kostí
- rozproudí krev a lymfatický systém
- zlepší celkové držení těla
- omladí vás

Máte chu  to zkusit ? Tak jdeme na to!

Pár informací na začátek. Cvičte pomalu, nejlépe
s prázdným žaludkem. Jednotlivé cviky absolvujte v
daném pořadí - pohyby se navzájem doplňují.
Dodržujte stejný počet opakování u všech cviků -
zpočátku je provádějte 3x - 5x, poté přidávejte po
dvou opakováních až dosáhnete maximálního
počtu 21 (další přidávání není nutné, důležitá je
spíše pravidelnost).

1.Tibe an -  KÁČA
Postavte se vzpřímeně, upažte, dlaně míří dolů.
Malými krůčky se ve směru hodinových ručiček

otáčejte kolem své osy. Účinek: Tento cvik otevírá
sedm hlavních čaker podél páteře. Otáčením
zlepšíte krevní oběh, získáte vzlet a elán, tzv. si
"dobijete baterky". Oprostíte tělo od tíže, vytříbíte si
myšlenky.

Pět Tibe�anů
Občasník — léto 2005
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2. Tibe an - SVÍČKA
Lehněte si na záda a natáhněte ruce podél těla

dlaněmi dolů. S nádechem zvedněte hlavu a
zároveň i nohy. Záda zůstávají na zemi. S
výdechem pozvolna pokládejte hlavu a nohy zpět.
Účinek: Tento cvik stimuluje všech sedm čaker,
posiluje břišní a zádové svaly, zlepšuje trávení,
aktivuje vegetativní nervový systém, odstraňuje
starosti a strach.

3. Tibe an - PŮLMĚSÍC
Klekněte si, nohy dejte mírně od sebe, prsty

nohou opřete o zem a dlaně přiložte na zadní stranu
stehen. Stehna svírají se zemí pravý úhel, tělo je
vzpřímené, brada přitažená k hrudi. Nadechněte se
nosem a zakloňte se v pase tak, jak to bude bez
námahy možné. Při výdechu se vra te zpět do
výchozí polohy. Účinek: Tento cvik podporuje opti-
mální činnost srdce, plic a žaludku a zlepšuje funkci
imunitního systému. Psychicky pomáhá člověku
otevřít se, vytváří místo pro nové a kladné myšlenky,
připravuje půdu pro lásku, sílu, nadšení a odvahu.
Také si protáhnete celý trup, zvláště páteř, ramena,
hru  a krk, posílíte svaly nohou a zad.

4. Tibe an - MOST
Posa te se na zem s nataženýma nohama, cho-

didla dejte asi 30 cm od sebe. Tělo držte zpříma a
ruce položte podél těla dlaněmi na zem. S
výdechem přitáhněte bradu k hrudi. S nádechem se
zvolna zaklánějte a současně zvedejte trup až
společně se stehny vytvoří přímku rovnoběžnou se
zemí. Paže a lýtka musí směřovat kolmo k zemi,
ruce zůstávají natažené. Podsa te pánev, nepro-
hýbejte se. S výdechem se vra te do výchozí pozice,
uvolněte svaly a chvíli si odpočiňte, než cvik
provedete znovu. Účinek: Cvik posiluje záda,
zpevňuje zápěstí, stimuluje trávící a vylučovací
orgány a žlázy  s vnitřní sekrecí. Psychicky pomáhá
oprostit se od předsudků a podvědomých antipatií,
překonat netrpělivost a zaujatost.

5. Tibe an - HORA
Lehněte si na břicho, opřete se o napnuté paže a

o prsty nohou (pozice kobry). S nádechem zvedejte
boky do pozice "střechy", až jsou záda, paže i hlava
v jedné přímce. Uvolněte ramena. Snažte se co
nejvíc protáhnout nohy a dostat paty na zem. Pokud
vás při cviku bolí Achillova šlacha, trochu povolte.
S výdechem se vra te do výchozí pozice. Uvolněte
všechny svaly. Účinek: Protažení všech svalů, uvol-
nění kloubů, posílení svalů zad i břicha. Cvik
zlepšuje krevní oběh a nabíjí novou energií.

Přivítejte s pěti Tibe any každý nový den !

D. Dvořáčková, D1

Petr informs on 5 th anniversary of Sporting Day
IB.

V sobotu 25.6. proběhl na stadionu v Jablonném
nad Orlicí již pátý ročník Sportovního dne firmy.
Soutěžilo se v tradičních (fotbal, skok do dálky, běh
na 400m, vrh koulí, stolní tenis, střelba ze vzdu-
chovek) i trochu netradičních (vzpírání, lukostřelba,
pětiboj kolektivních sportů) disciplínách, byl
připraven  program pro děti.  Myslím si, že se akce
celkem vydařila, pouze plánovaný táborák se večer
z důvodu nepřízně počasí nekonal. Naštěstí, průtrž
mračen přišla až těsně po vyhlášení výsledků. 

Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat
všem pořadatelům, kteří se podíleli na organizaci
Sportovního dne, a naší firmě za finanční zajištění a
poskytnutí hodnotných cen.

Petr Bodlák

Fotografie z této akce můžete shlédnout na násle-
dující stránce.

Chcete kvalitní rychlovarnou 
konvici zadarmo? 
Propagujte Bravosku! 

Může jí mít každý, kdo nakoupí  3  Bravosky
pro sebe nebo své příbuzné, nebo k nákupu
přesvědčí své přátele, sousedy a podobně.

Podmínkou je předložení 3 dokladů o prodeji
(paragonů), vystavených v naší podnikové prode-
jně v termínu mezi 1.8. až 31.12.2005. Nárok na

bonus ve formě konvice musí být uplatněn
nejpozději do 14.1.2006. Soutěž není omezena

počtem prodaných kusů. Počítají se jak Bravosky,
tak Bravosky XL.

Na případné dotazy vám rád odpoví ing Pišín.

Sportovní den 2005

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
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