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VVáážžeenníí  ssppoolluupprraaccoovvnnííccii,,
máme tu horké léto, přichází čas dovolených a já mám pro Vás jedinečnou možnost

zúčastnit se soutěže o nejlepší zážitek z dovolené. Vyhrajte v letní soutěži! Vyhlašuji
soutěž o "nejzajímavější příběh z dovolené"  Občasníku Isolit-Bravo, s.r.o. na téma:

RRoozzmmaarrnnéé  llééttoo..
Když prožijete dovolenou plnou nádherných zážitků, na svých výletech nebo

procházkách uvidíte něco neobvyklého a budete chtít své spolupracovníky překvapit,
naskýtá se Vám možnost zúčastnit se  soutěže o neobvyklý prožitek z dovolené..

Tak neváhejte a zasílejte své příběhy v elektronické podobě do 30. září 2006, kdy
je uzávěrka soutěže, sl. Šárce Seidlerové (seidlerova@isolit-bravo.cz). Redakční rada
vybere nejlepší  příběhy, které budou  zveřejněny v následujícím Občasníku a autoři
obdrží hodnotné ceny.

Nala�te se na romantickou notu, putujte půvabným českým krajem za poznáním
a historickými památkami nebo se pus�te trochu dál za teplem a dobrodružstvím na
atraktivní zahraniční dovolenou. Neopomeňte si však přečíst zajímavé články
Občasníku Bravo.

Příjemnou a krásnou dovolenou přeje 

Šárka Seidlerová 
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Kvido remebers his Grandfather and his adven-
turies

Bylo mrazivé lednové odpoledne roku 1917. Vítr
točil sloupy prašanu do výšky a pronikal i důklad-
nou zimní výstrojí. Bylo to kdesi v Bosně, v odlehlé
venkovské krajině, která tolik připomínala
vzdálený domov - Českomoravskou  vysočinu. Můj
dědeček, toho času mladý desátník c.k. armády,
patroloval s dvěma vojíny vrchovinou na obranu
proti srbským nacionalistům, kteří pronikali na
tehdy rakousko-uherské území. Slunce již zmizelo
za obzorem, když se blížili k venkovské samotě,
něco mezi větší chalupou a menším statkem.
Dědeček přemýšlel, zda do stavení vstoupí, či ne 
a pro správné rozhodnutí bylo dobré přečíst pří-
padné stopy v okolí. Na stopaře byli vojáci za tři
roky války již dobře vycvičeni a těžko jim mohlo
cokoli uniknout. Měřeno dnešními měřítky byli
dokonalí  profesionálové. O to více  se podivil, když
jeden z vojáků náhle nesouvisle vykřikl a zoufale
ukazoval směrem dopředu ke stavení. O vteřinu
později již oba kamarádi viděli příčinu jeho
zděšení. Na zaváté cestě z ničeho nic začínaly bosé
stopy! Nebyla žádná jiná možnost, jak by se jejich
tvořitel na začátek trasy dostal, než že spadl rov-
nou z nebe. Opatrně, aby je nepoškodili, se tři
vojáci vydali podél nich. Stopy zatáčely do dvora
statku ale o kousek dál zase z vrat vycházely a ten-
tokrát již nebyly samy. Vedle nich šly další bosé,
podstatně menší, zřejmě dětské. Aby toho nebylo
málo, obojí stopy po dalších asi padesáti metrech
končily. Dočista jakoby se jejich původci roz-
plynuli do vzduchu. To už bylo ale moc i na druhé-
ho dědečkova kamaráda, Ondráše. S vytřeštěný-
ma očima se křižoval a ani za nic by se do stavení
nevydal. Dědeček byl štíhlý, ale vazba a bát se
začínal vždy až třetí den.

“Ondráši - venek, Matouši dvorek” - určil
kamarádům prostory zajištění. “A já se podívám
tomu strašidlu na zoubek!” Sáhl naučeným
pohybem pro bodák, nasadil jej na hlaveň a s na-
přaženou karabinou Manlicherovkou opatrně
vstoupil pootevřenými vraty do dvora. Zlehýnka
našlapuje, prošel  rozlehlým dvorem a zamířil za
tlumeným štkaním, které rozpoznal v tichu nastá-
vajícího večera.  Vystoupal  po ochozu, kterému se
na Vysočině říká záhrobeň a opatrně vstoupil do
chodby a odtud do světnice. Seděly tam dvě černě
oděné ženy a jedna z nich usedavě naříkala nad
mrtvým tělem dítěte. “Štaje bylo?!” zeptal se
dědeček srbsky a vzápětí se před ním rozvinul ne-

smírně dojemný příběh. Jedna z žen byla matkou
zemřelé dívenky a druhá byla bohyně - žena znalá
bylin, kouzel a zaříkání. Takové dříve žily a dodnes
snad několik posledních, které bys na prstech
jedné ruky spočítal, přežívá v Beskydech, na
Zakarpatské Ukrajině, Sibiři a potom právě v Bo-
sně. Ani bohyně ale nedokázala pomoci a dítě
odpoledne zemřelo. “Ale, co ty stopy venku?!” zep-
tal se dědeček. “Eto smer�”, odpověděla bohyně.
“Chodí tak, že se kousek cesty před chalupou
zjeví. Odvede si svého člověka a oba se po kousku
cesty rozplynou.” – “No tohle”, nevěřil dědeček.
“V životě jsem nic takového neslyšel!” – “Ale ten-
tokrát spěchala – řekla, že musí odvést toho desát-
níka, co sem za chvíli přijde. Umírá prý zrovna te�
za čtyřicet let!” A potom si bohyně vyžádala
dědečkovu dlaň a přečetla z ní jeho budoucnost.
“Válka už brzo skončí,” řekla “a nejsi v ní raněn.
To až potom, protože boj  je pro tebe bezmála o tři
roky delší. Vrátíš se ale v pořádku domů a tvůj pří-
chod ohlásí kravky. Vzal sis dívku, která tam na
tebe čeká. Máte spolu pět dětí, ale jedno zemře a
tebe za čtyřicet let Smrt našla podle toho, co si při-
neseš z války domů.” Dědeček se ve válce naučil
dobře srbsky a rusky a k celému výkladu později
poznamenával, že si bohyně jakoby pletla mlu-
vnické časy. Minulost, přítomnost a budoucnost
pro ni splývaly. 

Zamyšlen vyšel ven z chalupy. Ondráš s Ma-
toušem se na nic neptali a tíseň a strach z nich
vyprchaly teprve když měli stavení již hodný kus
cesty za zády. Během války byl dědeček mno-
hokrát v první linii, ale kulky jakoby se mu
vyhýbaly. Jednou dopadl kousek před něj ruský
dělostřelecký granát, ale v blátě roznětka selhala
a dědečka jen nahodilo několik matlanců. V roce
1918 byl podepsán brest-litevský a později ver-
saillský mír, ale dědeček se domů nevrátil.
Probíjel se s československými legiemi mrazivým
Ruskem stále na východ a teprve v bitvě o
Vladivostok jej nějaký bolševik jak to dědeček
nazval "škrábnul" šavlí nahajkou na noze. Rána to
byla ovšem pořádná i s kouskem vyseklé kosti -
kdopak by se ale v takové vzrušené době o nějaké
to škrábnutí staral?! Rychlé ošetření - a bojovalo
se dál. O léta později  za zimních večerů doma, kdy
horské fujavice znemožňovaly vyjít ven, často na
slavnou anabázi vzpomínal a vyprávěl o ní dětem.
Nejednu jeho historku zapsal můj strýček do
rodinné kroniky a nedá mi to, abych se o malou
část nepodělil: “Bylo to kdesi u Čerkadel na
Bogulminské dráze, když jsme šli na Simbirsk. 

DDěěddeeččeekk,,  PPaanníí  SSmmrrtt  aa  jjáá
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Ve stanici za Melekesy se nám nahromadily
vlaky a bolševická dělostřelba rozbila jeden z po-
sledních vagonů, takže jsme se nemohli hnout ani
vpřed ani vzad. Tehdy dostal praporčík Musílek
rozkaz, aby napadl příští stanici, ze které do nás
červení pálili, a tak vlakům ulehčil. Šlo nás s Mu-
sílkem  asi třicet. K útoku na stanici nás bylo málo,
ale abychom červeným zatopili, obešli jsme stanici
kousek dále a dali se tam do ničení kolejí. Avšak
bolševici uslyšeli rány našich ručních granátů a
začali ze stanice ujíždět. Podařilo se nám rozbít jen
jednu kolejnici v délce asi půldruha metru. První
jel jejich největší vlak, který věru mohl posečkati
až na konec. Obrněný vlak, Lenin se jmenoval.
Však jsme jej potom ukořistili na Simbirském
mostě, přejmenovali na Orlík II a dojel s námi až
do Vladivostoku. Jakmile jsme vlak uslyšeli,
schovali jsme se do malého lesíka u trati, každý v
ruce granát a čekali jsme, že se na zničené koleji
vyšine a my že se naň vrhneme. Vlak jel, jako vždy,
nepříliš rychle. Ale asi dvěstě metrů před rozbitou
kolejnicí náhle strojvůdce zapískal, pak se vlak
rozejel a jel jako čert. Zpozoroval asi poškozené
místo. Mihl se kolem nás, že jsme ani řádně ne-
viděli okének a střílen v pancíři. Kola po rozbité
kolejnici - věřte si děti nebo nevěřte - letěla ve
vzduchu. Viděl jsem to,jako te� vidím vás. A celý
slavný Lenin přejel porušené místo, zastavil asi o
půl kilometru dále a začal odtamtud pražit šrapne-
ly do lesíku, kde nás tušil, takže nám nezbývalo,
než se odstěhovati o kus dále. Proto jsme ani ne-
viděli, zda ostatní bolševické vlaky ujely také nebo
ne. Ale docílili jsme tím, že obrněný vlak z nynější
vzdálenosti nemohl už střílet na naše natísněné
vlaky, ty mohly nastoupiti k útoku a za dvě hodiny
dojel k nám již prvý vlak ozdobený červenobílým
praporkem. To byla naše poslední bitva před
Simbirskem."

Jindy zase dědeček vyprávěl o přátelství s
prostými Rusy. “Po vyčerpávajícím boji jsme
obsadili Tulun za Nižně Udinskem - to je ještě
několik set kilometrů před Irkutskem, ale to je
vRusku docela malý kousek. V Tulunu jsme potom
jeden den odpočívali. Jeden den, ale zato tak
hezký, že na něj do smrti nezapomenu. Stáli jsme
v Tulunu jako první z našeho vojska, protože
dosud všechny oddíly pospíchaly dopředu, na
Irkutsk. Proto nás obyvatelé města uvítali jako
prvé osvoboditele z nepořádného panství bolše-
vických komisařů. Staří, mladí, bohatí, chudí nás
objímali, zvali nás k sobě na oběd, na čaj, lázeň
připravili, dávali květy, cigarety, ba i prádlo, když
viděli, že je potřebujeme. Tolik tepla tam bylo
všude, že jsme se cítili za minutu jako mezi starý-
mi přáteli. Byl tam také jeden advokát - Rusínov
se jmenoval, který nás nejvíce hostil. Byl to asi
čtyřicetiletý chlapík, ale tlustý jako my všichni 
i s maminkou dohromady. Vybíhal ze svého bytu na

ulici, odpočítal vždy deset Čechoslováků,  protože
měl doma deset židlí a hostil je uzenými rybami 
z Bajkalu: somgou, charjuzy, lososy a jesetery, pak
studenou vepřovou, šunkou, uzenými kachnami,
okurkami i nakládanými hříbky a lil do nás vodku.
A velkou radost měl ze svých krajanů - Podkar-
patských Ukrajinců, protože těch bylo mezi námi
také nemálo. Když pohostil deset, přivedl nových
deset a věnoval na naše pohoštění poslední
kopějku. Tak byl rád tomu, že jsme přišli, protože
byl do našeho příchodu vězněn bolševiky, ač byl
starým socialistou a v roce 1905 byl vypovězen pro
své revoluční smýšlení na Sibiř. Avšak bolševikům
se nelíbila jeho tlouš�ka.”

A další večery vyprávěl dědeček, jak vyrazili
dobýt Nikolajevský zbrojní závod asi čtyřista kilo-
metrů na sever od Tulunu. A protože tam žádná
železnice nevedla, putovali tři dny a čtyři noci
hlubokou tajgou, sužování průtržemi mračen,
palčivým horkem a mračny komárů. Ve vesnicích
měnili koně a vozy a ač jejich rychlost byla s ohle-
dem na terén  obrovská, tajnými zkratkami v divu-
plné tajze či snad tajemným spojením šamanů je
přesto předbíhala pověst, která narůstala, jak se 
k závodu blížili. Vesničané v lese utopených osad je
vítali, ochotně měnili vozy i přípřeže a byli podle
nich hrdinové, kteří přiletěli z daleké Francie
dokonce aeroplány, aby zúčtovali s bolševiky.
Čtvrtého dne na úsvitu se přiblížili na dohled 
k Nikolajevskému zbrojnímu závodu. Krátkou
bojovou poradu zakončil bratr - velitel komanda:
“Ničeho se, bratří, neobávejte. Evenkové jdou s
námi a i když o nás nepochopitelným způsobem
vědí, jistě nás rudoarmejcům nevyzradili.
Zaútočme na závod ihned, nebo�  čas je proti
nám!” Překvapivým útokem se skutečně závodu
zmocnili, rudoarmejská posádka se nakonec
vzdala a dělníci prohlásili, že budou munici mno-
hem raději vyrábět pro československé legie, než
pro bolševiky. Jenom večer jejich deputace vy-
hledala dědečka-desátníka a žádala o vyplacení
mezd, které jim komunisté přes půl roku dlužili.
Sociálně hluboce cítící dědeček tak učinil.

Vesničané jim ještě téhož dne ohlásili, že se blíží
obrněný parník, který měl odvézt náklad
vyrobené munice. Legionáři znovu využili momen-
tu překvapení, parník přepadli a  zajali. Přinutili
kapitána obrátit směr jízdy zpátky do Irkutska.
Čtyři dny trvala plavba po řece Angaře a během ní
se českoslovenští vojáci spřátelili s kapitánem 
a posádkou tak, že jim čínský lodní kuchař vařil 
z bohatých zásob ta nejlepší jídla a kapitán pořá-
dal závody v pití vodky s Rusínovem. Pokaždé ale
proti ukrajinskému advokátovi prohrál. I zajatí
rudoarmejci, kterých bylo nyní už asi šestkrát víc
než legionářů, se chovali čím dál tím více přátelsky
a mnoho nechybělo, aby požádali o vstup do
československého vojska, jako to udělal předtím
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Rusínov. Pátého dne ráno je kapitán upozornil, že
se blíží přístav Irkutsk. A skutečně – ostrým
dalekohledem již bylo lze rozeznat obrysy tisíců
domků a snad stovky baňatých pravoslavných
kostelních věží. Legionáři osadili střílny v pan-
cířích kulomety Maxim a kanóny Josupov a při-
pravili plán útoku na přístav. “V žádném případě
ale nevystřelíme první!” – nabádal bratr pra-
porčík. A to bylo velké štěstí. Namísto deště kulek
a šrapnelů letěl jejich červenobílé vlajce z přístavu
vstříc nadšený jásot shromážděného davu. Irkutsk
byl totiž den předtím dobyt pěšími pluky čes-
koslovenských legií.

Dědeček znal jménem všechny slavné legionáře,
o kterých bylo za komunistů zakázáno se jen
zmínit. A tak se děti dozvěděly, že jenerál bratr
Syrový vynikal nejenom chytrostí, ale i téměř
nadlidskou silou. Plukovník bratr Gajda zase roz-
vahou a důkladným plánováním. Dědeček často
vzpomínal na jeho pobočníka, výborného člověka,
bratra poručíka Vilímka, kterého zajali bolševici.
Legionáři jej našli až asi za týden mrtvého v tajze.
Ale jak ho našli! “Takové strašné mučení, které
mu komunisti připravili, si mohlo vymyslet  jenom
zvíře a nikoli člověk”, zakončoval dědeček svoje
vzpomínání a pokaždé zamáčkl v očích slzy.

A doma všichni rádi naslouchali užasným
vyprávěním a prožívali znovu a znovu neuvěřitelné
události. Vždy� samotná výprava šedesáti tisíc
legionářů z Ukrajiny k Tichému oceánu byla již
sama o sobě tak fantastickým výkonem, že žádný
romanopisec by nevymyslel něco neobyčejnějšího.
Vítězný boj zpočátku neozbrojených lidí s pro-
tivníkem ozbrojeným až po zuby! Děti malilinkaté
země obsadí polovinu největší pevniny, která jim
byla zcela neznámá. Bývalí nespolehliví c. k. vojá-
ci dovedli nyní, jako svobodní bojovníci své příští
vlasti zorganizovat, vystrojit, vyzbrojit, vyživit 
a dovést domů celou svou armádu! Žádný Steven
Spielberg by nevymyslel příběh tak dobrodružný
a kdyby jej vymyslel, každý by nad ním zavrtěl
hlavou a řekl by: Tohle je přespříliš nepravdě-
podobný a přespříliš fantastický scénář!

Dnes, s odstupem mnoha let, je možné k tomu
ještě navíc i celkově hodnotit: Za více než se-
dmdesát let svého panství skutečně narazili ruští
komunisté pouze na dva přemožitele, kteří nad
nimi dokázali zvítězit: Tím prvním byly česko-
slovenské legie v letech 1918 až 1921. Tím druhým
byl sám Čas po roce 1990

O dalších mnoho let později, dlouho po dědeč-
kově  smrti,  během tvrdé normalizace v roce 1970
se mi podařilo legionáře aspoň trochu uctít. Celou
devítiletku nás tenkrát nahnali na ruský film –
tuším, že se jmenoval Lenin v říjnu (přejmenovali
jsme jej na Lenin v říji). Kdesi uprostřed filmu
Lenin při poradě Stavky v Kremlu zařval na
kamandira Čapajeva: “Musíte už konečně porazit

Čechoslováky! Bez porážky Čechoslováků nebude
v Moskvě chleba!”

Na ta strašlivá slova, kterými se ruský zločinec
otřel o památku dědečka a jeho kamarádů, jsem se
neudržel a začal jsem pískat na prsty. Po krátké
chvíli se ke mně přidávali další a další a během
minuty celé jablonské kino s třistapadesáti  žáky
pískalo. Pískali i děti kovaných komunistů 
a pískali jsme tak dlouho, že představení muselo
být ukončeno. Rozlícený  soudruh normalizační
ředitel v návalu zlosti slíbil trojku z chování 
a totální polepení budoucnosti pro iniciátora akce.
“Ten se nevyučí ani dlaždičem!” zahulákal a za-
hrozil, když sál konečně přestal pískat. Nakonec
šlo ale vyšetřování do ztracena. Domnívám se, že
hlavně proto, že si později v klidu domova vzpom-
něl na světlou památku svého bratra, hrdinného
pilota české stíhací perutě RAF Aloise Vašátka (16
sestřelů německých stíhačů registrovaných a 3
pravděpodobné), který zahynul  ve vzdušném
souboji na průlivem La Manche (když mu došlo
střelivo, srazil se čelně s německým stíhačem
Focke-Wulf).

V předjaří roku 1921 se dědeček konečně vrátil
domů. Patnáct kilometrů z poslední vlakové
zastávky ve Vápenném Podole šlapal s vojenským
kufrem na rameni, a protože cesta vedla kolem
jejich políčka, narazil nejprve na pradědečka,
který s kravkami (na koně bylo hospodářství příliš
malé), oral. Vítání a objímání neznalo konce 
a kravky, zmatené tím, že náhle necítí pevnou ruku
hospodáře, se rozběhly se skákajícím a rachotícím
pluhem domů do chléva. Tak se naplnila i další část
proroctví bosenské bohyně. Oženil se se svojí
Mařenkou, která na něho celou válku čekala 
a skutečně se jim narodilo pět dětí, ze kterých
jedno dvojče při porodu zemřelo. Kolem šedesátky
začala dědečkovi jako důsledek celoživotní tvrdé
dřiny rychle docházet životní síla  a nakonec se mu
otevřelo staré zranění z Vladivostoku.

Bylo mrazivé lednové odpoledne roku 1957. Vítr
točil sloupy prašanu do výšky a pronikal  i důklad-
nými zimníky a peřovou přikrývkou. 

Dědeček odmítl v chrudimské nemocnici am-
putaci nohy a vracel se domů pravděpodobně
umřít. Tři synové ho nesli poslední kilometr, kam
už sanitka sněhem nemohla dojet, na nosítkách.
Téhož dne pozdě večer zemřel. Těsně před smrtí
se snažil něco říct – jakoby mluvil s někým, koho
ostaní neviděli – ale nikdo už mu nerozuměl.
Teprve ráno nejstaršího syna napadlo, že to sou-
viselo s dávnou příhodou v Bosně. Všechni čtyři
vyběhli ven. Na zasněžené pláni nebylo po noční
fujavici na první pohled nic vidět. Teprve po dů-
kladném zkoumání viděli řadu důlků – jakoby
zaváté stopy – do statku samotné a ven zdvojené.
A moje maminka vždy tvrdila, že důlky asi
padesát metrů od stavení náhle končily.

Občasník – Léto 2006



Moje osobní setkání
s paní Smrtí už nebyla
tak poetická, jako se to
podařilo dědečkovi,
nicméně ani ona nejsou
tak úplně nezajímavá.
Tak aspoň jedno z nich:
Kdysi jako velmi mladí
jsme s manželkou jeli
na motorce z Kunvaldu
směrem na Žamberk.
Byla to motorka kra-
jně nespolehlivá, která
někdy ze zcela nez-
námé příčiny zůstala
stát, A protože neměla
baterku, zhasla v ta-
kové chvíli  všechna
světla. Tenkrát dostala
právě takový vrtoch.

Na vzdálené věži žamberecké radnice začala  odbí-
jet půlnoc a já se ji snažil marně znovu a znovu
našlápnout. V tu chvíli jsme uslyšeli přibližující se
zvuk naplno řvoucího mopedu “pařezu”. Zvuk sílil,

ale žádné světlo nebylo vidět. Dostal jsem strach:
My neosvětlení  a proti nám se žene kdosi na
pařezu rovněž neosvětlený! “Když te� nechytne,
skočíme i s motorkou do příkopu!” zavelel jsem
manželce a učinil poslední pokus o nakopnutí
motoru. A ten také vyšel. S motorem se roztočilo
magneto a ostrý přední reflektor vyloupl ze tmy
zběsilého nočního jezdce. Proti nám se řítila, chtěl
bych říct slušně paní, ale ona to byla opravdu
bába. Na sobě měla jakousi tmavou kutnu  s kápí,
která jí vlála dozadu a z tváře jsme zahlédli jen
cosi scvrklého, co připomínalo lebku. A na zádech
- světe div se, nebo� byl navíc duben - měla pře-
hozenou devadesátku kosu i s dlouhým kosi-štěm.
Určitě existuje řada kulhajících  nápadů o deva-
desátileté záhumenkářce, která jela vracet o půl-
noci na podzim vypůjčenou kosu do JZD, ale ani
moje manželka, která jinak na věci mezi Nebem a
Zemí nevěří, nemá žádné jiné logické vysvětlení:
Byla to paní Smrt, tentokrát v klasické podobě!

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy
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Basic economic data of audited financial year  2005 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se
navýšily o 120 mil. Kč . K největšímu navýšení tržeb
o 253 mil. Kč došlo u divize lisovny, kde vzrostla
výroba výlisků pro automobilový průmysl a boxů
pro Ikeu. Naopak ke snížení tržeb o 140 mil. Kč
došlo menším prodejem kuchyňských přístrojů,
zejména fritéz a konvic , ale i fakturací za nižší ceny
(mixery).  Část výroby nástrojárny  přechází do
příštího roku ve formě  navýšené nedokončené
výroby a fakturace vstřikovacích forem proběhne v
roce 2006. Prodej kuchyňských přístrojů měl
dlouhodobě  největší podíl na celkových tržbách
firmy, v roce  2005 byl překonán prodejem plas-
tových výrobků a výlisků za 513 mil. Kč .
Kuchyňských přístrojů jsme  prodali za 386 mil. Kč
(fritéz, mixerů, konvic a dalších spotřebičů pro
domácnost).   

Během roku společnost zaměstnávala v průměru
561 spolupracovníků (navýšení o 49 spolupracov-
níků) a snížila se výpomoc pracovníků přes agentu-
ry. Investice v roce 2005 dosáhly 37 miliónů korun.
Většina investičních prostředků byla použita k
nákupu nových strojů - lisů, obráběcího centra,
manipulátorů a dalších strojů, s jejichž přispěním

dochází ke zvyšování produktivity práce a je zajiště-
na jejich rychlá návratnost. V roce 2005 jsme
provedli nákup přilehlých nemovitostí k firmě,
zejména od firmy Maso uzeniny Vamberk a dalších
vlastníků. Tím jsme získali prostory a pozemky k
rozšiřování naší firmy.  

Zásoby se snížily o 35,5 miliónů korun, tj. na 178
miliónů korun. Ke snížení  došlo u nedokončené
výroby (o 31 mil. Kč), z  rozpracovanosti byly odúč-
továny vyvezené formy do zahraničí (25 mil. Kč) a
byly ukončeny formy pro automobilový průmysl,
které jsou konstrukčně a technologicky náročné a
jejich výroba se časově prodlužuje. Během roku se
nám zlepšila doba obrátky u zásob  na skladech.  

Firma si během roku vytvářela rezervy na opravy
dlouhodobého majetku a ostatní účely  (např. na
program znalostních zaměstnanců). Finanční situ-
ace společnosti je dlouhodobě stabilní, došlo k další-
mu navýšení volných finančních prostředků, které v
dostatečné míře pokrývají potřeby dalšího rozvoje
výroby  a nákupu investic.

Ing. Jiří Bláha, vedoucí ekonom

tabulka s vybranými údaji je na další straně...
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Údaje v tis Kč 2004 2005

Výkony                                                                     977 778 1 044 133
Tržby za výrobky celkem z toho 931 534 1 045 417   

-  tržby za výrobky lisovny 261 229 513 029
-  tržby za formy 101 195 109 759
-  tržby  za kuchyň. přístroje a výrobky AP 569 110 422 629

Výkonová spotřeba 644 282 713 765
Osobní náklady 146 508 166  455
Aktiva celkem 1 028 138 1 077 960  
Dlouhodobý majetek 254 155 239 807      
Zásoby 213 241 177 671  
Pohledávky 207 718 207 659       
Závazky 178 295 145 803 
Počet spolupracovníků 512 561   

The Quality System of IB -a  brief explanation

Pro řadového zaměstnance, a� pracuje kdekoli,
je podle mého názoru dokumentace systému
jakosti pouze prázdným názvem. V následujících
odstavcích se pokusím alespoň nastínit oč vlastně
jde.

Dokumentace systému jakosti je nástrojem
funkčnosti a doložení systému jakosti a je pod-
kladem pro jeho trvalé zlepšování. Dokumentace
systému jakosti je zároveň podkladem pro certi-
fikační řízení - v našem případě certifikace dle
ISO 9001 a ISO/TS 16 949. Podle kvality doku-
mentace systému jakosti, která zahrnuje nejen
komplexnost a obsah, ale i soulad dokumentace
se skutečností, tj. s reálným zabezpečováním
všech činností ovlivňujících jakost, je posuzován
zavedený systém jakosti. S ohledem na tyto
skutečnosti je dokumentace systému jakosti ve
firmě vytvářena a hlavně aktualizována. Podrob-
nosti o vedení dokumentace SJ jsou uvedeny 
v příslušných směrnicích systému jakosti.

V principu je dokumentace systému řízení
jakosti zpracována ve třech řídících úrovních:

1. Příručka jakosti - je základní dokument,
který popisuje systém jakosti, dokládá péči orga-
nizace o jakost uvnitř i vně firmy. Obsahuje poli-
tiku jakosti, cíle jakosti, firemní procesy, odpo-
vědnost vedení závodu za jakost, organizační
schéma, charakteristiku firmy, celopodnikové
vazby a odkazy na standardní popisy činností dle
prvků v normě ČSN EN ISO 9001 (ISO/TS 
16 949). Obsahuje koncepci a principy. Příručka
jakosti je nejvyšším dokumentem systému
zabezpečování a řízení jakosti a je závazná pro

všechny pracovníky firmy. Slouží také jako trvalý
podklad pro uplatňování, udržování a zlepšování
systému jakosti a pro prověřování systému
jakosti.

2. Směrnice systému jakosti - jsou standardní
popisy základních činností při zabezpečování
jakosti dle prvků normy ČSN ISO 9001, ISO/TS
16 949. Zajiš�ují koordinaci činností, stanovují
postupy a odpovědnosti.

3. Pracovní dokumentace - (předpisy, postupy,
specifikace, normy, záznamy, zprávy). Předpisová
dokumentace stanovuje operativní pravidla,
podrobně popisuje jak danou činnost provádět.
Záznamová dokumentace zajiš�uje podklady pro
vyhodnocování a doklady o provedené činnosti.

Ač se to někomu nezdá, tak s dokumentací sys-
tému jakosti se setkává každý a to při jakékoli
pracovní činnosti ve firmě. Je velice důležité, aby
pokyny a povinnosti  plynoucí z dokumentace
byly dodržovány. Pokud dojde k porušení, pak se
to může odrazit v konečné kvalitě produktu a v
neposlední řadě to může do značné míry ovlivnit
spokojenost zákazníka. Abychom tomuto poru-
šování do jisté míry zabránili, jsou prováděny
interní audity, které jsou vždy pro daný rok
dopředu naplánovány. Případné neshody z auditů
jsou řešeny formou nápravných opatření do
stanoveného termínu. Byl bych velmi rád, aby
neshod z auditů bylo co nejméně a vzájemně si
nepřidělávali zbytečné starosti. Jednoduchá
rada: dodržujte dokumentaci systému jakosti!

Ing. Ondřej Marěš, vedoucí ÚŘJ

DDookkuummeennttaaccee  ssyyssttéémmuu  jjaakkoossttii
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Claim Culture and Destructive Anxiety

Stejně jako jakýkoli jiný živý organismus, musí 
i organizace dbát o své zdraví. Podobnost je tu
značná. Organizmus = organizace = firma a buňky
organizmu = jednotliví spolupracovníci. Podivejme
se te�  spolu na dvě nemoci, které mohou takovou
organizaci – firmu – postihnout.

1. Syndrom Nárokové kultury:
Spolupracovník má mzdu, jak jsme si předsevzali

o 20-30% vyšší než je v okolí zvykem, k tomu
množství dalších sociálních výhod a přesto je
nespokojen. Stěžuje si, cítí se ukřivděn, přetížen či
nedoceněn. Mnohdy to ani neumí pojmenovat, ale
prostě ho to v práci  štve.

Odborně se této nemoci říká Nároková kultura.
Vzniká ve firmách, kde si pracující myšlenkově
zamění příčinu a následek.

Příčinou existence každé firmy je to, že je
úspěšná na trhu, to znamená, že vyrábí výrobky (ale
i třebas služby), po nichž je poptávka a za které se
platí.

Důsledkem této Příčiny potom u správných firem
je, že úspěšnost pocítí také  spolupracovníci. To zna-
mená v podobě dobrých výdělků, sociálních výhod, 
a tak podobně. Nikdy tomu však nemůže být
naopak.

Proto apeluji na všechny z nás, kteří si v hlavách
kolečka přehodili a starají se na prvním místě 
o sebe, aby si je zase srovnali do pořadí shora uve-
deného.

Bude-li dobře fungovat naše firma, budeme se
mít všichni dobře – ale nikoli naopak! 

2. Syndrom Destruktivních chutí:
Také se vám někdy zdá, že ten či onen člověk má

perfektní manželku (perfektního manžela) a rodinu
a zdánlivě z ničeho nic mu přeskočí a celé to
rozbourá?! Či se měl v zaměstnání jako Pánbůh ve
Frankreichu a dává výpově�? Nebo je Ukrajinec či
Mongol a pracoval u nás za dvacet a měl firmní byt,
praštil s tím vším a jde dělat jinam za jídlo a podná-
jem?Někam, kde multikulturální přátelská  kultura
jak je u nás, je pojmem neznámým a budou ho
pěkně od podlahy diskriminovat? Nedejte se zmást,
když takový člověk vypráví něco o nesnesitelné
manželce nebo řediteli. Příčina je  v něm samotném
a jmenuje se Destruktivní chutě. Destruktivní chutě
nejsou nic nového a příkladů bychom našli v historii
mnoho. Tak třeba Martnotratný syn v Bibli žil na
statku svého otce celkem v pohodě (= velice dobře,
až na to, že ho otec ho vedl k práci, což mu nevoně-
lo) a všeho se mu dostávalo hojně. Přesto se mu to

nelíbilo a zdálo se mu to málo, obyčejné  a vyčerpá-
vající (=Nároková kultura). I rozhodl se, že odejde
a spálí za sebou mosty. (=Destruktivní chutě).
Neodcházel s prázdnou, otec mu dal jeho díl
majetku, který mu příslušel (=skutečně, někteří
spolupracovníci si počkají, až jim doběhne lhůta na
podíl Znalostního). Podíl se ale v důsledku náročné-
ho neuspořádaného života brzy rozplynul a nezbylo
mu, než pracovat. A dále už ponechme  hovořit evan-
gelistu Lukáše: “Šel a uchytil se u jednoho občana té
země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si
chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale
ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl : Jak mnoho
nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu
hladem!” (= poznání, že Všude chleba o dvou
kůrkách a touha po tom původním, dobrém). 

Podobenství samozřejmě chápejme obrazně, 
v dnešní době hospodářského boomu a sociálních jis-
tot  nedostatek šlupek od brambor  nikomu nehrozí,
ale Všude chleba o dvou kůrkách ano. Tak proč bořit
to dobré a fungující a pokoušet se o nejisté, které
ani kdyby co nejlépe vyšlo, nebude lepší, než to
současné? A tak doporučuji následující terapii, když
nás občas přepadne chu� se vším praštit. Po-
mysleme a v klidu si vyhodno�me svůj dosavadní
život z úhlu pohledu:

Za prvé Nárokové kultury
a za druhé Destruktivních chutí.
A budeme-li k sobě poctiví,dobře to dopadne.

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy

NNáárrookkoovváá  kkuullttuurraa  aa  DDeessttrruukkttiivvnníí  cchhuuttěě
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How to decrease the overhead times in Assembly

Poznáte ma z článkov, ktoré som písal o horách 
a prírodných krásach a napadla ma paralela. Všetky
živočíchy a rastliny člověka nevinímajúc majú 
v prírode jednu úlohu – úkol a to rozmnožova� sa 
a zaobstara� si potravu, aby nadobudli energiu 
a aby mohli ži�. Podobne je to aj vo výrobnom pro-
cese. Musí ma� energiu, aby mohol ži�, prosperova�
v prospech nás všetkých, ktorý sa toho zúčastňu-
jeme.

Pred takmer 4-mi rokmi som nastúpil do firmy.
Pracujem na kartonáži D3 a viem, aký je chaos, ke�
neprídu kartony načas a tovar je na paletách neza-
kartónovaný. Stúpa nervozita. Písali sme si réžiu na
všetko možné, len aby sme sa přiblížili norme –
úkolu. Postupom času sme to začali meni�. Začal to
pán Prokopec, ktorý dal nainštalova� k výtahu
semafor. Používal sa a úspešne. Bohužial spolupra-
covníci už pozabudli, že nakládka je taktiež jednou 
z dôležitých súčastí vývozu výrobkov. Semafor sa
prestal používa� a je to umrtvená investícia. Musí
nasta� náprava! V prítomnosti pan Suvák dal nain-
štalova� spínače na vý�ah, čím sa znížil prestoj na
minimum času. Spolupracovník, ktorý dá výrobok
do vý�ahu ho aj odošle na príslušnú etáž.

Začal som tlači� nenásilnou formou na skladníkov,
manipulantov a spolupracovníkov, ktorí so mnou
pracujú na odstránene režijných hodín. Šlo to �ažko,
ale vyplatilo sa. Před časom sme mali aj okolo 60-
siat režijných hodín  mesačne. V prítomnosti sa tak
vysoké číslo  znížilo na desatinu a  přibližuje sa nule.
Toto zlepšenie si vysvětlujem obchodnou  terminoló-
giou. Skladník – výrobca, manipulant – obchodník,
kartonážník – spotrebite	. Jednoduchá rovnica,
ktorá  ke� sa skĺby, výsledek je úkol a nie réžia. Na
kartonáži sa to už darí, ale musí  to ís� aj opačne. Ja
– spotrebitel mám o niečo záujem, obchodník –
manipulant sa to musí dozvedie� včas, aby  to mohol
zada� výrobcovi – skladníkovi.  Na kartonáži je to
minimálne 1 hodinu voprad. Kartonážnik  musí  ma�
preh	ad o ktorý ten druh kartónu má záujem! Len
skoordinovaním všetkých troch zložiek sa dá dosi-
ahnu� prosperity na osách nás všetkých a réžiu
nech majú tí, ktorí sú na to určení v rámci pracovnej
zmluvy. Výsledkom je finančná prosperita, ktorá
nám pomáhá nadobudnú� enrgiu k lepšiemu životu.
Je to recept na odbúranie režie. Týká sa to všetkých
oblastí výroby vo firme  Isolit - Bravo.

Pojedinec, spolupracovník D3

How we took part in Plastex Exhibition

Ve dnech 16. – 19. 5. 2006 se naše firma zúčast-
nila veletrhu Plastex konaném v Brně, který byl
zaměřen na následující oblasti: Polymery, Stroje
a zařízení pro zpracování, plastů a pryží,
Kompozity, polotovary a výrobky z plastů,
Polotovary a výrobky na bázi gumy, Stroje 
a zařízení pro recyklaci a využití plastových 
a pryžových odpadů, Výpočetní, zkušební a mě-
řicí technika pro plasty a pryže, Výzkum, služby,
instituce v oblasti plastů a pryží. Ve dvou výs-
tavních halách se sešlo celkem 71 vystavovatelů
ze 16 zemí světa z nichž převážná část byla z Čech
a Německa. Čínu a Taiwan zde zastupovalo 11
nástrojáren a lisoven z čehož vyplývá stále ros-
toucí tlak čínské konkurence a snaha proniknout
na evropské trhy. 

Během veletrhu nás na stánku navštívilo něko-
lik stávajících zákazníků jako např. Automotive
Lighting, Magna Donnelly, Linet, Punch, Atas,
tak řada nových firem(Velux, Ravensburger, KH,

FAB…).  Celkem bylo shromážděno 59 kontaktů
s cílem navázat obchodní spolupráci při výrobě
nových forem, lisování plastů, tak i montáže jed-
notlivých podsestav či hotových výrobků.

Ing. Martin Cihlář, Marketing&Sales

EElliimmiinnaaccee  rreežžiijjnníícchh  hhooddiinn  vv  IIBB,,  kkoonnkkrrééttnněě  nnaa  DD33

PPllaasstteexx  22000066
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14 proposals how to improve our phone conversa-
tion.

Řekli jste si někdy po ukončení telefonátu: "To byl
ale neochotný hulvát!"? Pokud ano, nejste sami.
Skoro každý má zkušenost s nepříjemnými, neo-
chotnými, protivnými nebo nevstřícnými úředníky,
pracovníky nebo dodavateli. Smutné na této
zkušenosti je však fakt, že dotyčné osoby si toho
často nejsou vědomy. A žijí v představě, jak dobře
svému zaměstnavateli slouží. Telefonování je velmi
zvláštní činností a proto zde mnoho lidí dělá nevě-
domky chyby. Zákazník nás nevidí a nemůže tedy
brát v potaz vedlejší signály, které při osobním
setkání vyjadřujete svým postojem, pohyby rukou
nebo výrazem v obličeji. Při telefonování působíte
jen svým hlasem, jeho intonací a jeho zabarvením. A
proto je velmi důležité s těmito nástroji umět praco-
vat.

Bude-li váš hlas a vaše intonace příjemná, pří-
jemně se bude cítit i člověk na druhé straně.
Budete-li do telefonu ale hučet, mračit se nebo
žvýkat, můžete zákazníky i ztratit. K zákazníkově
spokojenosti samozřejmě nestačí jen příjemně
zabarvený hlas a správná intonace. Obsah hovoru
musí také vypovídat o tom, že vás zákazník
nevyrušuje, že jste rádi, že vám volá, a že mu
pomůžete splnit jeho přání. Zde je tedy několik
nápadů, jak telefonické hovory ve vaší firmě
zdokonalit a dosáhnout, aby se každý, kdo se k vám
dovolá, cítil v ten moment jako nejdůležitější člověk
na světě.

1. Nenechávejte telefon dlouho vyzvánět
Jakmile na vašem stole zazvoní telefon, zvedněte

ho. Čím déle necháte zákazníka na druhé straně
čekat – a poslouchat vyzvánění – tím větší bude mít
obavy. Pokud odpovíte na telefon již po prvním
zazvonění, zabráníte tomu, aby obrázek problému,
který potřebuje zákazník vyřešit, nepřekonal jeho
skutečnou velikost. A ukážete také, že ve vaší firmě
nejsou zbytečné prostoje.

2. Představte sebe a svou firmu
Pokud máte podobné zkušenosti jako ostatní,

určitě jste se při telefonování již setkali s ohlášením
typu: "Vrátnice", "Prosím", "Ano?" nebo "Haló?". Co
se ale stane, když se druhá strana takto ohlásí?
Zdrží vás to, protože se nejprve musíte zeptat, kam
jste se dovolali. A to je zbytečně ztracený čas.
Obyčejné "haló" bylo možná aktuální v době, kdy se
telefonní linky odposlouchávaly a nikdo nechtěl říci
své jméno. V dnešní době je však standardem se
představit přinejmenším jménem firmy. A slušně
pozdravit. Uvítací pozdrav, který by pak měli všich-
ni pracovníci vaší firmy, by pak mohl mít následující
formu:

"České vzdělávací centrum, dobrý den"
"Dobrý den, České vzdělávací centrum"
Některé firmy zůstanou u tohoto pozdravu a v

případě, že vám volá každý den mnoho zákazníků,
kteří chtějí jen krátkou neosobní informaci, může to
stačit. Pokud však zákazníci budou potřebovat něco
vysvětlit, pokud je pravděpodobné, že vám budou
volat v budoucnosti znovu, nebo pokud jednáte stále
se stejnými zákazníky, je vhodné doplnit jméno
firmy také vaším jménem. Úplný pozdrav pak může
znít: "České vzdělávací centrum, Lucie Havelková,
dobrý den." Doplnění vašeho jména má také jednu
další výhodu. Čas od času se najde zákazník, který
si potřebuje z pěkně od plic "pohovořit" s někým z
vašich kolegů. Pokud se představíte jménem, bude
vědět, že nemluví se správnou osobou, a vy tak jeho
útoky nebudete muset poslouchat. A protože není
nic trapnějšího, než někoho seřvat a potom zjistit, že
jste mluvili s úplně jiným člověkem, zachráníte tak i
jeho.

3. Bu�te vlídní
Tato rada se může zdát hloupá, ale jen na první

pohled. Pokud si totiž uvědomíte, že zákazník
posuzuje vaši vlídnost nebo nevlídnost jen podle
hlasu, můžete být překvapeni. Řešíte-li totiž na pra-
covišti závažný problém - atmosféra je napjatá - a vy
za těchto okolností zvednete telefon, musíte se
vědomě snažit, aby se vaše pocity z předchozí
diskuse neprojevily v průběhu telefonátu. Zákazník
neví, že jste se právě pohádali se šéfem. Zákazník
neví, že vás už od rána bolí zuby. A zákazník neví, že
vám právě volal partner, že naboural auto. A ani ho
to nezajímá. Zákazníci mají svých problémů
dostatek a platí nám za to, že jim je pomáháme řešit,
ne jim je přidávat. Vlídný, usměvavý a přátelský
přístup k telefonátům je jedním ze způsobů, jak mu
ukázat, že ve vaší firmě se jim této pomoci dostane.
Některé firmy se vlídnost a ochotu snaží naznačit již
na začátku. Kromě pozdravu a představení člověka
tak od jejich pracovníka uslyšíte také větu "Jak Vám
mohu pomoci?" nebo "Co pro Vás mohu udělat?".

4. Mějte všechny podklady po ruce
Jakmile se vám ozve zákazník s reklamací nebo

probléme, každá minuta, kterou stráví čekáním, až
najdete potřebné podklady nebo kompetentního
člověka, v něm celý problém ještě zvětšuje. Pokud
nejste připraveni a musíte potřebné informace hle-
dat – a trvá vám to dlouho – dáváte zákazníkovi
signál, že své práci nerozumíte, a že nemáte ani
přehled o dlouholetých zákaznících, ke kterým
patří. Mějte tedy všechny potřebné informace po
ruce. A pokud zjistíte, že vyřešení situace bude
požadovat pátrání nebo konzultace nad tento rámec,
nabídněte zákazníkovi, že to vyřešíte, a že mu
zavoláte zpět.

1144  nnááppaaddůů  jak zdokonalit jednání se zákazníky po telefonu a stvrdit tak serióznost firmy
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5. Vyjádřete lítost
Na druhé straně telefonu je pokaždé další člověk.

A pokud má tento člověk problém, se kterým se
Vám svěřil, je vhodné mu dát najevo, že jej chápete,
a že s ním cítíte. Na podstatě věci to sice nic
nevyřeší, ale často právě toto vyjádření stačí k
tomu, aby se zákazník uklidnil a začal uvažovat
objektivně. Zde je přehled situací, kdy je vhodné
vyjádřit zákazníkovi lítost a pochopení:

* když se zákazník zmíní o nepříjemnosti v osob-
ním životě,

* když byl předchozí hovor přerušen a zákazník
volá znovu,

* když nebyl dodržen váš slib nebo slib vaší firmy,
* když zákazník tvrdí, že někdo ve vaší firmě

udělal chybu (a� je to pravda nebo ne),
* když musel zákazník po odstavení dlouho čekat

u telefonu.
6. Používejte zákazníkovo jméno
Nejpříjemnějším zvukem, který každý rád

poslouchá, je zvuk svého vlastního jména. Pokud se
Vám zákazník představí (sdělení vašeho jména je
jemnou nápovědou, aby to udělal), začněte jeho
jméno používat a oslovovat jej. Pokud máte špatnou
pamě�, poři�te si k telefonu tužku a papír a jméno si
napište ihned, jakmile jej vysloví. Oslovování
druhého jménem posunuje neosobní telefonický
kontakt do úrovně budování osobního vztahu. A na
ten je možné později navázat obchodem.

7. Vyjádřete svou ochotu pomoci
U telefonování nestačí je poskytovat informace.

Když se potřebujete s někým spojit, a někdo na
druhé straně linky vám řekne, že dotyčný tam není,
vyhodili jste oknem jak peníze za vyčerpané telefon-
ní impulsy, tak čas, který jste tím strávili. Nevíte jak
dlouho bude pryč, nevíte kdy se vrátí, nevíte zda je
možné jej zastihnout někde jinde. A nezbývá vám
tedy nic jiného, než to zkoušet znovu a znovu.
Existuje ale alternativa. V době nepřítomnosti
člověka, kterého sháníte, vám jeho zástupce může
totiž odpovědět takto: "Bohužel tady není. Vrátí se
za půl hodiny. Můžu mu tady od vás nechat vzkaz
nebo to můžete vyřešit se mnou. Jak se domlu-
víme?" Zákazníkovi tímto přístupem dáte najevo, že
se u vás pracuje týmově, a že se dokážete zastupo-
vat. Nepřítomnost nebo nemoc jednoho člověka v
tomto případě ani neohrozí průběh zakázky, ani
neznemožní zákazníkovi přístup k informacím.

8. Neskákejte volajícímu do řeči
Pokud mluvíte, neposloucháte. A pokud nepo-

sloucháte, nemůžete ani reagovat na to, co vám
zákazník říká. Přerušování druhého v hovoru je
častým jevem u těch, kdo jsou zaměřeni sami do
sebe. Neposlouchají argumenty druhé strany, jen si
připravují svou další vsuvku. Při rozhovoru s
takovým člověkem máte pocit - a oprávněný - že vás
vůbec nevnímá a čeká jen na příležitost, kdy může
pokračovat ve svém monologu.

Skákání zákazníkovi do řeči je proto nejen
nevhodné, ale také nerozumné. Vše, co vám
zákazník říká, můžete později využít k vyřešení situ-
ace nebo k prodeji. A pokud jej neposloucháte, tato
informace vám unikne. Počkejte tedy, až zákazník
přestane mluvit a teprve potom reagujte.

9. Zjistěte co nejvíce informací co nejrychleji
Zákazníci mají často potíže s vysvětlením, co po

vás vlastně chtějí. Abyste jim tuto práci ušetřili a
průběh telefonátu urychlili, použijte pomůcky.
Pokud se chce zákazník např. bavit o vašich produk-
tech a vy máte poblíž evidenci zákazníků a jejich
objednávek, požádejte zákazníka o jeho zákaznické
číslo nebo název firmy. Jakmile si záznamy o jeho
nákupech rychle prohlédnete, budete mít přehled o
tom, co a kdy nakupuje. A protože nyní bude oba
informováni o produktech, s jakými pracuje, budete
mu schopni kvalifikovaně poradit, čím navázat nebo
co objednat.

10. Mluvte zřetelně a srozumitelně
Většina z nás si uvědomí, že mluví nesrozumitelně

až v momentě, kdy nás někdo zastaví a požádá o
zopakování nebo vysvětlení. Pokud se vám to stává
často, je možné, že mluvíte moc rychle, špatně
vyslovujete nebo mluvíte moc potichu. Po telefonu
se často řeší záležitosti s vážnými důsledky a je
proto důležité, aby zákazník rozuměl všemu, co
říkáte.

11. Podávejte přesné a kompletní informace
Zabráníte tak zbytečným problémům v budouc-

nu. Pokud se vás např. zákazník zeptá, co potřebuje
k tomu, aby se u vaší firmy mohl zaregistrovat jako
nový zákazník, dbejte na to, abyste mu řekli
skutečně všechno. Nemůže pak nastat situace, kdy
před vámi stojí zákazník, který za Vámi přijel 60
km, a vy jej musíte poslat pryč, protože jste mu
před tím do telefonu zapomněli říci, že první platba
je v hotovosti. To samé platí, když něco nevíte.
Pokud se budete snažit vykroutit všeobecnými a
neurčitými výroky, nic nevyřešíte, jen ztratíte čas.
Řekněte raději zákazníkovi hned, že nevíte. A
okamžitě dodejte, že mu to do půl hodiny zjistíte a
zatelefonujete zpátky. Prokážete tak nejen svou
ochotu, ale také spolehlivost a schopnost řešit nes-
tandardní situace.

12. Přepojujte hovory, jen když je to nutné
Člověk, který odpovídá na příchozí hovory byl

měl být dostatečně znalý a kompetentní k vyřešení
80 - 90% všech telefonátů. Pokud však nemůžete
pomoci volajícímu sami a musíte jej přepojit ke kole-
govi, postupujte podle následujícího postupu.
Vysvětlete zákazníkovi, proč jej musíte přepojit.
Ověřte si, že zákazníkovi nevadí, že jej přepojujete.
Vytočte číslo člověka, ke kterému budete zákazníka
spojovat, ověřte si, že tam je, krátce vysvětlete, co
po něm zákazník bude chtít a řekněte mu jeho
jméno. Potom se vra�te k zákazníkovi, rozlučte se a
přepojte jej na kolegu, který jej přivítá jménem.
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Skoro každý si vzpomene na situaci, kdy zavolal
do nějaké firmy nebo na úřad a tam je přepojovali
od jednoho druhému. Pokaždé musel zdlouhavě
vysvětlit, co potřebuje. A nikdo nebyl schopen mu
pomoci. Jen se vždy dozvěděl, že tam, kam se
dovolal, se tím nezabývají. Takové telefonování stojí
zákazníka nejen peníze, ale buduje v něm také pocit,
že když nedokážete odpovědět na nestandardní
dotaz, o to složitější s vámi bude jednání při řešení
např. reklamace. Nedovolte, aby se něco podobného
dělo ve vaší firmě.

13. Snažte se, aby zákazníci měli z telefonátu
dobrý pocit

Jakmile zákazník zavěsí, chcete, aby tak udělal s
pocitem, že se mu s vámi dobře jednalo, že jste byli
ochotní a že jste se mu snažili maximálně pomoci.
Během telefonátu je tedy vaším cílme zákazníkovi
ukázat, že jste rádi, že vám zákazník zavolal, že
umíte dobře poslouchat a rychle jste pochopili, co po
vás zákazník požaduje, a že jste sympatičtí,
rozumíte zákazníkovým problémům a jeho potře-
bám, vyřešíte jeho žádost rychle.

14. Zavěšujte jako poslední
Často se stává, že se lidé na konci telefonického

hovoru s vámi rozloučí... a potom si vzpomenou, že
vám ještě chtěli něco říci. Pokud jste už ale telefon
položili, musí vám zavolat znovu. Jednoduchým způ-
sobem, jak této situaci zabránit, je zavěšovat jako
druhý. Jakmile se tedy zákazník s Vámi rozloučí,
nepokládejte ihned sluchátko. Nechejte si jej ještě
jednu nebo dvě vteřiny u ucha a položte jej až poté,
co se přesvědčíte, že zákazník již zavěsil.

Pavel Řehulka

Další nástroje pro zvyšování prodeje najdete na
www.JakZvysitProdej.cz

České vzdělávací centrum, s.r.o.
Rokycanova 229/20, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 227 076, Fax: 585 436 025
Centrální email: info@cvc.cz

Wages accountancy information

1. Od 1. 1. 07 vstupuje v platnost nový zákon 
o nemocenském pojištění, který zcela nahradí
dosavadní právní normy upravující nemocenské
pojištění zaměstnanců. Zaměstnavatelé budou
vyplácet za prvních l4 kalend. dnů pracovní
neschopnosti dočasně práce neschopným zaměst-
nancům náhradu mzdy za nemoc a teprve od 15. dne
bude těmto zaměstnancům vypláceno nemocenské.
Nemocenské pojištění zaměstnanců a výplatu dávek
budou od 1. 1. 07 provádět pouze okresní správy soc.
zabezpečení. Zaměstnavatelé budou přijímat
žádosti o dávky a neprodleně je předávat spolu 
s doklady potřebnými pro stanovení nároku a jejich
výplatu, tj. vyměřovací základy zaměstnanců,
rozhodné období atd. Zaměstnavatelé již jsou
oprávněni dát příslušnému orgánu podnět ke kont-
role a dodržování léčebného režimu. Poruší-li

zaměstnanec v období 14 ti kalendářních dní povin-
nost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat po-
volené vycházky, zaměstnavatel bude moci s ohle-
dem na závažnost porušení snížit náhradu mzdy za
nemoc nebo nemocenskou neposkytnout.

2.Upozorňujeme, že ve výplatě za měsíc červen 06
byla vyplacena odměna na dovolenou. Kritéria
odměna ve výši 0 až 3000,- na osobu podmínka
trvání zaměstnání alespoň 1 rok a neschopnost v
roce do 12 prac dnů. Jinak nárok není. Výplata za
měsíc červenec 06 bude z technických důvodů
posunuta o 1 den tj. na 16. 8. 2006.

3. Žádáme všechny spolupracovníky, kterým dítě
ve školním roce 06 až 07  dovrší 18 let věku, aby při-
nesli do mzdové účtárny potvrzení o studiu svého
dítěte nebo nahlásili případné změny (nástup do
zaměstnání, předčasné ukončení studia nástup na
úřad práce apod.)

4. Upozorňujeme na nutnost čerpání dovolené 20
dnů v roce.

Kholová, mzdová účtarna

Vážená redakce,
dovolte, abych touto cestou poděkoval společnosti Isolit-BRAVO, za organizaci prezentačního

dne, věnovanému problematice vstřikování plastů a systémů řizení kvality, které proběhlo v pondělí
19. 6. 2006 v areálu Vaší firmy. Účastníci z řad společnosti IKEA, kteří působí vesměs na technic-
kých pozicích s odborností na jiné druhy materiálů než jsou plastické hmoty, velmi ocenili přístup
Vaší firmy, a to jak z hlediska odborného, tak z hlediska organizačního. Věříme, že akce podobného
typu přispívají k rozvijení dlouhodobých obchodních vztahů, které společnost IKEA s Isolitem-
BRAVO má.

S pozdravem Ing. Tomáš Růžička, IKEA
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An interview with Jiri Blaha

Jiří Bláha, vedoucí finanční účtárny, je ve firmě
zaměstnán od 1.10.1994. Bydlí v Dolní Čermné, je
ženatý a má 2 děti.

Jirko, ve firmě pracuješ již téměř 12 let. Můžeš
stručně popsat své pracovní začátky v naší firmě?

Asi bych měl odpovědět, že už si nepamatuji, ale
na  první rok své činnosti si vzpomínám docela
dobře. Nastoupil jsem do firmy jako zástupce
ekonoma a po krátké době mě bylo nabídnuto místo
vedoucího. V předchozím zaměstnaní jsem pracoval
ve vedoucí funkci, ale v naší firmě byla moje práce
více zaměřena na účetnictví, které se ještě tvořilo,
spolupracovníky jsem neznal. Pro většinu spolupra-
covníků byla práce nová a sami se museli vyrovná-
vat s novými požadavky na zpracování dat na počí-
tači a v systému, který se zaváděl. Měsíční zpraco-
vání  probíhalo po částech až po skončení pracovní
doby a trvalo několik hodin. 

Dnes zpracování probíhá rychleji v jednotném
informačním systému a kontrola sehrání jed-
notlivých souborů je podstatně rychlejší a účetní
vazby jsou lépe zabezpečeny. Od r. 1994 se obrat
firmy ztrojnásobil a počet do-kladů se zvýšil na dvo-
jnásobek, stejný nárůst zaznamenaly i různé stati-
stické a jiné výkazy, počet pracovníků ve finanční
účtárně přesto zůstal stejný. 

Jsi vedoucím pracovního kolektivu. Jaké jsou tvé
postřehy z práce s lidmi?

Práce s lidmi byla pro mě vždy výzvou a v životě
mám štěstí na svoje nejbližší spolupracovníky , kteří
mně pomáhají plnit a zajistit náročné úkoly v ter-
mínech. Patřím mezi vedoucí, kteří rozdělí úkoly
(práci) a k tomu odpovědnost a nechávám každého
pracovat samostatně,  spolupracovník zná, co má
dělat a kdykoliv může za mnou přijít a poradit se.
Příkladem je  roční závěrka, kdy máme rozděleny
jednotlivé práce, které musí být k určitému  ter-
mínu splněny.

V naší profesi je nezbytné zadat velký počet údajů
do počítače a nesplést se , vážím si svých spolupra-
covnic, které tuto práci perfektně ovládají a musím
přiznat, že neznám moc mužů, kteří by tuto práci
dělali. 

Účetnictví a finance vůbec je složitá a dynam-
icky se měnící oblast. Předpokládám, že obnáší i
značnou dávku samostudia a osobního vzdělávání?

Od ukončení školy pracuji v ekonomickém úseku.
Dobré základy z účetnictví jsem již získal na škole,
kde zkouška z účetnictví byla asi jako pro lékaře
zkouška z anatomie. V roce 1993 jsem absolvoval
delší školení zaměřené na účetnictví a daně.
Spolupracuji s daňovými poradci a právníky,  kteří
mě upozorňují na novely zákonů.  Důležité jsou také
zkušenosti, které jsem získal při slučování a
rozdělování firem a zaváděním nových informačních
systémů, při těchto mimořádných akcích si musíte
znovu znalosti obnovit a doplnit. 

Co patří mezi tvé záliby a koníčky? 

Nějakého velkého koně v současné době nemám,
ale jako kluk jsem vyrůstal na vesnici a moji rodiče
měli hospodářství. Se sourozenci jsme byli
obklopeni zvířaty, o které jsme se podle svých sil
starali. V určitém období jsme doma měli i jezdec-
kého koně. Láska k přírodě a zvířatům mně zůstala.
Dnes už mám doma pouze králíky a kočky. Na
nedělních procházkách do přírody se mnou už  chodí
jen sousedův pes. Občas si i rád vyrazím na kole,
protože z kola se ta příroda lepší vnímá než z auta,
hlavně když šlapu do kopce.

A na závěr trochu odlehčené téma: Jsi řidič a
denně dojíždíš do zaměstnání. Jak se do této
každodenní rutiny promítlo zavedení zpřísněného
posuzování pravidel silničního provozu?

Držitelem řidičského průkazu jsem již od patnác-
ti let a na silnici se snažím chovat slušně od začátku.
Moji dva kamarádi na spěch a bezohlednost
druhých zaplatili životem. Zpřísnění silničních
pravidel jsem uvítal, ale ztrácím iluze, že se situace
zlepší, jak píšou noviny. Stále se najdou lidé
nepoučitelní , kteří si  budou svoje komplexy léčit  za
volantem.                     

Děkuji za rozhovor.

Občasník – Léto 2006
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Ve čtvrtek dne 13. července sjel z linky  mlado-
boleslavské automobilky Škoda Auto vůz s po-
řadovým číslem 10 miliónů od zahájení výroby aut v
roce 1905. Stala se jím Octavia Combi Elegance
stříbrné barvy s naftovým dvoulitrovým motorem.
Dostala jej darem příspěvková organizace minister-
stva zahraničních věcí Česká centra, která vytváří
pozitivní obraz republiky v zahraničí. 

Prvních pět milionů bylo vyrobeno za šestaos-
mdesát let a druhých pět miliónů za patnáct let.
Představenstvo Škody však slibuje, že dalších pět
miliónů  bude vyrobeno v každém případě za dobu
kratší než deset let. 

Tradičně stále nejvíce prodaných nových osob-
ních automobilů v České republice patří škodovkám,
kterých se prodalo za 1. pololetí 2006  25 676 kusů,
což je mnohonásobně více než prodej ostatních
značek. Z konkrétních modelů suverénně vede
Škoda Fabia  s 16 937 kusy a Škoda Octavia, kterých
se prodalo 7 163 kusů. O třetinu stoupla registrace
nových lehkých užitkových vozidel, a to na 22 960
kusů, což je způsobeno možností odpočítávat DPH u
aut, která byla namontováním bezpečnostní
přepážky  a fólií do zavazadlového prostoru  pře-
sunuta z kategorie  osobních do skupiny lehkých
užitkových.  Příkladem je opět Škoda, která sice
čistě užitkové auto nevyrábí, je však v čele výrobců
lehkých užitkových vozů s modely Octavia a Fabia. 

Už od roku 1905 má Škoda hlavní závod  v Mladé
Boleslavi. V současnosti v něm vyrábí a montuje
automobily téměř 20 000 zaměstnanců. Pobočný
závod v Kvasinách v podhůří Orlických hor  zaměst-
nává  1 215 zaměstnanců a v závodě v krkonošském
Vrchlabí pracuje dalších 1 120 zaměstnanců.
Vlastní výroba spočívá v automatizovaném lisování
dílů karosérie,  výrobě motorů a převodovek, v robo-
tizovaném svařování, odlévání a tavení  a v moderní
technologii lakování. 

Jen čtyři automobilky  na světě se mohou pochlu-
bit více než stoletou tradicí nepřerušenou tradicí -
Škoda Auto patří mezi ně. Neustává v hledání
nových řešení, vyvíjí automobily na vysoké estetické
úrovni a je pokračovatelem tradice, nebo� pokraču-
je ve šlépějích Laurina a Klementa, kteří začali
vyrábět malé a cenově dostupné automobily
Voiturette A. Řada známých a oblíbených modelů
začala Škodou typ 110, modelem Popular, oblíbenou
Škodou 1000 MB, nejprodávanější Škodou 105-120 
a Škodou Favorit. Po vstupu Škody do koncernu
Volkswagen v roce 1991 pokračuje produkce mode-
lem Felicia a v současnosti vyráběnými typy Fabie.
Octavie a Superb a nejnověji i škodovkou Roomster. 

Nejdůležitější auto letošního roku si již odvážejí
první zákazníci. Tímto typem se vydala Škodovka
dobývat neznáme končiny. Výrazný vzhled 
a obrovský pohostinný vnitřek – to jsou hlavní
charakteristiky tohoto modelu. Svým vzhledem se
odlišuje od čehokoli, co jezdí po našich silnicích. Na
kompaktní předek navazuje velký obývák, tedy
prostor pro přežití při dlouhém cestování.  Zvenčí se
nemusí zalíbit všem, zevnitř ale každého, kdo nechce
závodit, ale cestovat, ohromí. Ačkoliv je o tři cen-
timetry kratší než Fabia combi, je uvnitř obrovský.
Cestování ve čtyřech lze nazvat přepychovým.
Středové sedadlo vzadu se vyjme a dvě boční se
sesunou více doprostřed, každé z křesel má navíc
individuálně nastavitelný sklon opěradel a lze je
jednoduše vyjmout. Cestující na zadních sedadlech
mají navíc skvělý výhled  díky velkým bočním
oknům. Po odklopení zadní stěny se odkryje tolik
plochy, kolik si každý přeje, když chce vozit jízdní
kola, drobný nábytek nebo horu zavazadel na do-
volenou. Test ukázal, že roomster představuje
užitečné a dobře vybavené auto. Na své si kromě
cestujících rodin přijdou také živnostníci. Room-
sterem Škoda Auto rozšířila počet svých mode-
lových řad na čtyři. Bude následovat ještě malá
čtyřkolka s pracovním názvem Yeti?

Jako subdodavatelé zajiš�ujeme pro Škoda Auto
a.s. lisování dílů na světla pro model Roomster a
nosič žárovek do zadního světla. Pro model Octavia
kapsy a kryty zrcátek a získali jsme zadání na pro-
jekt výroby obložení předních sedaček pro škodu
Superb.

Šárka Seidlerová, obchodní referent
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Isolit-Bravo is helping to young people in HK.

Již od roku 2003 pomáhá společnost ISOLIT -
BRAVO a její ředitel pan Ing. Kvido Štěpánek
dětem a mladým lidem z Hradce Králové. Finančně
a materiálně podporuje občanské sdružení PROS-
TOR PRO a jeho hlavní projekt Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež KLÍDEK. ISOLIT-
BRAVO je díky dosavadní pomoci již HLAVNÍM
PARTNEREM této neziskové organizace. S činnos-
tí organizace, s jejími jednotlivými projekty a co se
pracovníkům již podařilo, vás seznámí předseda
David Petr. Již od roku 2000 pomáháme dětem a
mladým lidem v obtížných životních situacích.

Posláním občanského sdružení PROSTOR PRO je
vytvářet a nabízet prostor pro sociální a volnočasové
aktivity zaměřené především na děti a mládež. 

Našim hlavním projektem je již čtvrtým létem
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK.
Nízkoprahové zařízení je o přístupu. Děti mají vše
zdarma, jsme otevřeni a přístupni všem bez rozdílu
pohlaví, rasy. KLÍDEK vede Mgr. Helena
Němečková a na dvou klubech pracují čtyři mladí
kontaktní pracovníci se vzděláním v sociální oblasti.
KLÍDEK navštěvuje denně kolem 30 mladých lidí,
v roce 2005 přišlo na 366 nových dětí a mladých lidí.
Stolní fotbal, zážitkové víkendy, trampolína,
hrnčířský kruh u nás vítězí nad cigaretou a nudou.
Především poskytujeme mladým lidem odbornou
pomoc v obtížných životních situacích (rozvod
rodičů, problémy ve škole). Sdílíme jejich starosti 
i radosti. Desítky dětí u nás našly důvěru, radu 
a pomocnou ruku. Jako např. Na�a:

"Dobrý den, jmenuji se Na�a. Dřív jsem se často
toulala po ulicích, doma jsem být nechtěla, protože
se mi rozvedli rodiče. Štvalo mně to. A pak jsem
objevila Klídek! Můžu si tu posedět, pustit si

oblíbený CD a hlavně pokecat s kámošema nebo se
Simčou a Honzou, kteří tam pracujou. Ti mi vždycky
pomohou a poradí, co mám dělat. Už je mi líp.  A co
se mi v Klídku líbí, proč sem chodím? Tady vždycky
přijdu na jiné myšlenky, je mi tu dobře." (Na�a, 16
let).

Pan ředitel Štěpánek věnoval dětem z KLÍDKU
již 16 000 Kč na knihovnu, knihy, koberec a 20 000
Kč na činnost jednotlivých klubů. Sponzorský také
poskytl mikrovlnou troubu, 4 varné konvice a send-
vičovač. Dále jsme díky panu řediteli získali finanční
prostředky od Nadačního fondu nadaných Jablonné
nad Orlicí ve výši 20 000 Kč. V září jsme otevřeli
Mateřský klub POHODA pro maminky na
mateřské dovolené. Nabízíme mamin-kám zdarma
prostor pro vzájemné setkávání, výměnu zkušenos-
tí, zprostředkování volnočasových, kulturních a
společenských aktivit. Umožňujeme jim vyjít z izo-
lace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.
Základem je, že si ho zřizují a řídí dobrovolně a
svépomocí. Klub vznikl na podzim spontánně a nyní
chodí na schůzky pravidelně 10 maminek. Každé
úterý s dětmi cvičíme a hrajeme různé kolektivní
hry, střídavě se také věnujeme výtvarné 
a hudební činnosti. Program každé schůzky vymýšlí
"hlavní maminka" Dita Balcarová, ale maminky se
samy angažují a přicházejí se svými návrhy - jednou
např. batolata shlédla maňáskové divadlo, které si
pro ně připravily další dvě maminky. 

"Je to prima nebýt sama, v POHODĚ jsem našla
nové přítelkyně, se synkem máme rádi kreativní
činnosti. Taky zde malujeme zpíváme, cvičíme 
s dětmi a povídáme si. A proč tam ráda chodím?
Abych se doma nezbláznila" (maminka Lenka, 28
let). I na Mateřský klub POHODA přispěl pan ředi-
tel příjemnou částkou 2 000 Kč. Náš terénní pracov-
ník - streetworker letos začal poskytovat služby
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přímo na ulici. Streetworker nabízí mladým lidem
anonymně podporu a pomoc při zvládání jejich
problémů v období dospívání, sociální služby a vol-
nočasové aktivity v jejich přirozeném prostředí: 
v ulicích, parcích, klubech, hernách, na zastávkách 
a nádražích.

Letos postavíme před KLÍDKEM Multifunkční
hřiště PLÁCEK, které doplní naše sociální pro-
gramy. PLÁCEK bude zdarma sloužit klientům
KLÍDKU a celé veřejnosti. Nabídne pozemní hokej,
malou kopanou, basketbal, tenis, vollejbal, nohejbal
a další míčové sporty. V KLÍDKU si každý zapůjčí
bezplatně sportovní vybavení (pálky, sítě, míče).
Bude otevřeno celý týden. Chceme tak zlepšit kva-
litu života klientů KLÍDKU a hradecké veřejnosti.

A naše plány a vize? Chceme být neziskovou
organizací, která dle poptávky zajiš�uje profesionál-
ní sociální a volnočasové služby především pro děti
a mladé lidi na Královéhradecku.

Proto chceme:
1. Věnovat se rozvoji a zkvalitňování poskyto-

vaných služeb v NZDM Klídek.
2. Vybudovat a provozovat před NZDM Klídek

Multifunkční hřiště PLÁCEK.
3. Spoluvytvořit a podílet se s komerční firmou na

realizaci lanového centra.
4. V budoucnu zajiš�ovat v jedné budově kom-

plexní sociální služby pro děti a mládež.
5. Zřídit v Hradci Králové dle potřeby další

NZDM.

Vážení zaměstnanci a vážení zákazníci společnos-
ti ISOLIT-BRAVO, pokud považujete naši práci za
užitečnou, podpořte nás způsobem, který Vám
vyhovuje. 

Materiálním darem na vybavení KLÍDKU,
POHODY nebo PLÁCKU.

Jednorázovým finančním příspěvkem nebo
trvalým příkazem na činnost organizace nebo na
rozvoj jednotlivých projektů:

účet u eBanky č.: 1919191919/2400
a náš sbírkový účet u eBanky č.: 7878/2400

Na www.prostorpro.cz si můžete bankovní účty
prohlédnout a zkontrolovat Váš příspěvek.
Především díky vám můžeme profesionálně
pomáhat dětem a mladým lidem a zajiš�ovat kvalit-
ní sociální a volnočasové služby. Pan ředitel
Štěpánek je díky dosavadní pomoci nejen hlavním
partnerem našeho občanského sdružení, ale v roce
2004 jsme ho nominovali na Dárce roku v rámci
tradiční Slavnosti dárců a dobrovolníků ve Vile
Čerych v České Skalici. Cílem této slavnosti je
vyzdvihnout dárce a dobrovolníky, kteří jsou ochot-
ni věnovat svůj čas, energii či peníze na akce
prospěšné jiným. Poté pan Štěpánek převzal čest-
nou plaketu.

Vím, že pan Štěpánek podporuje desítky smyslu-
plných projektů z celé České republiky a patří mu
za to upřímně velký dík a věřím, že ho naše výsled-
ky těší a Vás také potěšily a všichni společně
budeme nadále pomáhat dětem a mladým lidem 
v těžkých životních situacích.

David Petr, předseda PROSTOR PRO, o. s.
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What you surely dind t know about deaf people.

Jistě se v běžném životě nezabýváme otázkou
"jací lidé jsou kolem nás". Když se ale jednou pořád-
ně rozhlédnete, zjistíte, že nejsme všichni stejní.

Toto téma jsem si vybrala při vzpomínce na svá
školní léta, když mne do školy jezdil navštěvovat
můj starší bratr. Chodívali jsme si sedávat do
kavárny a vzpomínám si, jak mu strašně vadilo, že
na něj každý kouká a prohlíží si ho. Proto bych se
ráda zmínila o lidech kolem nás neboli o soužití
slyšících a neslyšících spoluobčanů.

Ano, je to nezvyklé potkat v našem okolí ne-
slyšícího, ale přesto tu jsou. V tomto okolí jich osob-
ně znám minimálně osm. Je normální, že když
potkáme neslyšící, jak spolu komunikují, tak je
většina z nás pozoruje, ale přitom se od nás liší
právě jen tou komunikací. Domnívám se, že zákla-
dem vytváření nových rovnocených vztahů mezi
většinovou společností a neslyšící menšinou v České
republice je respektování přirozeného jazyka
Neslyšících ze strany jejich slyšících spoluobčanů.

Základním dorozumívacím jazykem neslyšících 
v České republice je česká znaková řeč. Je to
přirozený a plnohodnotný komunikační systém
tvořený specifickými vizuálně-pohybovými
prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a

LLiiddéé  kkoolleemm  nnááss
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pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části
trupu. Pro bezproblémové soužití je ovšem potřeba,
aby obě skupiny obyvatel měly společný jazykový
kód. Slyšící mají ovšem při osvojování tohoto
druhého jazyka oproti Neslyšícím jednu výhodu:
zatímco Neslyšícím není mluvený jazyk smyslově
přístupný, a tedy je pro ně jeho osvojování velmi
obtížné, slyšící se mohou jazyk Neslyšících, jenž je
produkovaný tělem a přijímaný očima, naučit z hle-
diska smyslového snadno (pokud tedy nejsou ne-
vidomí).

Kolik je asi v České republice sluchově
postižených? O této otázce jsem diskutovala s uči-
telkou ze Specializované školy pro sluchově posti-
žené v Hradci Králové, společně jsme zjistili že:

- v České republice je zhruba 0,5 milionu slu-
chově postižených. Z nich naprosto rozhodující část
tvoří starší lidé, jejichž sluch se zhoršil z důvodů
věku.

- v ČR je zhruba 15.000 sluchově postižených,
kteří se s vadou sluchu narodili, nebo jejichž vada
vznikla v dětství. To je 1,5 promile populace.

- v ČR je asi 3.900 osob s praktickou hluchotou
(tj. se ztrátami sluchu větší než 70 dB) a asi 3.700
osob s úplnou hluchotou (tj. se ztrátami sluchu
většími než 90 dB), která trvá od narození nebo

vznikla před započetím či v průběhu školní
docházky.

- Prakticky a úplně hluchých osob, jejichž vada
sluchu trvá od narození nebo vznikla před
započetím či v průběhu školní docházky, je v ČR asi
7.600, tj. asi 0,76 promile populace. Celkový počet
prakticky a úplně hluchých však bude mnohem
větší, protože zcela ohluchnout je možné i ve vyšším
věku.

- v České republice je asi 7.300 uživatelů znakové
řeči.

V budoucnu se bude pravděpodobně zvyšovat
počet nedoslýchavých mladší generace, a to nejen 
v ČR. Velký vliv na to má poslech příliš hlasité
hudby na diskotékách, techno-party apod. a příliš
hlasité nastavení hudby vycházející ze sluchátek
walkmanů a discmanů. Z mnoha zahraničníh studií
vyplývá stejný závěr: hlasitá hudba poškozuje sluch
okamžitě (při příliš vysoké hladině dB můžete
dokonce zcela ohluchnout), a nebo postupně, od
nenápadného zhoršení až k hluchotě (ztráta se
může projevit až v pozdějším věku). Proto dbejme 
o své zdraví a nevystavujme svůj organismus
zbytečné zátěži.

Monika Lorencová, referent PZP

PPřřííssppěěvvkkyy  ssppoolluupprraaccoovvnnííkkůů

Historical Survey of Jablonné nad Orlicí

Nedávno jsme oslavili  výročí 100 let povýšení
Jablonného nad Orlicí na město. Jeho historie je ale
pochopitelně mnohem starší a proto Vás zvu na
malý výlet do minulosti.

Území, na kterém se rozkládá Jablonné nad Orlicí
bylo původně součástí pohraničního pralesa.  Tento
pohraniční prales patřil v 10. století Slavníkovcům
později Vršovcům.  Krajinu tehdy protínaly staré
kupecké stezky. Jedna z nich vedla z Moravy a pro-
cházela prostorem dnešního jablonského náměstí.
Dnes více jak 700 let starý dub, stojící pod novou
školou sloužil pocestným a kupcům, jako orientační
bod. Okolo tohoto místa také vznikaly první obydlí
osídlenců. Zmínky z druhé poloviny 13. století již
označují Jablonné jako trhový městec.  

Město je v té době označováno jako Gablona. Na
důležitých stezkách  se tehdy stavěly celnice, kde se
vybíraly poplatky za přepravované zboží. Nazývaly
se Gablony a poplatek byl znám jako "gabela". Snad
takováto celnice existovala na křižovatce stezek na
území dnešního Jablonného.  Odtud tedy patrně
pochází i jméno našeho města, zkomolené později na

Jablonné. V prvopočátcích město patřilo k Lan-
šperskému panství, postupem času procházelo
vlastnictvím různých šlechticů,  až roku 1507 přešlo
pod vládu mocného rodu Pernštejnů. Těmi bylo
roku 1508 povýšeno na městec (městys). Ve městě se
začala rozvíjet měš�anská třída řemeslníků a získa-
lo právo vaření piva, což nebyla v té době věc
bezvýznamná. Období 16. a 17. století bylo pro
město obdobím rozkvětu. 

Těžké časy přinesla jablonským až třicetiletá
válka. V té době bylo město postiženo ničivým
požárem,  při kterém byly zničeny i důležité listiny,
jež by nám dnes mohly podrobně osvětlit nejstarší
historii města. Po třicetileté válce bylo v Jablonném
pouze 35 usedlostí v nichž žilo 139 lidí. Období úpad-
ku trvalo i po celou dobu napoleonských válek. Až
po jejich skončení opět nastaly pro Jablonné dobré
časy. Mnohé z nově postavených obchodních silnic
procházely Jablonným, což samozřejmě znamenalo
rozvoj obchodu a podnikání. 

Vrcholem  bylo postavení našeho kamenného
mostu, jehož slavnostní otevření se konalo v roce
1843. Taktéž dosavadní šlechtickou správu nahradi-
la správa státní a v čele města stanul starosta.
Dalším velkým impiulzem pro hospodářský rozvoj
bylo vybudování železnice v letech 1893-1894. V sou-
vislosti s tím obecní zastupitelstvo podalo v roce

NNěěccoo  zz  hhiissttoorriiee  JJaabblloonnnnééhhoo
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DDaajj--llii  ttuu  mmeeddaaiillii  ččii  nneeddaajj--llii
Kvido shares his medal of Jablonne with one
thousand of others

Dopadl jsem tentokrát v tomto punktu lépe, než
Vlasta Burian ve filmu Anton Špelec ostrostřelec.Tu
medaili mi daj-li, tedy už dali. Pod podiem na
náměstí před vlastním udílecím aktem jsem potkal
pana faráře Jana Mokrého. Osoba laskavého kněze
a atmosféra zaplněného jablonského náměstí ve
mně navodily vzpomínky na dětství a fantazie začala
pracovat naplno. Tak, jak by to vlastně mohlo být ve
skutečnosti? Tahle medaile má určitě cenu, vydává
se jich jenom pár, dává je zastupitelstvo, demo-
kratičnost procesu zde nelze popřít. Ale přesto,
dostávají je ti správní? Nepatří ve skutečnosti něko-
mu úplně jinému? Takové otázky mně vrtaly hlavou,
zatímco pan starosta s Janem Čenským, ministrem
a senátorkou  řečnili na podiu. A tak když na mě
přišla s udílením medaile řada, měl jsem už v hlavě
jasno, co do mikrofonu řeknu. 

“Takže, milí jablonští přátelé! Já jsem na jednu
stranu samozřejmě rád, že jsem tu slavnou medaili
dostal. Musím ale bez dlouhých okolků říct, že si ji
nezasloužím. A protože už ten akt udělení  proběhl,
pan starosta mi proslulou medaili předal a nemohu
ji vrátit, musím se o ni alespoň rozdělit. Nikdo při-
tom nepřijde k úhoně, protože takovou medaili si
představme jako hologram: I když jej rozbijete na
tisíc kousků, všechny mají stále hodnotu originálu.
Tak tedy prvních pět set kousků musím předat
svým spolupracovníkům ve firmě Isolit-Bravo, 
z nichž někteří tu nemohou být, protože jak víte,
právě dnes u nás probíhá Den otevřených dveří. 
S většinou z vás jsme se tam během dne ostatně
také  potkali. Medaile je za výsledky a přínosy firmy

a ty nejsou věcí jednoho člověka, nýbrž širokého
kolektivu. Proto nejméně pět set holografických
kousků - rovná se originálů - mým kamarádům-
spolupracovníkům tímto předávám.

Druhou část  majitelů mé medaile mi připomněl
pan farář Mokrý, se kterým jsem měl tu čest se zde
po letech  setkat. Jako malému mně vrtalo hlavou
podobenství podle Matouše O dělnících na vinici.
Znáte to - majitel vinice si najímal na práci
spolupracovníky, kteří přicházeli v průběhu celého
dne. A když přišla večer výplata - světe, div se,
zaplatil každému denár a to i těm, kteří přišli do
práce jenom hodinu před Padla. Celkem zákonitě ti,
kteří pracovali od rána, začali reptat a nadávat. A na
to jim majitel odpověděl: “Dostali jste, co jsem slí-
bil? Dostali. Tak proč se zlobíte, že jsem dobrý 
k dalším? A vůbec, uvědomte si, že v Království
nebeském budou poslední prvními a první posled-
ním!” Přiznám se, že jsem dlouho nemohl pochopit,
jak se první stanou posledními a poslední prvními.
Připadalo mi to jako nějaký omyl evangelisty nebo
pořádná nadsázka. Pochopil jsem to až s obrázkem z
ilustrované Bible. Pochodující dav se prostě najed-
nou otočí a ten, který se loudal vzadu, je náhle vůd-
cem. A tak se i já domnívám, že Ti další, kterým
patří holografické úlomky a současně originály mé
medaile, tady dnes vůbec nejsou a nepovažují tutou
světskou slávu za důležitou, ba ani o ní mnohdy
nevědí. Jsou třeba doma a jsou slabí, staří a nepo-
hybliví. Anebo jsou to ti,  kteří se o ně starají. A obě
skupiny si medaili zaslouží, protože oni nám nikoli
hezkými řečmi, ale každodenními skutky ukazují, že
je nutné se nevzdávat.

Ing. Kvido Štěpánek

1898 žádost o přiznání
statutu města. Avšak až
teprve 24. 11. 1906 císař
této žádosti vyhověl a po-
výšil městys Jablonné nad
Orlicí na město s právem
užívat městský znak.

Toto je v krátkosti asi
vše, co jsem získala z rů-
zných pramenů o historii
Jablonného nad Orlicí.
Doufám, že mnohým z Vás
můj článek přiblíží naše
město trochu jinak, než jak
ho běžně denně vnímáme. 

Marie Černohorská, D3
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Joking advices on road traffic

Kdo dnes jezdí po našich silnicích, tak může rychle
získat dojem, že náš národ nepotřebuje ani válku 
a postačuje jen dát každému osobní automobil a řidiči
se pozabíjejí mezi sebou. Na silnicích se pohybuje velké
množství automobilů a každý řidič jede z bodu A do B
za jistým účelem. Někdo jede na výlet, na návštěvu, do
kina, divadla nebo jen tak pro zábavu. Na silnicích je
ovšem mnoho řidičů, pro které je život na silnici
živobytí a nejsou to jen řidiči nákladních aut nebo řidiči
vozů taxi, ale i obchodní cestující, majitelé nebo zaměst-
nanci různých firem a institucí. Pro tyto lidi je silnice
úplné nebo částečné živobytí. Existují pravidla sil-
ničního provozu, ale tam kde není policie se můžeme
dočkat i pravidel silniční džungle, kdy služební cesta
není výlet, ale někdy se stává bojem o holý život. Mnozí
řidiči mají svá pravidla a snaží se je dodržovat ve větší
nebo menší míře.

Zde je souhrn některých osobitých pravidel se
kterými se můžeme na cestách běžně setkat :

1. objeví-li se na semaforu červená, musí velkou
rychlostí projet ještě 3 vozy, mající v křižovatce abso-
lutní přednost před těmi, kteří jedou už na zelenou,

2. dojede-li několik aut překážku či odstavené vozid-
lo, jako první začne předjíždět ten zadní,

3. při přejíždění z pruhu do pruhu je zakázáno
používat směrová světla,

4. 2 jízdní pruhy ve stejném směru byly zřízeny
proto, aby mohly kamiony jezdit vedle sebe,

5. pro motocyklisty neplatí žádná omezení rychlosti,
6. pro cyklisty a motocyklisty neplatí jízdní pruhy ani

pravidla pro odbočování, jediným kritériem je to, kam
se vejde,

7. dodávka skládající náklad smí zastavit kdekoli, na
jakkoli dlouhou dobu, čím více jiných aut zablokuje, tím
lépe,

8. ve městě je přísně zakázáno jezdit méně, než 50
km/h, mimo město pod 100 km/h, na dálnici pod 130
km/h,

9. pravidlo 8. smím porušit pouze mimo obec na
rovné silnici se zákazem předjíždění, v takovém pří-
padě musím jet 55 km/h a mít na hlavě klobouk,

10. pokud automobil na dálnici předjíždí v levém
pruhu rychlostí 145 km/h kolonu kamionů v pruhu
pravém, nejbližší řidič následujícího automobilu musí
zrychlit, přilepit se 30 cm za něj, blikat, troubit a křičet
neslušné nadávky,

11. nemohu-li předjet automobil vlevo, jsem povinen
předjet ho vpravo a nesmím při tom blikat,

12. na ulici v obci parkuji zásadně tak, aby pro jízdu
ostatních nezbylo dostatečné místo a v takovém rozes-
tupu od sousedního stojícího automobilu, aby se mezi
nás jiné auto už nevešlo. Čím více při parkování ztížím
výhled do křižovatky, tím lépe,

13. dávání přednosti v jízdě / neohrožení účastníka
známe z dřívějších, pravidel chápeme tak, že tomu,
komu dáváme přednost v jízdě naznačíme, že zpoma-
líme a pak na posledni chvíli před něj vjedeme, aby-
chom pečovali o jeho bdělost a rychlé reakce,

14. pokud předjíždíme v protisměru a jede proti nám
automobil, výstražnými světly mu dáme najevo, aby se
klidil do příkopu,

15. cyklisté jsou povinni jet nejméně 3 vedle sebe,
16. cyklista smí odbočovat doleva pouze těsně před

kapotou automobilu nic netušícího řidiče,
17. řidič dražšího vozu musí za každou cenu předjet

řidiče vozu levnějšího,
18. řidič levnějšího vozu si to nesmí nechat líbit, i

kdyby se mu ta jeho popelnice měla na místě rozsypat,
19. pokud řidič před námi jede podle starých

pravidel, jsme povinni mu sprostě nadávat,
20. na křižovatce neodbočují doleva až poté, co dám

přednost protijedoucím vozidlům, nýbrž předtím,
21. předjíždí se zásadně přes plnou, přes dvě nebo

přes zebru, 
22. spoluobčany na kolech je třeba vytlačit ze silnice,
23. spoluobčany s LPG je třeba vytlačit ze silnice,
24. když vidím cyklistu bez světel, sejmu ho,
25. když vidím cyklistu se světlem, sejmu ho a ukrad-

nu mu světlo,
26. nejlepší masáž mozku je čelním nárazem do pro-

tijedoucí Tatry,
27. když se tvoří kolona tak zásadně předjížděj 

a snaž se vecpat do volného mista, řidiči ostatních
vozidel totiž schválně drží místo pro takové talenty a ne
proto, aby měli bezpečnostní odstup,

28. mlhová světla jsou proto mlhová, aby se s nimi
svítilo pořád,

29. korektor potkávacích světel je v autě proto, aby
se nepoužíval - zejména u plně naložených kombíků,

30. pokud mám malé autíčko a chci zaparkovat,
najdu 2 volná místa vedle sebe a zaparkuji uprostřed,

31. při průjezdu kolem psychiatrické léčebny
netrubte, nemají to rádi.

Je potřeba si uvědomit, že na silnici jsou i ostatní,
kteří dodržují pravidla silničního provozu a chovají se k
ostatním ohleduplně. Na silnicích nejsou jen řidiči, ale
občas se vyskytnou i tzv. stopaři. Stopařem nemusí být
jen osoba, která si stopováním vylepšuje svoji osobní
ekonomiku, ale může to být i osoba v tísni z jakéhoko-
liv důvodu. Takovým důvodem může být i to, že posled-
ní spoj ujel a není jiné volby, nebo dotyčnému byla
zcizena peněženka a nemá na cestu apod. Poměrná část
řidičů někdy vymění někdy své rádio v autě za rozmlu-
vu se stopařem.  Ovšem cesta s neznámou osobou může
mít velké riziko nejen pro řidiče, ale také i pro samot-
ného stopaře.  Je mnoho situací, které mohou vzni-
knout jen pro zábavu řídiče.

Například :
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- zastaví, zeptá se kolik je hodin a odjede
- zeptá se : " máš strach ???"
-při rychlosti nad 130 km/h simulujte epileptický

záchvat,
-vypije za jízdy 1 litr 40% vodky,
-při rychlosti nad 180 km/h pustí  volant a začne

strašně ječet,
-po nastoupení stopaře se zadumaně podívá na

volant a poté vyrkne, zaklínadlo: "Abraka dabra,
čárymáry fuk !!!" Poté vyčká  pár minut, než se rozjede
se slovy: "Umřeme".

-nedrží volant a tvrdí, že až vjede do zatáčky, zhyp-
notizuje volant, aby se sám otočil

-vydává zvuky typu: Hulaaaahhhh, muhehaaaa,
uruguaaaaa, muuuummmuuu ugrrrrr

-opakuje: "Vždycky jsem chtěl spáchat sebevraždu."
-poté co nastoupíte zakřičí: "Ty vrahu !!!"
-zastaví, otevře kufr, vystoupí a mluví do kufru: 

"Jestli nebudeš hodnej, tak tě stáhnu z kůže !"
-nepřetržitě se směje, pokud možno nahlas
-přilepí se co nejblíže k volantu a brouká si :"Všechny

je zabiju, všechny je zabiju."
-přezuje se za jízdy
-při zpozorování policejního vozu začne ječet: "Sakra,

našli nás!"
-jede s vykloněnou hlavou
-za jízdy se upřeně dívá a ptá se : "Taky nevidíte

vůbec nic ?"
-sleduje upřeně tachometr a ustrašeně naříká: "Ne,

ne, ne nee eeeeeeeee!"

-nasadí si přilbu
-zastaví na vlakovém přejezdu a začne telefonovat
-před prudkou zatáčkou začne brečet se slovy: "Já to

nedokážu..."
-vytáhne mobil, vytočí číslo a mluví do telefonu:

"Haló doktore, chytil jsem jednu mouchu a jedu za
tebou."

-vyhrožuje, že jestli nezačne zpívat, tak se nabouráte
-řídí zubama, nebo nohama
- při rychlosti 100 km/h v obci se zeptá: "Myslíte si, že

to ubrzdím na 10 metrech, pokud nemám v pořádku
brzdy???"

-při vyložení stopaře se rozloučí slovy: "Vím kde
bydlíš" a s psychopatickým smíchem se rozjede pryč

- zeptá se Vás, zda máte dobré životní pojištění před
nastoupením do vozidla

Mnoho lidí považuje obchodní služební cestu za
výlet. Pokud se vezmou všechny aspekty služební cesty
z jiné stránky, tak se někdy služební cesta stává bojem
o holý život v džungli silniční dopravy s možností pochy-
bení, která může udělat jiným spoluobčanům v případě
chvilkové nepozornosti řidiče velkou bolest na celý
život. Každý nech� si zváží své chování na silnici a uvě-
domí si, že silnice je místo, kde jiní získávají živobytí
nejen pro sebe, ale i své rodiny. Součástí obchodní
práce je i cestování za obchodním partnerem a tudíž to
nemusí být jen profesionální řidič.

Ing. Pavel Jiruška, vedoucí D5

Jitka reveals some of her secret recepies                      

Léto je již v plném proudu a k němu patří i dobroty.
Dnes Vám nabídnu pár jednoduchých receptů na
jahodové dezerty. Tyto lahodné červené skvosty jsou
symbolem léta, tepla, slunce a do jisté míry i luxusu. A
nyní se společně  vydejme na přípravu těchto pokrmů:

Mražený jahodový krém s pomerančovou omáčkou
Pro 6 osob:
500 g jahod, 190 g cukru, 4 žloutky, 400 ml smetany, 2
pomeranče, 1 lžíce škrobové moučky

1. Jahody důkladně omyjeme, zbavíme stopek,
rozmělníme a posypeme 100 g cukru. Žloutky
smícháme se 75 g cukru a v horké vodní lázni vyšle-
háme do pěny. Sejmeme ze sporáku a za občasného
promíchání necháme vychladnout.

2. Do krému přidáme 400 g jahodového pyré.
Ušlehanou smetanu vmícháme do ovocné směsi.

3. Formu vyložíme fólií na potraviny, naplníme 1/3
směsi a na 20 až 30 minut uložíme do mrazničky. Na

částečně zamraženou směs rozetřeme zbylé pyré a na
pyré zbylý krém. Mrazíme asi 4 hodiny.

4. Na omáčku oloupeme v tenkých proužcích kůru z
omytých a osušených pomerančů, š�ávu vymačkáme a
svaříme se zbylým cukrem a pomerančovou kůrou.
Zahustíme škrobovou moučkou a mícháme do vychlad-
nutí. Dezert vyklopíme z formy, nakrájíme na plátky a
podáváme s pomerančovou omáčkou, případně s čer-
stvými pocukrovanými jahodami a několika kopečky
šlehačky.

Jahodové řezy z listového těsta
Pro 4 osoby:
2 plátky mraženého listového těsta, 1 bílek, 50 g cukru,
50 g strouhaného kokosu, 9 plátků bílé želatiny, 700 g
jahod, 140 g cukru, kůra a š�áva z 1 citronu, 300 g
kokosového jogurtu, 10 cl kokosového likéru, 500 ml
smetany

1. Troubu předehřejeme na 200 C. Z plátků list.těsta
vyválíme dva obdélníky o rozměrech 30 x 15 cm.
Potřeme je bílkem, posypeme cukrem a kokosem. 

2. Pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem 15
minut. Do podlouhlé formy vyložené fólií vložíme
obdélník.

Občasník – Léto 2006
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3. Želatinu dáme do vody nabobtnat. 150 g jahod
nakrájíme na kostky, přidáme cukr, citron.kůru a š�ávu
a zpracujeme na pyré. 6 plátků želatiny vymačkáme,
při mírné teplotě rozpustíme a vmícháme do pyré.

4. Smícháme jogurt s likérem a cukrem. Rozpustíme
zbylou želatinu a vmícháme do jogurtového krému.
Smetanu ušleháme a do každého krému vmícháme
polovinu.

5. Obdélník potřeme jahodovým krémem, dáme na
něj 1 jahodových kostek, potřeme kokos.krémem 
a posypeme zbylými jahodovými kostkami. Přiložíme
vrchní obdélník a chladíme 3 hod. Nakrájíme na řezy 
a ozdobíme.

Buchtičky s jahodami
Pro 4 osoby:
250 g polohrubé mouky, 1 kostky droždí, 125 ml mléka,

1 lžíce cukru, 1 vejce, 25 g margarínu, 200 g žervé,
strouh. kůra z 1 citronu, 1 balíčku vanilk.cukru, 8 jahod

1. Mouku prosijeme do mísy, přidáme droždí, mléko
a smícháme, poté necháme směs 10 minut v klidu.

2. Cukr, vejce, sůl a margarín zamícháme do zbylého
mléka, přidáme k mouce s droždím, vypracujeme těsto,
přikryjeme a necháme 30 minut kynout.

3. Smícháme žervé, vanilkový cukr a citronovou
kůru. Jahody očistíme, omyjeme. Těsto prohněteme 
a rozdělíme na 8 dílů. 

4. Do každého dáme 1 lžíci tvarohu a 1 jahodu. Ve
vymazané formě necháme 15 minut kynout. Troubu
předehřejeme na 180 C a buchty pečeme asi 30 minut.
Podáváme pocukrované.

Jitka Fajglová, Skladová účetní D3

Andrea teaches wine-testing

V dnešní době se pití vína stává "módním". Proto
bych Vás ráda ve zkratce seznámila s degustací a
prezentací vína. Degustace vína závisí na jeho
složení, ale jen některé látky lze ve víně analyticky
stanovit. Degustace vína (senzorické hodnocení,
smyslové hodnocení) dává lepší přehled o kvalitě,
odrůdovém charakteru a o místě původu nebo o pří-
padných vadách vína než chemická analýza.

Sklenička na víno:  O požitku z vína nerozhoduje
jen samotná kvalita vína, ale také kvalita skleničky.
Tvar by měl být takový, aby se nahoře mírně
zavíral, a tím umožňoval koncentraci vůně (při
kroužení ve skleničce), velikost musí umožňovat
větší či menší reakci se vzduchem, a tím uvolnění
aroma. V zásadě platí: čím starší víno, tím větší
sklenička.

Čím je složení skloviny kvalitnější, tím má
konečný výrobek větší povrch a uvolňuje se více
aroma z vína. V podstatě by mělo být pro hodnocení
vína používáno tenkostěnné sklo ve tvaru tulipánu a
na stopce. Požadavky na degustaci: 

1. degustátor - musí znát dobře vína, dobrý
tělesný a duševní stav (např. vyloučení nachlazení,
bez stresu apod.), před hodnocením by se neměla
konzumovat ostrá a silně kořeněná jídla, nemělo by
se kouřit, degustátor by neměl být navoněný (např.
voda po holení, deodoranty apod)

2. degustační místnost - světlá , teplá , klidná, bez
zápachů (vosk na parkety , apod.)

3. materiální zabezpečení - je třeba mít při ruce
minerální vodu a chléb k neutralizaci úst, nádobka
na vylévání vzorků, popř. vyplivávání,  teplota podá-
vaného vína bílého - 10-12°C, červeného - 16-18°C.

Vína se zařazují do degustace podle:
a) odrůd - neutrální před buketními, 
b) stáří - mladá před starými,
c) obsahu cukru - suchá před sladkými,
d) barvy - bílá před růžovými a červenými.
Při degustaci by  počet vzorků neměl přesáhnout

50-ti.
Popis vína: Víno lze popsat pomocí 3 základních

kritérií - vzhled , vůně a chu� - velmi podrobně a tím
ho velmi dobře charakterizovat. Používaný slovník
může popisovat pozitivní i negativní vlastnosti. Je
ale diplomatické formulovat přednosti i nedostatky
pozitivně. V České republice se nejčastěji používá
20 bodový systém a u nejvýznamnějších soutěží 
i 100 bodový systém. Čím více se hodnocení blíží 100
bodům, tím je víno kvalitnější.
Vůně
Čistota:
+ čistá / – nejasná ,nečistá , vadná
Intenzita:
+ uzavřená, jemná, decentní, nev-tíravá, voňavá,
hebká, výrazná, aromatická, s výrazným buketem,
intenzivní, výrazná
–  bez vůně, neutrální, slabá, pronikavá, vtíravá,
dotěrná, parfemovaná
Celkový dojem:
slabý, květnatý, ovocný, kořenný, hutný, ohnivý
Chu�
Kyselost:
+ čerstvá, dokonalá, výrazná, příjemná
– fádní, tvrdá, ostrá, nevyzrálá
Sladkost:
+ suchá, polosuchá, přiměřeně sladká, s výraz-ným
zbytkem cukru, se zbytkem přirozeného cukru
– umělá, vzniklá doslazením

DDeegguussttaaccee  aa  pprreezzeennttaaccee  vvíínnaa
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Třísloviny (Tanin):
+ sametové, jemné, příjemné, zakulacené, lehce
nahořklé, dostatek tříslovin
– svíravé, drsné, škrablavé, hrubé, hořké
Harmonie:
+ jednoduchá, skutečná, čistá, pitelná, vyvážená,
plná, mnohotvárná, elegantní, velká, ušlechtilá, per-
fektní
– malá, neharmonické víno, hranaté víno, hrubá,
nevyškolené víno, nevýrazné víno, nic neříkající
Stáří:
+ mladé, svěží, hotové, dokončené, zralé,  nejlepší
fázi, vyzrálé
– burčákové, unavené, uvadající, stárnoucí, vyzáblé,
oxidativní, překročilo svůj horizont, přešlé
Tělo (Extrakt):
+ štíhlé,  jemné, elegantní, jemně členité, dobře
vyzrálé, svalnaté, plné, kompaktní, hutné, koncen-
trované, extrakční, tělnaté, krásně se v ústech roz-
plývající, kypré
– prázdné, neoslovující, tenké, ploché, příliš široké,
neobratné 
Alkohol:
+ lehké, středně alkoholické, těžké, hutné, mohut-
né, ohnivé
– hubené, tenké, alkoholické
Dochu�:
+ krátká, střední, dlouhá, harmonická, dlouho se
uchovávající
– velmi krátká, rychle uniká, nečistá 

Závěrečné hodnocení
Jakost: 
bez závad - slabší - průměrné - dobré - velmi dobré
- vynikající - výjimečné
Vyzrálost:
nezralé (může se dále vyvíjet) - mladé - zralé - ve
svém vrcholu - klesající  - přestárlé
Stáří/Ročník:
odpovídající - vypadá mladší - vypadá starší
Původ:
odpovídající - typický  - netypický - me-zinárodní

Různé odrůdy lze charakterizovat pomocí většího či
menšího aroma. Ale ne všechny vzorky lze takto
srovnávat, velkou roli hrají i pěstitelské zásahy. 
Příklady: 
Frankovka - ostružina, višeň, skořice
Bauer Wildbacher - jablko, tráva, kopřiva, š�ovík,
rybíz
Cabernet Sauvignon - černý rybíz, blahovičník,
máta peprná
Svatovavřinecké - višeň, červené bobule
Zweigeltrebe - třešeň , višeň, červená řepa
Ryzlink vlašský - luční květy, zelené jablko
Veltlínské zelené - pepř, tabák , grapefruit, koření,
ořech
Müller Thurgau - muškátová vůně

Ryzlink rýnský - broskev, meruňka, ananas,
exotické plody, petrolej (ve stáří)
Chardonay/Morillon - pazourek, lískový ořech,
mandle, med, zelené jablko, zelenina
Tramín červený - růže, fialka
Rulanské bílé - vlašský ořech , med, lipový květ

Barrique - máslo, vanilka, pražené aroma, dubové
dřevo (nejedná se o odrůdu, ale způsob kvašení ve
vypalovaných sudech)

Na závěr bych Vás chtěla informovat, že
Championem mezinárodní soutěže Grand Prix
Vinex 2006 se stalo víno Chardonnay, pozdní sběr,
2004, č. šarže 756 od společnosti Vinselekt
Michlovský, a.s. Rakvice.

Soutěže se v letošním ročníku účastnilo 334
vzorků vín, což je v rámci historie této soutěže
druhý rekordní počet. S celkovým počtem 85 vys-
tavovatelů. Vystavovaná vína podle původu byla z
celkem 11 zemí světa (Česká republika 276, Španěl-
sko 16, Slovensko 14, Argentina 6, Itálie 4,
Makedonie 4, Rakousko, Francie, Ma�arsko,
Bulharsko po 3 vzorcích, Austrálie 2). Zahraniční
vzorky byly zastoupeny 17,4 % vín. Podle ročníku
měla zastoupení vína r. 2004 -182, 2003 - 93, 2002 -
23, 2001 - 8, 2000 - 7, 1999 - 5, 1997 - 1, 1996 - 2, 1995
- 2. Zbytek vín byl uveden bez ročníku.

Bc. Andrea Něvarová, referent logistiky

TTiipp  nnaa  lleettnníí  vveeččeeřřii
Olga dicloses one of her secrets

Letošní červen se nám vydařil s počasím. Pěstuji na
terase bylinky - bazalku, oregano (dobromysl) 
a meduňku. Tak bych se s Vámi chtěla podělit se o letní
recept. Nejvíce z koření jsem si oblíbila bazalku, tak se
s Vámi rozdělím o fajn nenáročný a moc dobrý recept. 

Jmenuje se Bazalkové pizzičky. Koupíme si listové
těsto, salám Junior, tvrdý sýr, kečup nejlépe ostrý 
a právě bazalku (může být i sušená), ale čerstvá je
lepší. Sýr a salám nastrouháme na jemno, přidáme
nasekanou bazalku, kdo má rád česnek, tak může i ten.
Listové těsto rozdělíme na dva pláty a vyválíme každý
zvláš�,potřeme kečupem, dáme sýr se salámem a baza-
lku, zabalíme jako závin a nakrájíme na šnečky.
Položíme na vymaštěný plech, pečeme do růžova.

Já pizzičky ještě před upečením posypu lněným
semínkem.

Přeju Vám všem dobrou chu�.

Olga Večeřová, Přípravářka D3
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Libor offers positive experiences from Carpatian
Ukraine

Kam se chystáte letos na dovolenou?Většina
Čechů míří na jih k moři,někteří do exotických
zemí,ale na východ do zemí bývalého "velkého bra-
tra" se chystá málokdo z nás. Převládají obavy.
Okradou tě! Zapíchnou tě! To jsem většinou slyšel,
když jsem se v posledních letech s někým bavil 
o svých myšlenkách o cestě na východ. Te� už mohu
říci, že to na východě tak hrozné jak se povídá není,
protože jsem se o tom přesvědčil na vlastní kůži. 
V červnu jsem se totiž přidal ke kamarádům
motorkářům z Kunčic a projezdili jsme společně na
motocyklech oblast Podkarpatské rusi. Tato oblast
patřila ve třicátých letech k Československu a dod-
nes tam na nás v dobrém vzpomínají. Dodnes tam
můžete najít mnoho stop po našich předcích, kteří
tam kdysi žili. Nejvíce se mě líbila příroda v Kar-
patech. Je to kraj velice chudý,ale lidé jsou milí 
a vstřícní. Život musí být na naše poměry neu-
věřitelně tvrdý. Chlapec, kterého jsme potkali žije 

s rodiči v horách a chodí každý den do údolí do školy.
Je to asi 5km a mnoho set metrů převýšení. Přesto
se nad tím vůbec nepozastavuje a bere to jako
samozřejmost. A v Čechách jsem denně svědkem
toho, že rodiče děti vozí do školy autem. Přitom to
mají do školy ani ne kilometr po rovině. Je to tak
správně? Nerozmazlujeme je zbytečně? Zážitkem je
jízda po horách. Silnic je tam minimum a asfalt
uvidíte jen párkrát za den. Prostě musíte bojovat. S
našimi silnicemi je srovnatelná jen jedna hlavní sil-
nice, která vede dál na východ. Turistů jsme potkali
pouze pár. Z toho dva Čechy, kteří jezdí do Karpat
každý rok.V Karpatech žádný luxus srovnatelný se
západními turistickými letovisky nenajdete, ale
přesto seženete vždy slušné čisté ubytování se
stravou za ceny, které jsou i ve srovnání s Čechami
velice příznivé. Ubytování v hotelu stojí kolem 250-
350 korun a oběd s polévkou a pivem pořídíte asi za
75 korun. Takže nemůžu jinak, než vám tento krás-
ný kousek země k výletu doporučit. Když budete
ochotni trochu ustoupit od svých požadavků na
pohodlí, tak vám budou odměnou hluboké zážitky 
v horské přírodě. 

Libor Mařík, kontrola lisovny

DDoovvoolleennáá  nnaa  vvýýcchhoodděě
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Tips for trips

Patříte také mezi milovníky cestování? Lákají vás
přírodní památky? Nebo se raději touláte v
horách?Potom si přečtěte pár tipů.

Můžete se vydat třeba do znovuzrozených
Krušných hor, mají to sice v názvu, ale to
nejkrušnější období devastace již mají za sebou.
Dříve se v těchto horách těžila ruda. Proto zde
můžete navštívit rudné doly a seznámit se s touto
těžkou prací. Také je zde možnost zastávky u něk-
teré z vodních nádrží na Nechranické přehradě na
Ohři či u umělého jezera u Mostu a Chomutova.
Nebo vás lákají snad Krkonoše, jež jsou nejvyšší
české hory s 1600m vysokou Sněžkou? Daleké výh-
ledy do českého vnitrozemí jsou odměnou za
náročné výstupy. Milovníci hor si mohou vychutnat
pohodlné procházky i v horských údolích. 

Za zmínku určitě stojí poklidné Orlické hory. Zde
byste ale marně hledali divokost nedalekých
Krkonoš. Tady vás přivítá poklidná krajina, se
smrkovými či smíšenými lesy, mezi nimiž leží ves-
ničky s chalupami. A právě tady pramení jediná
česká řeka, která je podle jména divoká - Divoká
Orlice. Můžete se i zajet vykoupat na přehradu
Pastviny. Ovšem jsou tu i nespoutané Beskydy, jež
na první pohled prozradí, že jsou jiné než ostatní
středoevropská pohoří. Na horský pastvinách se

dosud pasou stáda ovcí. Valašské dřevěnice, dřevěné
kostelíky vrací okouzleného návštěvníka do doby,
kterou už nemůže pamatovat. Ta doba ale ožívá na
mnoha tradičních slavnostech v rožnovském
skanzenu. Stojí za to tu atmosféru ochutnat. Nebo
se můžeme toulat rozlehlými plochami Jeseníků.
Hrubý Jeseník jsou naše druhé nejvyšší hory. Na
rozdíl od Krkonoš jsou ale jejich vrcholky většinou
pokryté hustým lesem. Cestou můžete obdivovat
množství přírodních zajímavostí (vodopády, rašelin-
iště, krápníkové jeskyně). Pro dlouhé horské
výšlapy ve stínu je toto správné pohoří. Komorní
lázně v podhůří po obou stranách hor vás pak rych-
le zregenerují. Nízký Jeseník je hornatá a vrchovin-
ná oblast. Tuto krajinu zdobí hrady a zámky, jejich
historie ožívá v mnohých slavnostech a prohlídkách. 

Nebo patříte spíše k těm, kteří si chtějí vychutnat
soukromí v méně navštěvovaných koutech České
republiky jako jsou např. Západní Čechy? Jsou to
především lázně, ale zdaleka nejenom ty. Jsou to
také rozsáhlá lesnatá území jako např. Český les,
Slavkovský les atd. I historie zanechala v Západních
Čechách nepřehlédnutelné stopy jako jsou mohutné
hrady a zachovalá centra historických měst. A
budete-li se chtít dozvědět něco o svém oblíbeném
zlatém moku, kam vyrazíte? Správně, do Plzně - na
exkurzi do pivovaru, do pivovarského muzea nebo
na Pilsnerfest - největší pivní slavnost v Česku.
Přeji Vám pěkný výlet po Čechách. 

Michaela Bednářová, asistentka vedoucího ÚŘJ

TTiippyy  nnaa  ttuurriissttiicckkýý  vvýýlleett

Hana describes a top with viewtower which is
worth of s Sunday trip

Léto je obdobím, které nás láká na výlety.
Jezdíme na dovolené do zahraničí, ale také  po
vlastech českých, čím jedeme dále, tím lépe.  Známe
místa vzdálená, ale unikají nám pěkná místa v okolí
našeho bydliště.  S jedním takovým bych vás chtěla
seznámit: Andrlův Chlum se nachází  asi 3 km
jihozápadně od  Ústí nad Orlicí. Jeho nadmořská
výška je 559 m n.m. 

Je to místo s nádherným výhledem lákající ke
stavbě rozhledny.  Projekt první rozhledny připrav-
il stavitel Hernych, který navrhl 30 metrů vysokou
dřevěnou věž se zastřešenou vyhlídkou. Podařilo se
sehnat  peníze a rozhledna byla postavena v roce
1905.  Z neznámých důvodů v roce 1918 shořela.
Později vznikaly plány na postavení chaty s rozhled-
nou, ale nakonec byla v roce 1940 postavena jen
chata. O mnoho let později, v roce 1996, byla otevře-
na na Andrlově Chlumu nynější rozhledna -  50 m

vysoká víceúčelová telekomunikační věž s vyhlíd-
kovou plošinou ve výšce 35 m. Z rozhledny je
vynikající výhled . Na severovýchodě před námi leží
město Ústí nad Orlicí, za ním v dálce je Suchý vrch.
Dále vidíme všechny naše okolní hory - Jeseníky,
Orlické hory, Krkonoše a na opačné straně pak
Českomoravskou vrchovinu a Ž�árské vrchy. 

A jak se sem dostaneme? Máme 2 možnosti.  Bu�
autem z Ústí n.O. ve směru na  Litomyšl.
Příjemnější je ale pěší výstup po turistické značce.
Cesta začíná od restaurace Mendrik (silnice na
Vysoké Mýto), vede lesem a je lemována křížovou
cestou s kapličkami nedávno opravenými.  Ze
začátku je výšlap sice trochu strmější, ale odměnou
nám jsou hezké pohledy na Ústí n.O. už během této
cesty.  

Po té, co si vystoupáme 183 schodů na rozhlednu,
můžeme se stavit v turistické chatě Hvězda, která je
u paty rozhledny. Prostředí je zde velmi příjemné a
jídlo je na dobré úrovni.  Pokud tedy budete mít čas
na kratší výlet, doporučuji vám návštěvu Andrlova
Chlumu. 

Hana Schnaubertová, Referent nákupu D3

AAnnddrrllůůvv  CChhlluumm
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Adam describes a Wolf waterfall and other natu-
ral beauties of Miedzygórze

Přírodní rezervace Wilczki (Vlčci) se nachází na
svahu hory Toczek. Vodopád vznikl nejspíše v době
alpského vrásnění. Asi před 25 miliony lety došlo k
příčnému prasknutí skal a vyvýšení horského
masívu, po kterém tekla říčka Wilczki. Voda začala
padat z hrany zlomu a tvarovala tvrdou skálu z ruly.
Vymývání horniny probíhá bez přerušení až do
dnešního dne. Díky neustále probíhající erozi vznikl
kaňon v délce kolem 500 m a šířce 5 - 10 m, vysoký
až 30 m. Kaňon je nazýván zmenšeninou řeky
Colorado nebo americkým kaňonem.                        

Vodopád vždy přitahoval hledače minerálů a rud,
okolní obyvatele a později turisty. V roce 1836 hrabě
Magnis, majitel zdejšího panství a Mezihoří, vodo-
pády oplotil, vysadil zde mnoho keřů, stromů a
vytýčil stezky pro návštěvníky. Zbudoval altánky,
rozmístil lavičky pro turisty naslouchající hluku
padajícího vodopádu. Pro velký počet hostů byl
postaven zájezdní hostinec Hotel pod Pstruhem. Ve
stejném roce byly zahájeny komplexní úpravy
vodopádů. Byly vybudovány vyhlídkové terasy,
stezky, kamenné schůdky, nad skalním prahem byla
umístěná železná kladka, nebezpečná místa byla
zajištěna dřevěným zábradlím. V plánech bylo také
zřízení druhé kladky nad kaňonem, která měla spo-
jovat obě vyhlídkové terasy u vodopádu, ale k její
stavbě nedošlo.  V roce 1800 navštívil vodopád John
Adams, pozdější prezident Spojených států. V roce
1851 Bogusz Zygmunt Stęczyński popsal Mezihoří a
vodopád Wilczki ve své básni. 

K pravidelným bo-dům výletů lázeňských hostů
patřila vyjíž�ka kočáry do Mezihoří, návštěva
vodopádu a kostela v Igliczné.

V roce 1949 zde na letním táboře pobývala skaut-
ská skupina Stefana Żeromského z Kielc. Skauti
během svého pobytu opravovali vybavení kolem
vodopádu - opravili schůdky vedoucí na vyhlídkové
terasy, vyrobili nová dřevená zábradlí a vyčistili
okolí kolem vodopádu. Podle patrona své skupiny
nazvali vodopád Vodohřmoty Stefana Żeromského.

Dne 16. ledna 1958 byla zřízena přírodní rezer-
vace Vodopád Wilczki. Kromě vlastního vodopádu
zahrnuje také kaňon s okolním lesním porostem.
Vyskytují se zde více než 200-leté buky, smrky,
javory, jedle, jasany, modříny a jiné dřeviny. 

V roce 1971 obdrželo Mezihoří finanční dotaci,
která byla použita na opravy vyhlídkových teras a
schůdků, obnovu kladek a zřízení osvětlení vodopá-
du. Pomocí speciálních skob byly zajištěny skály, u
kterých hrozilo nebezpečí zřícení, podél kaňonu byly
připevněny skoby a řetězy umožňující přístup a
prohlídku vodopádu zezdola. 

V noci z 6. na 7. července 1997 se v oblasti Masívu
Králického Sněžníku strhla průtrž mračen, která
způsobila největší povodeň od roku 1945. Voda měla
tak obrovskou sílu, že strhla práh vodopádu a snížila
jeho výšku z 27 na asi 20 metrů. Velká voda postrhá-
vala srázy kaňonu a zničila jedinou cestu do
Mezihoří. V roce 1998 bylo u rezervace založeno
Lesní středisko ekologické výchovy. Byly vytýčeny
tří naučné stezky s 27 informačními tabulemi v
celkové délce 7 kilometrů. Stezky jsou vyznačeny
schématickým symbolem smrku a směrovou šipkou.   

Adam Pytlowany, 
montáž D3

Na obrázcích můžete
vidět stav vodopádu
před ničivou povod-
ní v roce 1997 a stav
po ní.

PPřříírrooddnníí  rreezzeerrvvaaccee  WWiillcczzkkii  vv  MMeezziihhoořříí  ((MMiieeddzzyyggóórrzzee))
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Sporting Club Response informs on activities

Sportovní klub RESPONSE je volným sdružením
spolupracovníků, kteří rádi sportují a zároveň se i
dobře baví. V této rubrice budeme uveřejňovat akce,
výsledky a ohlasy jednotlivých aktérů. Všichni, kdo
chtějí udělat něco pro své zdraví, jsou vítáni! 

SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ  DDEENN  22000066
Petr informs on Sporting  Day of Bravo that took
place on 1 July.

Dne 1.7. 2006 proběhl na stadionu v Jablonném
nad Orlicí již šestý ročník Sportovního dne firmy.
Soutěžilo se v disciplínách jak tradičních pro tuto
akci, tak i netradičních. Z těch tradičních to byl -
fotbal, skok do dálky, běh na 400 m, vrh koulí, střel-
ba ze vzduchovek. K těm netradičním patřilo
vzpírání, lukostřelba, "srandovní" pětiboj. Pro nej-
menší děti byly připraveny  zábavné hry. 

Myslím si, že se akce celkem vydařila, přestože to
zpočátku bylo s počasím jak se říká "na hraně".
Všichni účastníci odcházeli spokojení a s dobrým
pocitem, že udělali něco pro své zdraví.

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.

Ing. Petr Bodlák, vedoucí MS 

NNoovváá  aakkccee
Kopaná - každý sudý týden probíhá zápas mezi

členy klubu v malé kopané. Za tímto účelem se
scházíme na hřišti v Nekoři. 

Vážení spolupracovníci, rádi zařadíme vaše dobré
nápady na rozšíření činnosti klubu.

Sportu zdar!

Martin Šlesingr, personální oddělení

Občasník – Léto 2006
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Vojmír informs on a new long-distance run from
Jablonne to the most upper end of Jamne. 

ABK-Bravo ve spolupráci s obcí Jamné nad Orlicí
a generálním sponzorem ISOLIT-BRAVO s.r.o.
Jablonné nad Orlicí uspořádá v neděli 10.září již 4.
ročník silničního běhu do vrchu Jablonné nad Orlicí
- Jamné nad Orlicí.

V našem malebném městečku v podhůří
Orlických hor se konají různé sportovní akce, právě
tak výhodná poloha města přímo vybízí k
uskutečnění běžeckého závodu do vrchu. Letošní
ročník bude o to významnější, nebo� je zařazen do
seriálu závodů "SAUCONY Český pohár v běhu do
vrchu"  - 21. ročník 2006. Akce takového charakteru
se v Jablonném koná historicky poprvé.

Běhy do vrchu mají své kouzlo, konají se v
přírodě, v čistém zdravém prostředí, které poskytu-
je atletům jedinečnou výzvu a příležitost předvést
své běžecké kvality,  zároveň nejde jen o vítězství
nad sebou a nad ostatními, ale i o vnímání harmonie
přírody. Popularita běhů do vrchu vzrůstá každým
rokem. Již předchozí ročníky našeho závodů byly ve
znamení účasti velmi kvalitních běžců nejen z
různým míst naší republiky, ale i ze zahraničí. Celá
soutěž Českého poháru zahrnuje 44 závodů,konají
se v různých místech  republiky, převážně v pod-
hůřích horstev lemujících naší vlast. Terénem je jak
silnice, tak lesní, polní cesta, kamení, vše co příroda
při zdolávání cílové kóty nabízí. Dle obtížnosti zdolá-
vané trati se závody dělí na kategorie "A", "SUPER"

a "B", dle toho se odvíjí i samotné bodování.
Kolébkou a hlavním pořadatelem Českého poháru
je  Maratonstav Úpice.

A nyní informace k našemu závodu. Start je od
zadního vchodu základní školy v 10.30 hod.,
kancelář, prezentace a zázemí je ve školní jídelně.
Trasu závodu  tvoří dva okruhy sídlištěm v
Jablonném, dále po silnici kolem dolního jamen-
ského kravína po žluté turistické značce na Brod v
Jamném, kde býval cíl předchozích ročníků. Letos
bude trasa pokračovat po polní cestě mezi loukami k
hranici lesa pod Suchým vrchem, cíl u horního vodo-
jemu. Pro zpáteční cestu bude zajištěn autobus.
Závěrečné vyhlášení výsledků bude opět u základní
školy. Občerstvení v podobě chutného oběda
zajiš�uje kolektiv pracovníků školní jídelny. Kvalitní
ceny pro vítěze všech kategorií poskytuje  firma
ISOLIT-BRAVO s.r.o. V prostoru startu je možné
výhodně zakoupit sportovní obuv a oblečení. Pro
závodníky i diváky bude zajištěna možnost občer-
stvení.

Vážení sportovní přátelé a příznivci atletiky,
zveme Vás co nejsrdečněji jménem běžeckého klubu
ABK-BRAVO na tento závod. Zároveň nabízíme
místním firmám a podnikatelům možnost umístění
reklamy v místě startu i podél trati. Předem děku-
jeme za ochotu a výpomoc jakoukoli formou všem
dobrovolníkům, kteří budou ochotni pomoci. 

Těšíme se na Vás druhou zářijovou neděli !

Vojmír Dobšíček, vedení  klubu ABK-BRAVO

An eightmile in motor sprint.

Krásný letní den, lehký vítr, hřejivé sluneční
paprsky - ideální čas pro rychlá kola. 

V neděli 11.6.06 se v Letohradě konal již tradiční
Hobby sprint motocyklů a automobilů na 1/8 míle
(cca 200 m). Každoročně se zde sejde spousta
nadšenců s krásnými naleštěnými stroji. Někteří si
přijedou skutečně zazávodit, někteří vyzkoušet, co
umí a nebo jen tak pro zábavu. Vozový park je roz-
manitý. Mezi 2 kolovými krasavci je zastoupení
takřka všech tříd a různých kubatúr od historick-
ých, přes běžné cestovní, po supersporty a terénní
endura. Mezi automobily není účast tak veliká, ale
přesto se je na co dívat. Jako perlička na dortu byla
účast dragsterů, čili motocyklů speciálně
upravených pro sprinty, které se svoji konstrukcí i
rozměry značně liší od běžných motocyklů. Celá
soutěž je rozdělena na motocykly a automobily a do

kategorií podle typů a zdvihového objemu.
Dopoledne má každý závodník 2 tréninkové jízdy a
odpoledne 2 závodní. 

Nejrychlejší čas ze závodních jízd se počítá do
finálního hodnocení. Pro představu nejrychlejší
auta zvládla tuto tra�  9,4 s, což odpovídá průjezdu
cílovou páskou rychlostí okolo 130 km/h. U nejrych-
lejších motocyklů se spíše dá mluvit o průletu než

ČČeesskkýý  ppoohháárr  vv  JJaabblloonnnnéémm  nnaadd  OOrrlliiccíí

LLeettoohhrraaddsskkýý  mmoottoorr  sspprriinntt
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And here it is again - an eightmile in motor
sprint from another author 

Dnešním dnem (30.6,2005) začíná v Hradci
Králové obrovský svátek pro všechny příznivce
upravených aut. Začíná Matador tuning párty.

Sraz v Hradci je považován za jeden z největších
a nejkvalitnějších na českém území. Vždy� v min-
ulém roce dosáhla divácká návštěvnost bezmála 30
000 lidí a nejinak tomu bude jistě i nyní. Letošní, již
5. ročník, opět návštěvníkům slibuje mnoho
vzrušení a nevšedních zážitků. Jako tradičně se
odehrává v areálu místního letiště, které je na
podobné akce jako stvořené. Spousta místa pro
účastníky, dlouhé ranveje, kde probíhá populární
sprint na 1 míle. Hlavní výhodou je odlehlost od
rodinných usedlostí, které by mohla obtěžovat hla-
sitá hudba, či mocné vytáčení upravených motorů.

Nyní bych vám krátce přiblížil atmosféru takové-
to akce, i když hned na začátek říkám, že nejlepší je
zažít to na vlastní kůži. Vše se vyjádřit slovy nedá.
Každý sraz začíná už příjezdem k místu konání.
Mnohdy se stává, že příjezdové komunikace nejsou
dobře značeny a nejeden návštěvník se ztratí. V
tomto ohledu však musím vyzdvihnout usilovnou
práci pořadatelů, která se projevila nejen ve snad-
ném nalezení oné lokality, ale i v rychlém a plynulém
pouštění do areálu. Nikomu není příjemné, když
musí stát v koloně vozidel, při 30-ti stupňovém
vedru jen pár stovek metrů od hlavní brány 40
minut. Ale takovýto hrůzný scénář se nekonal. Tedy
alespoň loni ne.

Hned za hlavní bránou se dostaneme do labyrintu
ranvejí, hangárů, ale především spousty nádh-
erných vozů. Po několika minutách nacházím místo
pro svého plechového miláčka a už honem ven. Jen
malé upozornění. Dobře si zapamatovat, kde jsme
vůz nechal, jinak mám celou neděli o zábavu
postaráno J To už se ale přesouvám s davem lidí
směrem, kde je slyšet  největší hluk. Ano jdeme
přímo k "hlavní scéně." Tak se nazývá  ulice, nebo
spíše ranvej, jak chcete, kde zpravidla vystavují
vozy ti nejlepší úpravci. A� už specializované firmy,
či jednotliví soukromníci. V tomto pomyslném cen-
tru celé akce není jen spousta aut. Nacházejí se tu i

stánky s nejrůznějšími doplňky na vozidla, stány
vydavatelů tuningových periodik a v neposlední
řadě i showroomy sponzorských firem. Jak již název
naznačuje, největší sponzor je slovenský výrobce
pneumatik MATADOR. 

Dost ale o organici. Každého návštěvníka zajímá,
co za své peníze uvidí a zažije. I po této stránce je
sraz velké lákadlo. Loňský program obsahoval
mimo jiné již zmíněný sprint, vystoupení dvou
kaskadérských společností, z niž jedna je známa po
celém světě. Dále mohli lidé obdivovat bláznivého
holan�ana na tryskové čtyřkolce, která dokáže
zrychlit na 100km/h za pouhou 1 sekundu !
Souběžně s hlavním programem probíhají, dá se říci
klasické disciplíny jako měření audio systémů (
hlučnost hudební aparatury ), soutěž o nejlepší tun-
ing, či "gumování." V něm se vyřádí nejeden majitel
starého BMW, či Škody 100. O co jde? Prioritou je
ukázat divákům, jak řidič dokáže "malovat" pneu-
matikami na vozovku. Poté zastaví a nechá kola pro-
táčet na místě. Tím se gumy začnou pálit za podpory
bílého kouře a typického zápachu. Ti nejotrlejší
trápí svá obutí tak dlouho, dokud se neroztrhají na
kusy. Každý takový borec je po zásluze odměněn
velikým aplausem přihlížejících. Jak říkám, věcí k
vidění je spousta a jen lituji, že není možné vidět vše.

Po shlédnutí několika vytypovaných představení
se odebírám na přilehlé travnaté plochy, abych si
prohlédl i další tuningové výtvory české scény. Za
posledních několik let, je u nás tuning na obrovském
vzestupu a pomalu se stává součástí života mnohých
z nás, a� už aktivně, či pasivně. Jen doufám, že od 1.
7. nezačne se vstupem nové vyhlášky hon na tun-
ingáře, protože osobně zastávám názor, že mnoho z
takto upravených vozidel je daleko bezpečnějších a
po technické stránce propracovanějších, než s čím
se můžeme setkat na českých silnicích. Snad si to
uvědomí i příslušné orgány a budou mít trochu
pochopení.

Bohužel nám nezbývá než doufat, ale zanechme
chmurů. Každopádně vás všechny, kdo se zajímáte o
auta ,srdečně zvu do Hradce na tuningový sraz.
Jistě budete odcházet obohaceni o spoustu nových
zážitků a s pocitem, že rčení: "zlaté české ručičky,"
stále platí. 

Mareš Milan, Montáž D3

MMaattaaddoorr  ttuunnnniinngg  ppaarrttyy

než průjezdu. Nejlepší čas byl 6,1 s, což odpovídá
průjezdu cílovou páskou okolo 200 km/h! Je úžasné,
jak dokáží na tak krátké vzdálenosti zrychlit.
Opravdovým zážitkem byla jízda dragsterů, kdy při
jejich mohutném burácení asi každému zalehly uši a
naskočila husí kůže. 

Komu lahodí krásné stroje, burácení motorů a
vůně spáleného benzinu, určitě by příští rok neměl

chybět. Kdo se sprintu účastnil, určitě mi dá za
pravdu. A když už přeci jenom někoho kvílení pneu-
matik trošku omrzí, může se pokochat procházkou
přes parkoviště nebo vyzkoušet jízdu na minibiku.
Pokud už ani to není ono, tak jako na každé správné
akci, tak ani zde nechybí pívo a párek.  Tak zase za
rok!

Martin Jelínek, manažer
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Petr recommends a theatre play

Myšlenka vytvořit představení  o Těšíně na zák-
ladě písní barda, který toto nevelké starobylé město
na řece Olši/Olze patrně nejvíce proslavil, je stará
několik let. V roce 1994 začala Renata Putzlacher,
těšínská básnířka a dramaturgyně polské scény
Těšínského divadla překládat  pro polskou televizi
písně Jaromíra Nohavici. Později oba společně
dospěli k nápadu inspirovanému známým wro-
clavským Festivalem herecké písně - nastudovat
hudební divadelní inscenaci, v níž by polští herci
nově interpretovali Nohavicovy písně. 

V České republice  existuje jediná profesionální
scéna, která mohla tento zajímavý záměr uskutečnit
- Těšínské divadlo, v němž  pod jednou střechou už
přes padesát let vedle sebe pracují dva činoherní
soubory: český a polský. Také proto byla prvotní
idea rozvinuta do společné dvojjazyčné podoby. K
intenzivním rozhovorům na toto téma pak byli
přizváni další umělci, kteří mají blízký osobní vztah
k Těšínskému Slezsku: režisér Radovan Lipus a
nakonec hudebník Tomáš Kočko.  Tak vznikl česko-
polský divadelní projekt Těšínské niebo -
Cieszyńskie nebe, který si ani v nejmenším nekladl
za cíl vytvořit dramatickou historickou fresku ze
spletitých dějin Těšínského knížectví, ale naopak

chtěl pohlédnout na události současné i minulé s
nostalgií, humorem a zavzpomínat na pravdivé i
mýtické postavy svázané s tímto pozoruhodným
koutem střední Evropy. A právě písničky Jaromíra
Nohavici se staly základem této sentimentální tram-
vajové rallye. 

Renata Putzlacher a Radovan Lipus

Toto je část průvodního textu , který najdete na
cedéčku, pokud si ho koupíte a nebo dostanete, tak
jako já od sestry.  Dostal jsem jej asi před dvěma
lety a docela často si ho pouštěl.. Mám písničky J.
Nohavici rád, některé jsem znal, jiné jsem slyšel
poprvé, a že se v textech prolíná čeština, polština či
němčina, mi vůbec nevadilo. Spíš mi to připadalo
zajímavější. A v případě polštiny i libozvučnější. Ale
musím se přiznat, že jsem texty jednotlivých písní
úplně pochopil až poté, co jsem  v ústeckém divadle
shlédl toto hudební  přestavení. A byl to opravdu
vynikající zážitek. Chodím do divadla celkem často (
pro mě  často znamená cca 10x do roka ), ale zatím
ve mně žádné jiné představení nezanechalo tak
hluboký dojem jako toto.

Pokud by se Vám naskytla možnost toto před-
stavení vidět, neváhejte, opravdu ho všem vřele
doporučuji. Stojí to za to a jsem přesvědčen, že mi
poté dáte za pravdu.

Ing. Petr Bodlák, vedoucí MS

Sobota 5. 8.
Turnaj starých pánů 
od 13 hod. na stadionu, fotbalový oddíl

Úterý 8. 8.
SOLIDEO
koncert vokální hudby, v 19 hod. v kostele sv.
Bartoloměje, farnost

Pátek 25. 8.
Pou�ová zábava
ve 20 hod. na stadionu, fotbalový oddíl

Pátek - neděle  25. 8. - 27. 8.
Jablonská pou�

Výstava
Keramika: Silvie Bednářová
Damascenská ocel: um. kovář Marcel Bednář

Kulturní  a informační centrum čp. 30, výstava
potrvá do 27. 8. 2006.

Akce, u kterých není označen pořadatel, pořádá
Odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Jablonné
nad Orlicí

Program kina v Jablonném nad Orlicí

čtvrtek 3. srpna v 19.30 hodin
Scary Movie 4 - USA 
Tentokrát osud zavane naivní Cindy Campbellovou,
která se snaží budovat kariéru v oblasti péče o
nemohoucí, do domu podivné staré paní. Jako by
nestačilo, že dům je ještě podivnější než ona
obskurní důchodkyně a zjevně v něm straší, bydlí
hned vedle skvěle vypadající kluk a svět navíc
sužuje akutní hrozba globální mimozemské invaze....

Občasník – Léto 2006
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Parodie populárních hororů, kde to schytají napří-
klad Válka světů či Vesnice, ale také třeba Million
Dollar Baby.
84 min, Vstupné: 64 + 1 Kč, Přístupný

čtvrtek 10. srpna v 19.30 hodin
Lemra líná - USA
Trippovi je pětatřicet a nechce se hnout z domu.
Zoufalí rodiče proto najmou krásnou Paulu, aby mu
trochu pomohla: v romantické komedii Toma Deye
ale bude všechno trochu jinak.
97 min., Vstupné : 54 + 1 Kč, Přístupný od 12 let

čtvrtek 17. srpna v 19.30 hodin
Všechno nejlepší - ČR
Pražský taxikář Jarda má dnes narozeniny a chce si
je opravdu pořádně užít. Všechno má pěkně
naplánované a pod kontrolou - tak, jako zatím všech-
no v životě. S každým vyjde, všechno zařídí, všichni
jsou s ním spokojeni. Jarda se prostě "vyzná". Má
skvělou manželku, krásný byt, pohodovou práci,
novou milenku a spoustu dobrých známostí......jenže
právě dnes nabere do auta konzervativního a
zásadového důchodce, který mu během jediného
dne dokáže rozložit celý život. 
100 min., Vstupné: 59 + 1 Kč, Přístupný

pondělí 21. srpna v 19.30 hodin
Auta - USA
Když se začínající, avšak velice ambiciózní závodní
auto Blesk McQueen během cesty na velkolepý šam-
pionát Zlatý píst neočekávaně zatoulá do ospalé
Kardanové lhoty u silnice 66, naučí se, že opravdová
radost ze života se neskrývá za cílovou rovinkou, ale
na cestě k ní. Auta ze lhoty, s nimiž se v průběhu
svého putování Amerikou seznámí, mu ukáží, že na
světě existují i důležitější věci než trofeje, sláva 
a sponzoři.
96 min., Vstupné : 64 + 1 Kč, Přístupný

čtvrtek 24. srpna v 19,30 hodin
Účastníci zájezdu - ČR
Komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího

současného českého spisovatele Michala Viewegha
navazuje na úspěch Románu pro ženy. Na dovolenou
autobusem k Jadranu vyráží náhodná skupinka ces-
tujících. Průvodkyně Pamela, blondýna s růžovými
brýlemi se rozhodla "vytvořit z nich správnou
partu." Oni se však vidí poprvé v životě! Během
cesty a pobytu u moře na všechny čeká řada
komických, ale i absurdních situací, v nichž se lidé
ukazují odhaleni, a to nejen do plavek. Přátelství,
překvapivá setkání, letní milostná vzplanutí i divoké
prázdninové vášně se odrážejí v příběhu plném
humoru a jemné vieweghovské ironie. 
113 min., Vstupné: 64 + 1 Kč, Přístupný  

pondělí 28. srpna v 19.30 hodin
X-Men - Poslední vzdor - USA 
Vývoj světových dějin "lék", jenž dokáže proměnit
mutanty v obyčejné lidské bytosti. Mutanti mají
poprvé možnost zvolit si svou budoucnost: bu� si
mohou zachovat svou výjimečnost, nebo se svých
schopností vzdát a stát se normálními lidmi.
Protichůdné názory vůdců mutantů Charlese
Xaviera, který hlásá toleranci a Magneta, podle nějž
přežívají jen ti nejsilnější, jsou podrobeny poslední
zkoušce - rozpoutají válku, která má všechny války
definitivně ukončit.
104 min., Vstupné: 59 + 1 Kč, Přístupný

čtvrtek 31. srpna v 19.30 hodin
Satan přichází - USA
Mnozí lidé věří, že proroctví z knihy Zjevení je
předzvěstí děsivé budoucnosti, která náš svět čeká.
Robert Thorn  o podobných temných proroctvích
nic neví - jako zkušený americký diplomat má jiné
starosti. Jeho žena Kathryn právě prodělala komp-
likovaný porod a zatím ještě neví, že během něj dítě
zemřelo. Nemocniční kněz, otec Spiletto, Thornovi
ukáže jiné dítě, které se narodilo té noci a jehož
matka zemřela při porodu. Přemluví jej, aby si nem-
luvně vzal. Po přestěhování celé rodiny do Velké
Británie se začínají okolo nyní již pětiletého
Damiena objevovat silně znepokojivé věci....
180 min., Vstupné: 54 + 1 Kč, Přístupný od 15 let

Tiráž:
Tento časopis vydává firma Isolit-BRAVO pro své zaměstnance a jejich rodiné příslušníky.

Distribuce probíhá zdarma uvnitř výrobního závodu. Do občasníku může přispět kdokoli ze
zaměstnanců a na jakékoli téma. Vedení firmy si vyhrazuje právo odmítnout články, které

odporují dobrým mravům, zákonům ČR nebo poškozují pověst firmy. Příspěvky předávejte
nejlépe v digitální formě pomocí mailu na adresu sales3@isolit-bravo.cz. Pracovníci, kteří nemají

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

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

Grafická úprava: 
Daniel Jaroš
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Malování na zakázku

Štarmanová Andrea

nástrojárna D 2. 

V případě zájmu se ozvěte na tel.: 

776 121 636.

IInnzzeerrccee


