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Kvido meditates on being soft and being tough.

Protože jsem z pochopitelných důvodů nechtěl
své příspěvky v tomto čísle spíchnout horkou
jehlou, rychločetbou jsem sestudoval k jejich
napsání různé podklady. Ne, že bych se dozvěděl
něco úplně nového - ale když čtete s cílem vy-
hmátnout jádro pudla, věci se vám jeví syrověji 
a přímočařeji, než když je jenom slyšíte a klouza-
jí po vašich uších jako placaté oblázky hozené
žabkou po vodní hladině. Přitom jsem se znovu
upřímně zhrozil: v jakých to těžkých podmínkách
ti lidé před námi žili! Snad ani nemusíme chodit
do staroslovanských dob - vezměme jenom ty
legionáře, z nichž mnohé jsem v dětství skutečně
znával. Kdopak by byl ochoten nasazovat dnes
život a zdraví na ochranu mužiků ve vzdáleném
Rusku?! Dnes chtějí mít lidé pohodlí a garanto-
vané jistoty. Nikdo by do toho dnes nešel! Do
vojenské služby se hlásí jen pár nadšenců či
přímo dobrodruhů a ti ještě často ve skutečném
bojovém nasazení žalují svou vládu: Nezajistili
jste nám bezpečnost práce! Lítaly tam kulky!
Nepřátelé nás chtěli dokonce trefit!

Byli ještě naši dědové tak psychicky a potažmo 
i biologicky od nás rozdílní? Je proběhlé evident-
ní změkčení správné a vývojově prospěšné? 

Velké biologické změny za dvě tři generace
proběhnout nemohly, a tak je to v odlišnosti
prostředí, ve kterém vyrůstali oni a nyní my.
Jistě je správné, že došlo k jeho podstatné kulti-
vaci. Války v Evropě nejsou, věci se řeší
demokraticky a kompromisy a lidský život má
opět svoji jedinečnou cenu. To je neoddiskuto-
vatelný a velmi správný  pokrok. Každá mince má
ale dvě strany. Rubem je všeobecné zpohodlnění,
drogy, nechu� pracovat, absence vyšších hodnot,

absence víry v cokoli vyššího než konzum,
zneužívání sociálních podpor a mnoho dalších
negativních jevů současnosti. Celkový konec,
nedojde-li ke zlepšení, může být potom velmi
nepříjemné procitnutí. (Ostatně, vyznavači
Proroka  i jednaapůl miliardy soudruhů v Číně už
na něm pracují a každý zvláš�. Je proto velmi
pravděpodobné, že aspoň jedněm to "dopadne").
Je to jako by člověk či organismus, který byl
pravidelně zatížen těžkou fyzickou prací, náhle
neměl co dělat. Jistě, je to pohodlné, nenadře se,
ale také atrofuje, krní a degeneruje. Řešení
spočívá ve cvičení. Jestliže  se první kosmonauti
jenom radovali ze stavu  beztíže, velmi rychle se
přišlo na to, že namísto chybějící gravitace musí
cvičit. A tak to je i s námi. Zapla�pánbůh se
nemusíme probíjet Sibiří  jako naši dědečkové 
a pradědové a můžeme jenom kulturně, způsobně
a veskrze velice pohodlně "cvičit". Jedním
takovým  velice prospěšným cvičením je bezes-
poru pořádná a poctivě prováděná práce. Všimli
jste si někdy, jak vypadají kosmonauti po návratu
na Zem? Dlouhodobě trénovaní lidé a i po cvičení
na oběžné dráze nejsou schopni po přistání stát a
normálně se pohybovat. Kdyby necvičili, byli by
už úplně vyřízení a zrovna mrtví. Bu	me tedy
rádi, že nemusíme do ostrého výcviku jako naši
dědové a važme si toho, že nám doba umožnila
jenom "cvičit" v práci - kde se topí, svítí, vaří,
dodržují bezpečnostní pravidla a k tomu  se dobře
platí - slovem, jsou tam neporovnatelně lepší pod-
mínky, než měli ti před námi. A cvičme s chutí 
a důkladně, což se rovná Dělejme svoji práci po-
ctivě a pořádně.

Ing. Kvido Štěpánek, Ředitel firmy

TTvvrrddeejj  aa  mměěkkkkeejj

Občasník – Vánoce 2006



4

Magda refers to EU support to increase the edu-
cation of our colleagues.

Společnost Isolit-Bravo, spol. s r. o. získala
dotaci ve výši 622.938,- Kč na vzdělávání svých
zaměstnanců z prostředků strukturálních fondů
ES a ze státního rozpočtu. Dotace byla poskytnu-
ta na projekt s názvem "Zvýšení kvalifikace
vybraných pracovníků pro specifické potřeby 
a podmínky společnosti Isolit-Bravo" v rámci
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů -
Grantové schéma Profese. Pro projekt jsou
stanovena přísná pravidla  týkající se výběru
dodavatelů, publicity projektu, uznatelných ná-
kladů a časového harmonogramu, která je nutno
striktně dodržovat vzhledem k přiznané dotaci.
Nedodržení podmínek projektu či závazných
ukazatelů by mohlo vést k sankcím či odnětí
dotace.

Projekt tvoří šest školících aktivit, které byly,
jsou a budou realizovány až do konce tohoto roku.
Školící aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání
především technických profesí - seřizovačů, tech-
nologů, pracovníků konstrukční kanceláře a pra-
covníků technické kontroly. V rámci projektu
bude proškoleno celkem 56 osob. Počet
proškolených osob je pro nás závazným ukaza-
telem pro proplacení dotace.

Projekt "Zvýšení kvalifikace vybraných pra-
covníků pro specifické potřeby a podmínky
společnosti Isolit-Bravo" je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a Státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím
Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ing. Magdalena Danielová, ekonomické odd.
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RRoozzbboorr  pprraaccoovvnníí  úúrraazzoovvoossttii
Evaluation of Injuries in IB

V posledních letech dochází v naší firmě k
nárůstu počtu pracovních úrazů a to i přesto, že
firma je již třetí rok držitelem certifikátu
OHSAS 180001 bezpečný podnik a  letos se v
soutěži IBP s programem Start umístila na
třetím místě v České republice. K nárůstu počtu
pracovních úrazů dochází zejména v letošním
roce. 

V roce 2006 máme registrováno již 26 pracov-
ních úrazů, na nichž se podílí střediska dle uve-
deného grafu.

Převážná část pracovních úrazů je zapříčiněna
samotnými pracovníky a jen malá část přímým
zaviněním firmy. 

Z hlediska spolupracovníků jsou pracovní
úrazy způsobeny zejména:

Neodhadnutí nebo podcenění  rizika - proje-
vuje se zejména u nových a zahraničních  spolu-
pracovníků. Tito pracovníci nemají zažité vhodné
pracovní návyky, často nevědomky používají
nevhodné postupy a riskují zranění. Tato skuteč-
nost je zřejmá z rozdílu počtu pracovních úrazů 
u zkušených  pracovníků v nástrojárně a nových
pracovníků v kovovýrobě  a lisovně. Podíl těchto
úrazů činí více jak polovinu celkového počtu
úrazů.

Z hlediska  nedostatků na pracovištích jsou
pracovní úrazy zapříčiněny asi z 12%. Přesto
právě vedoucí pracovníci  mohou výrazným způ-
sobem snížit počet  úrazů .

1. Důsledné provádění kontrol pracoviš� 
- kontrolní činnost je často povrchní, jsou

přehlížena  nebezpečí s představou, že se dosud
nic nestalo. 

2. Důsledné vyhledávání rizik 
- včasné odhalení rizik, jejich vyloučení nebo

omezení stanovením nápravných opatření, pou-
žívání ochranných pomůcek a správných postupů
vede ke snížení počtu úrazů. Vyhledání rizik často
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Wages departnment information.

Upozorňujeme spolupracovníky, aby si během
měsíce ledna 2007 přišli podepsat do mzdové
účtárny  Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyz-
ických osob na rok 2007. Je potřeba dodržet tento
termín, protože jinak by poplatníkovi ve výplatě za
měsíc leden 2007 nemohla být vyplacena sleva na
poplatníka (tj. 600,- Kč/měsíc). Pokud budou spo-
lupracovníci chtít provést roční zúčtování daně od
mzdové účtárny, je potřeba doložit do 15. 02. 2007
potřebné doklady na odpočty. O roční zúčtování
daně  může požádat každý poplatník, který nemá
povinnost podat daňové přiznání. Níže uvádím  pro
informaci, jaké odpočty lze uplatnit:

Na poplatníka  600,- Kč / měsíc,  nebo pokud neu-
platnil v průběhu roku 2006 (7.200,- Kč / rok) za pod-
mínky, že podepíše Prohlášení …

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domác-
nosti 500,- Kč/měsíc (nebo 6.000,- Kč/rok), za pod-
mínky, že zvýhodnění na konkrétní dítě  neuplatňu-
je druhý z manželů – doloží rodný list dítěte 
a potvrzení od druhého rodiče, že toto  neuplatňuje.
Pokud má dítě průkaz ZTP/P je tato  částka 1.000,-
Kč/měsíc.

Pojistné na soukromé životní pojištění - maximál-
ně 12.000,- Kč ročně (doložit platnou smlouvu +
potvrzení o zaplaceném pojistném ze rok 2006).
Úhrn příspěvků na penzijní pojištění se státním
příspěvkem snížený o 6.000,- Kč - maximálně lze
odečíst 12.000,- Kč ročně (doložit  platnou smlouvu
+ potvrzením o zaplacení pojistného za rok 2006). 

Na manželku/a 4.200,- Kč/rok - vlastní příjem
uplatněné osoby nesmí přesáhnout částku 38.040,-
Kč v celém  rozhodném období. U držitele průkazu
ZTP/P je tato částka na odečet 8.400,- Kč/rok.

Na částečný invalidní důchod je odečet 125

Kč/měsíc, nebo 1.500,- Kč/rok. Na plný invalidní
důchod je odečet 250,- Kč/měsíc, nebo 3.000,-Kč/rok.
Spolupracovník musí předložit rozhodnutí o při-
znání důchodu.

Na osobu soustavně se připravující na budoucí
povolání (tzv. sleva pro studenta) do 26 let věku a do
28 let u prezenčního doktor. studia  200,-Kč/měsíc,
nebo 2.400,- Kč/rok. Musí doložit potvrzením  školy. 

Dar na veřejně prospěšné akce - doložit potvr-
zením příjemce daru nebo jeho zákonného zástupce.
Hodnota daru musí činit alespoň 1.000 Kč/rok, max.
10% ze základu daně. Potvrzením stavební spořitel-
ny o  částce  úroků  zaplacených v uplynulém kalen-
dářním roce z úvěrů ze stavebního spoření, popř. 
z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou 
v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření. Pro
informaci ještě uvádím tabulku roční sazby daně
(pro příjem za rok  2006).

Ze základu daně Ze základu
od Kč do Kč  Daňpřesahujícího

0 121200 12%
121201 218400 14544+19% 121200
218401 331200 33012+25% 218400
331201 a více 61212+32% 331200

Do ročního zúčtování daně se nesmí zahrnout pří-
jem, který byl zdaněn srážkovou daní. Pokud někdo
bude chtít společné zdanění manželů, musí si podat
daňové přiznání na FÚ. Pokud  je zjištěn přeplatek
na dani vyšší jak 51 Kč vrátí se poplatníkovi ve
výplatě za únor nebo březen 2007.     

Pokud Vám bude něco nejasného, zastavte se ve
mzdové účtárně.

Helena Křivohlávková, mzdová účetní

požadují vedoucí na bezpečnostním technikovi 
a sami jsou v této činnosti velmi pasivní.

3. Řešení ,,skoronehod"
- tato činnost je zcela opomíjena . Skoronehoda

je děj, při kterém dojde k selhání zařízení,  nedo-
držení pracovního postupu nebo k nehodě bez
pracovního úrazu. Například pád palety z vozíku,
nenadálé samovolné spuštění stroje,  pád pracov-
níka na kluzké podlaze bez zranění a podobně.
Vedoucí pracovníci jsou povinni každou takovouto
událost vyšetřit a stanovit nápravná opatření.

4. Důsledné stanovení a plnění nápravných
opatření

- pouze důsledným řešením nápravných opat-
ření k odstranění rizik, předcházením skorone-
hod a pracovních úrazů vede k trvalému
zlepšování.

5. Zlepšení  úrovně školení 
- školení je často prováděno formálně, nepro-

bíhá v  celém rozsahu a chybí přezkoušení pra-
covníků. Školení zahraničních dělníků je díky
jazykové bariéře často málo účinné.

6. Odměňování pracovníků 
- porušení bezpečnosti práce pracovníkem je

často přehlíženo, a to i při opakovaném porušení
kázně.  Bezpečnost  práce není vyžadována stejně
důsledně jako například  jakost. Postihy za
porušení  bezpečnosti práce jsou ukládány ojed-
iněle, zcela chybí odměňování pracovníků, kteří
přistupují k této problematice aktivně.

Ing. Rubeš Josef, vedoucí PZP

KK  rrooččnníímmuu  zzúúččttoovváánníí  ddaanníí..



Ondra explains the Pareto’s diagram principle.

Je sice dobře, že splňujeme požadavek za
požadavkem, který nám předepisuje norma, ale
někdy mi přijde, že je to i celkem zbytečné. Na
mysli mám jeden příklad za všechny a to, že man-
agement podniku má za úkol informovat a komu-
nikovat se všemi zaměstnanci a� už formou
nástěnek, kde jsou k dispozici údaje o dění ve
firmě či o kvalitě, nebo formou výrobních porad.
Bohužel jsem však názoru, že na nástěnkách
mnohdy visí i údaje, kterým běžný zaměstnanec
nerozumí. Zde vidím ten rozpor - požadavek
normy versus realita. Příkladem tohoto jsou
Paretovy diagramy. Pro ty, kterým tento název
nic neříká, se pokusím trochu přiblížit, oč se
jedná.

Paretův diagram patří mezi nástroje, které
napomáhají lidem porozumět nashromážděným
údajům. Tento diagram vychází z tzv. Paretova
principu 80:20. Wilfredo Pareto byl švýcarský
sociolog, matematik a ekonom, který žil na přelo-
mu 19. a 20 století a při svých bádáních, jako pro-
fesor na universitě v Lausanne, přišel na to, že
20% obyvatelstva Švýcarska vlastní 80% majetku
a naopak zbylých 80% obyvatelstva vlastní 20%
majetku. Pozdějšími výzkumy v různých oborech
se zjistilo, že tento princip je obecně platný 
i v jiných sférách lidského působení. Dokonce 
i u kvality platí tendence, že 80% všech závad
způsobuje jen 20% příčin.

Paretův graf je způsob grafického znázornění,
který nám říká, na co je třeba se zaměřit, aby-
chom dosáhli například efektivního zlepšení kva-
lity. Tato metoda je řazena jako jeden ze sedmi
hlavních nástrojů kvality. Nebudu Vás zde zatě-

žovat tím, jak se Paretův diagram tvoří, i když je
to velice jednoduché.  Pravdou však je, že nestačí
pouze umět tento diagram sestrojit na základě
získaných podkladů, ale umění je z něj využít vý-
stupních informací. Dle mého názoru tyto cenné
výstupní informace  nejsou v naší firmě ještě
patřičně využívány tak, jak by měly. Toto je 
i důvod, proč zde popisuji význam této metody.
Určitě je správné, že tyto informace na nástěn-
kách visí, protože každý z nás má nemalý vliv na
konečnou kvalitu výrobku a pokud si budeme
vědomi problémů a jejich hlavních příčin, pak
máme dobré předpoklady ke zlepšení kvality
výrobku.

Názorný příklad Paretova diagramu z naší
firmy:  

Výstupem z grafu je pro nás informace, že
škrábance a vrypy jsou tím, na co bychom se měli
zaměřit, abychom odstranili 80% problémů.
Poj	me se tedy všichni zabývat hlavními příčina-
mi, aby většina problémů byla vyřešena. 

Ing. Ondřej Mareš, vedoucí ŘKJ

IB wan the 3 rd place in Correct praxis
Competition  evaluation of companies in CZ

Dne 24. října 2006 proběhlo slavnostní
předání cen společnostem, které se umístily na
předních místech v rámci akce Evropský týden
BOZP 2006. Společnost Isolit-Bravo Jablonné
nad Orlicí převzala ocenění za 3. místo v pro-
gramu Správná praxe, který je zaměřen na
výchovu a ochranu mladých zaměstnanců na
pracovišti.  Toto ocenění je výsledkem trvalé
snahy vedení firmy o maximální ochranu a
spokojenost svých spolupracovníků.

Jaké podmínky programu "Správná praxe"
byly stanoveny?

Tato soutěž byla zaměřena na přístup firem 
k mladým lidem (do 25 let věku), jejich
vzdělávání a rozvoji. Každá společnost, zaměst-
návající mladé spolupracovníky, se mohla do
soutěže přihlásit. Podmínkou účasti bylo zpracov-
ání konkrétního projektu, který byl posouzen
odbornou komisí. Celkově bylo ponecháno na
tvůrčí zdatnosti soutěžících, jak zajímavý projekt
představí při zachování důrazu na cílovou
skupinu.
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Jak jste přispěli k úspěšnému výsledku této
kampaně?

Základy našeho projektu byly položeny již
mnohem dříve. Každý úspěšný personální audit
či prověrka BOZP se pozitivně odrazily na kvalitě
systému. Celek je z velké část tvořen na základě
zkušeností z praxe. A právě tyto zkušenosti nás k
účasti v soutěži přivedly. Zkrátka lze s trochou
nadsázky říci, že jsme popsali firemní filosofii ve
vztahu k mladým spolupracovníkům a dokázali
jsme prezentovat i praktické výsledky, což bylo
rozhodující.

Jakým způsobem byly programy vyhodnoco-
vány?

Nejdříve proběhlo krajské kolo soutěže, z
něhož postupovaly tři nejlepší projekty, v národ-
ním kole se pak sešlo 15 nejlepších regionálních
prací. Na samotném vyhodnocení se podílely
odborníci z OIP a Ministerstva práce a sociálních
věcí.

Byly tyto výsledky zveřejněny v tisku?

Výsledky byly prezentovány odborné i laické
veřejnosti prostřednictvím tiskových zpráv a dále
na internetových stránkách. Celá akce zazname-
nala poměrně velký ohlas.

Jsou ještě nějaké další možnosti tento stav
dále zlepšovat?

Dovolím si tvrdit, že jsme tímto naším
umístěním ke zlepšování zavázáni. V absolutním
měřítku nás předběhly pouze dvě společnosti, v
rámci východočeského regionu jsme byli nejlepší.
Tato skutečnost nás nutí neustále hledat další
možnosti rozvoje a zlepšování.  Každý spolupra-
covník může svým dobrým nápadem pomoci
pozvednout celkovou úroveň péče o zaměstnance
v naší společnosti.

Na závěr bych chtěl poděkovat bezpečnostní-
mu technikovi p. Mullerovi Ludovítovi za příklad-
nou spolupráci při přípravě celého projektu.

Děkuji za rozhovor.

Sarka describes the history about Black&Decker

V současné době je firma Black & Decker celosvě-
tovým výrobcem kvalitních výrobků používaných 
v domácnostech nebo na zahradách se všeobecným
použitím. Je také hlavním dodavatelem  informačních
systémů a služeb pro státní i komerční klienty na celém
světě. S prodejem svých výrobků ve více než 100
zemích světa, přičemž  přibližně polovina výnosů
pochází ze států mimo USA, drží výrobní linky
společnosti Black & Decker ve svých oborech hlavní
podíl na trhu. Společnost je největším výrobcem elek-
trického nářadí a příslušenství na světě. Na trhu v USA
je na vedoucí pozici v obchodování s výrobky pro
domácnost.

Malá dílna ze začátku 20. století založená dvěma
mladými podnikateli S. Duncanem Blackem a Alonzo
G. Deckerem v Baltimoru ve státě Maryland se
rozrostla během let nevídaným způsobem. Jaký byl
tedy vývoj z malé zámečnické dílny do dnešní výkonné
celosvětové výrobní a marketingové společnosti. V roce
1917 obdržela společnost patent na pistolové rukojeti 
a spouštěcí spínače na svých vrtačkách. Také byl
postaven první podnik firmy Black & Decker s podla-
hovou plochou  12.000 čtverečních stop ve městě
Towson v USA a poté i na předměstí města Baltimore.

První zahraniční sesterská společnost byla založena 
v Kanadě roku 1922 jako montážní, prodejní, skladová
a servisní firma  plně vlastněná zakládající společností
Black & Decker a do výrobního programu byl zařazen
elektrický šroubovák.

Expanze pokračuje založením další společnosti 
v Londýně v roce 1925, v Sydney  1929 a získáním
firmy Van Dorn Elektric Tool Company of Cleveland,
která vyráběla průmyslové elektrické nářadí. V prů-
běhu II. světové války vyrábí zapalovače, pojistky, stře-
livo a ostatní potřeby pro spojence a samozřejmě
pokračuje ve  výrobě elektrického nářadí. V roce 1946
je založena sesterská společnost odpovídající za rozvoj
obchodu na západní polokouli a obchodní středisko 
v Brazilii. V Johanesburku  v Jihoafrické republice byla
založena v roce 1955 sesterská společnost a postavena
továrna ve městě Croydon, Victoria v Austrálii na ploše
50.000 čtverečních stop. Další sesterské společnosti 
v letech 1957 až 1958 byly založeny v Belgii, na Novém
Zélandu , v Německu a Nizozemí.

V roce 1965 se továrna firmy v Hampsteadu
rozrostla na 240.000 čtverečných stop, aby mohla poj-
mout výrobu přesunutou z města Towson, kde proběh-
la modernizace továrního vybavení. V dalších letech se
společnost rozrostla o pobočky v Nigérii, Argentině 
a dokonce se v Japonsku stala první nejaponskou

BBllaacckk  &&  DDeecckkeerr
NNaaššii  zzáákkaazznnííccii
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společností pro výrobu elektrického nářadí. Po reor-
ganizaci společnosti v roce 1984 získala i firmu
obchodující s malými spotřebiči pro domácnost
General Elektric Company. Přijala nové logo a po-
někud změnila svůj název na The Black & Decker
Corporation.

V dalších letech neustále narůstá velikost firmy
se současným zvyšováním zisků. Dále se rozšiřuje 
i výrobní program. Za zmínku stojí uvedení firmy do
síně slávy amerického úřadu pro výzkum vesmíru za
akumulátorové nářadí poskytnuté do programů
NASA Gemini a Apollo. Taktéž zavedla proces abso-
lutní kvality, který se zaměřuje na zvýšení úrovně
spokojenosti zákazníků.. Stále větší pozornost se
věnuje větší globalizaci obchodu s využitím interne-

tu. Black & Decker má také pobočku v České repub-
lice v Trmicích u Ústí nad Labem. 

Firma Isolit-Bravo vyrábí pro firmu Black  &
Decker formy pro plastové součástky vrtaček 
a příslušenství.  Letos v květnu započala výroba
příklepové vrtačky Terminátor 4, pro kterou
dodáváme 2-komponentní díly pro regulátor otáček
a vyrobili jsme formu na kufr, která je využívána
přímo ve firmě v Black & Decker. 

V současné době spolupracujeme na dokončení
konstrukce nového projektu "ponorná pila", kde
budeme vyrábět vstřikovací formy.  

Šárka Seidlerová, obchodní referent

Občasník – Vánoce 2006

PPoommoocc  ppoottřřeebbnnýýmm
PPoodděěkkoovváánníí  aa  ppoozzddrraavv  zz  DDoommoovvaa  OOLLGGAA,,  BBllaannsskkoo

Jako každoročně, tak i letos chceme
poděkovat jablonskému Isolit-Bravo, 
v čele s jeho generálním ředitelem, Ing.
Kvido Štěpánkem, za celoroční podporu
ve prospěch naší práce pro zdravotně
postižené spoluobčany. Díky i této pod-
poře můžeme udržovat naši péči na stále
kvalitní úrovni a můžeme i dále budovat
přístavbu chráněných bytů pro naše
klienty.

Ti si každý rok před Vánocemi zpívají
(jednak pro sebe, ale i při různých vy-
stoupeních) mnoho vánočních písní 
a koled. Letos jim dva naši pracovníci
připravili zbrusu novou písničku, kterou
pro ně přímo napsali. Jako vánoční po-
zdrav si dovolujeme ji poslat i čtenářům
OBČASNÍKu. Snad se někomu i zalíbí 
a třeba si ji i zazpívá.

S přáním jen všeho dobrého

do Nového roku 2007

za Domov OLGA

Jana a MUDr. Jaromír Kratochvílovi 
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Vážení,

Píši Vám děkovný dopis za Vaši nevšední ochotu a laskavost k mé osobě. Dneska už se v této ošklivé
době nesetkáváme s takovým činem. Dnes nemá nikdo žádné pochopení pro druhého, natož cit!
Jsem velmi š�astná a ráda. Když jsem otevřela krabici, celá jsem se klepala, třásla radostí a dojetím
nad tak ušlechtilým činem, co jste pro mě udělali.
Nikdo tomu tady nechtěl ani věřit. Moc a moc Vám ještě jednou děkuji. Te� už mě konvice bude
sloužit až do smrti. Je opět zase jako nová. Ani jsem nečekala tak příznivou cenu.
Budu Vás všude chválit a doporučovat. Já sama chodím jen po bytě a domě o francouzské holi. Jsem
plně invalidní po infarktu myokardu, píchám si 5x denně inzulín a jsem po zlomené noze s trvalými
následky, takže alespoň víte, jakou jste udělali radost chudákovi, jako jsem já. Moc a moc jsem Vám
vděčná. To se nedá ani říci.
Přeji Vám všem hodně zdraví a ještě hodně elánu do práce pro dobro druhých. Dovedu to vše ocenit!
Moc Vám děkuji a jsem s pozdravem

Primasová Alena, Dům pečovatelské služby 366, Žihle 33165 Plzeň - sever 

Vážený pane řediteli,

chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za sponzorský dar pro mou zdravotně postiženou dceru.
Vámi věnovaná částka pomůže Lucii k začlenění do kolektivu dětí v mateřské škole, bude totiž
použita na plat její osobní asistentky.
Ještě jednou děkuji za Vaši pomoc a přeji Vám a Vaší firmě mnoho úspěchů.

Smetanová Jitka, Hradisková 705, Jablonné nad Orlicí  

DDaallššíí  ppoodděěkkoovváánníí......

Občasník – Vánoce 2006

A i my děkujeme všem za tato

milá slova, a� již zaslaná emailem

nebo dopisem nebo i sdělovaná

ústně. Jsou pro nás povzbuzením do

další práce, inspircí pro další dobré

činy a to zvláš� v této předvánoční

době. Všichni doufáme, že naše

práce alespoň malým dílem přispěje

k zlepšování života nejen všem

potřebným, ale i všem ostaním.
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Maruska wan the Prize for best author

"Mami, já už vím co bych moc chtěla z té
Paříže. Víš, bárbínu, tu "opravdovou od Mattela",
… ale mami, víš, já bych chtěla … černošku… " -
vydechla s úlevou, nad tím dlouhým přemýšlením
a velkým rozhodnutím, malá culíkatá prvňačka.
Tak toto obrovské a "zásadní" rozhodnutí padlo
před patnácti lety a ta prvňačka jsem byla já. 
A s tou černoškou, pravou od Mattela, to bylo
tak…

V té době byl každou neděli dopoledne v tele-
vizi dětský pořad, už nevím, jak se jmenoval, ale
vystupoval v něm žlutý pták Čau. Takové
přerostlé kuře, co uvádělo pohádky, vítalo hosty
pořadu a dělalo srandy. Taky vycházel časopis
Čau a většina z nás dětí ho odebírala. V tom
časopise občas vycházely "čaulíře". Byla to
vždycky stránka, možná dvě, už si to přesně
nepamatuju, natisknutých jakoby peněz, které se
vystřihovaly a sbíraly. Kdo z dětí měl víc
"čaulířů", ten byl větší borec. Vyměňovaly se za …
to fakt nevím za co, ale někdo jich měl prostě víc.
Taky jsem je sbírala, ale nikdy jsem žádné za nic
nevyměnila, a taky jsem nikdy žádný velký
"čaulířový" borec nebyla. Nejsem moc soutěživý
typ… 

V tom časopise Čau se vyhlašovaly všemožné
výtvarné, literární a kdoví jaké soutěže a my děti
je plnily a posílaly odpovědi a kreslily obrázky 
a psaly příběhy. Jednou byla vyhlášená soutěž
pro ty, co sbírají čaulíře. Kdo zodpoví správně ty
a ty otázky, do termínu odešle a bude vybrán,
může se zúčastnit veliké aukce, kterou pořádá
pták Čau spolu s televizí. Taky jsem se té soutěže
zúčastnila, otázky správně zodpověděla a v ter-
mínu odeslala - a představte si, oni mě vybrali.
Přišla pozvánka, že tehdy a tehdy se v Praze, 
v hotelu Intercontinental, koná velká dětská
aukce, které se zúčastní nejen pták Čau, ale 
i mnoho známých televizních osobností. Tak to
bylo překvápko..! Z naší školy tu obálku dostala
ještě jedna holka. Lucka byla tehdy myslím
osmačka. Chodila k nám do třídy ještě 
s kamarádkami často. Pomáhaly naší paní
učitelce se mnou o přestávkách. Byla jsem tehdy
první a jediný žáček na invalidním vozíku, tak se
o mě staraly a povídaly si se mnou, když děti z
naší třídy běhaly venku, nebo se procházely po
chodbě. 

A přišel den D - odjezd do Prahy. Obrovský
nádherný hotel, všude krásné koberce, křesla,
sklo a kytky, úžasné a velkolepé pro sedmiletou
holku z malého městečka. U dveří do sálu nám

dali moje aukční číslo napsané na velké čtvrtce.
Já dostala 37 (mám ho stále v šuplíku s poklady).
Uvedli nás na místo v první řadě, jednu židli ode-
brali, aby mamka mohla zasunout můj vozík vedle
sebe. Pamatuju si živě na to malé podium a velké
hemžení. Viděla jsem zblízka toho tlustého ptáka
Čau, přišel a pošimral mě svým žlutým křídlem
na nose, taky pana Rosáka, Chalupu a Hložka 
a Štěpánku Haničincovou a ještě další naše velké
hvězdy z televize. Byl to teda zážitek úžasný …

Já žmoulala v ruce svoje papírové čaulíře 
a vůbec jsem netušila, co se bude dít. A co je
vlastně aukce, to jsme taky moc nevěděly -
mamka trochu, ale já vůbec ne. Jen jsme viděly
kolem stěn vystavené očíslované věci, co se budou
dražit. Spousta maličkostí a dárků od známých
lidí. Hrníček od Gotta, tužka od Zagorky… - te	
kecám, nepamatuju si, co tam všechno bylo a od
koho. Ale to předposlední k vydražení, to velké 
a vzácné z dárků, bylo horské kolo. No a největší
a nejvzácnější - to byl pětidenní zájezd pro dva -
do Paříže. Tak to si pamatuju přesně! To kolo
bylo zelený a líbilo by se některýmu mýmu brá-
chovi, jsem si tehdy říkala, … a zájezd do Paříže,
ten by se zase líbil mamce (a mě taky, samozřej-
mě). Jenže s mýma pár čaulířema máme tak na
preclíky, co se tam daly koupit, to bylo jasný...

Ta osmačka Lucka byla někde vzadu v sále, jen
jsme si zamávaly. Ona to nepodcenila. Měla
čaulířové bohatství a to já vůbec netušila.
Sesbírala od všech spolužáků a kamarádů co kdo
měl a jela do Prahy - vyhrát. Ale co se nestalo.
Lucka opravdu čekala až na závěr a soutěžila 
s nějakým klukem o ty nejkrásnější dárky.
Zvedala svoje číslo a přihazovala, jako nějaká
profesionálka. Před posledním dražením za mnou
přilítla, oči navrch hlavy: "Maruško, nedala bys
mi, prosím tě, svoje čaulíře? Tobě už k ničemu
nejsou a mě třeba pomůžou. Jestli vyhraju tu
Paříž, opravdu ti přivezu, co budeš chtít. Maru,
co?" Dala jsem jí svůj poklad a ona díky tomu fakt
tu Paříž vyhrála. "Maru, Maru, v pondělí ve škole
mi řekneš, co ti mám přivézt, jo? Vždy� já vyhrála
jen díky tobě!" - přiletěla a objímala mě š�astná
vítězka. 

No, a jak to dopadlo? Lucka za mnou 
v pondělí nepřišla. Do Paříže odjela, přijela 
a nikdy se nedověděla, že jsem si strašně přála tu
černošku, tu pravou bárbínu od Mattela. Do třídy
o přestávkách za mnou přestala chodit a dlouho
jsem ji neviděla. Dnes ji občas potkáváme, je to
máma dvou dětí a já už jí tu dětskou "zradu"
dávno odpustila. Odpustila, ale nezapomněla.
Zjistila jsem, že ani máma ne. Když jsem ke

OOpprraavvddoovváá  oodd  MMaatttteellaa??  nebo jen opravdová? aneb mamčin skvělý tip na vánoční dárek
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dvacátinám dostala od bráchů a rodiny
velikonoční pobyt v Paříži, na Lucku jsme si
vzpomněly. Mamka mě tlačila od Vítězného
oblouku po širokém bulváru Champs-Élysées. Té
krásné elegantní ulici stále plné Pařížanů a kos-
mopolitního davu turistů a plné luxusních
obchodů, divadel a slavných restaurací, co směřu-
je k Tuilerieským zahradám a pokračuje k muzeu
Louvre. No, a najednou jsme stály u malého
obchůdku s hračkami a mamka říká: "Maru, ne-
koupíme tu černošku, když už jsme v Paříži? Já
vím, jak tě to moc mrzelo, že se ta Lucka na tebe
vykašlala, co říkáš? Víš, třeba neměla dost peněz,
nebo ji neměli, tak ji koupíme te	, co?" "Ale
mami, už jsem velká, a škoda Eur, koupíme něco
děckám." 

No, nekoupily jsme ji. Letos, jako každý rok,
už brzy na podzim v televizi začaly reklamy na
hračky - aby děti nezapomněly, že brzy budou
Vánoce. Taky jsem si už všimla reklamy na bár-
bíny, i na ty "pravé od Mattela" Zase jsme si 
s mamkou na Lucku a tu černošku vzpomněly 
a smály se tomu, jak je ta stará dětská křivda
stále v nás.... A včera to mamce došlo. Přišla na
to, jak z nás to nedořešené dostat, jak to vlastně
dořešit. Nemohla prý dospat rána, aby mi řekla,
co dostanu letos za dárek k Vánocům. Nadšeně 
a vzrušeně mě budila: "Maru, Maru, mám to! Už
vím, co dostaneš od Ježíška. Konečně ti dám ten
dárek za Lucku, tu černošku. "Vykulila jsem
rozespalé oči, … o čem to mluví? "Maru neboj, ne
tu "pravou od Mattela", jen - pravou. Adoptujeme
si na dálku pravou černošku nebo černouška 
z Afriky a zaplatíme školné. Je to 6 tisíc ročně,
teda 500 měsíčně, ani ne 17 korun denně. Je to
přes UNICEF, tedy žádnej podvod, však jsme na
to koukaly před časem na internetu. 

Od ledna budou ty vyšší sociální dávky, tak tu
pětistovku měsíčně zvládneme. Co říkáš?
Vždycky sis moc přála černošku, tak ti nějakou
najdeme. Kdybych kouřila, byla by to minimálně
pajda denně. Nekouřím, bude to denně jen 17
korun, tak vlasvě ušetříme. Co, Maru? No, to je
nápad!" - poskakovala tady mamka, š�astná, jak
to krásně vymyslela. Tak si od včerejška hledám
na internetu svůj dětský vytoužený dárek,
konečně svou černošku. A pravou!                         

Maruška Harcubová

ČČlláánnkkyy  ssppoolluupprraaccoovvnnííkkůů

Maruska remembers celebrating her birthday.

Kdo mě zná řekne, že nemůžeme mít
společného naprosto nic. Ona ve svých letech
skáče po pódiu jako srnka a já ve svých dva-
advaceti sedím stále jako pecka. Není to z lenos-
ti, sedím na invalidním vozíku. Tak toho fakt moc
nenaskáču…  Přesto máme něco společného… 
a představte si, že právě kousek z toho skákání…

To bylo tak! Měla jsem letos ve třetím ročníku
na obchodně - právní akademii vyznamenání 
a všichni naši doma měli ohromnou radost. Já
taky, samozřejmě. A moji dva bráchové vymýšleli
pro mě dárek za to krásný vízo, chtěli mi udělat
radost nějakým velkým překvapením. Splnit
třeba některý můj sen. Byla jsem letos v červen-
ci, jako každoročně, na integračním táboře 

s PROSAZem, s naši milou paní Arnoštkou
Ježkovou. Letos to bylo v Líchovech, to je pod
Prahou u Slap, kousek od Příbrami. A nedaleko
je taky letiště, kde se dá skočit padákem v tande-
mu. Tak se bráchové a mamka domluvili, že by to
byl krásný dárek za to vyznamenání a seskok mi
objednali. Dobře věděli, že skočit si padákem, je
můj sen už hodně dlouho. 

Na cestě z tábora jsme jakoby náhodou zajeli
na letiště a jen tak jsme tam chodili a kochali se
letadýlky a padáky na obloze. Počasí bylo letní,
nádherné. Přijeli oba bráškové s rodinami, takže
jejich čtyři malé děti byli z celého toho dění na
letišti jak u vytržení. Asi za hodinu ke mně přišel
takový pěkný kluk ve věku mých brášků, v modré
kombinéze, na ní nápis firmy SKYService 
a jméno ROMAN a prý: "Slečno, tak půjdeme si

CCoo  mmáámm  ssppoolleeččnnééhhoo  ssee  zzppěěvvaaččkkoouu,,  HHeelleennoouu  VVoonnddrrááččkkoovvoouu??  
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Kvido highlits the New Age Anabassiss of
Czechoslovak Legions in Russia

Když jsem v letním čísle Občasníku zmínil
československé legie v Rusku, neuvědomil jsem
si, že příběh, který mně připadá tak známý, už
dnešní generaci mnoho nebo možná  vůbec nic
neříká.Bylo by proto vhodné si jej připomenout
ve stručných dějepisných faktech.

Tak tedy pro začátek  ponořme se do historie
ještě podstatně starší, než je první světová válka.
Je páté století před naším letopočtem, dvě gene-
race před Alexandrem Velikým. Mladší bratr
perského krále Kýra si právě najal deset tisíc
řeckých vojáků na to, aby mu pomohli porazit
jeho bratra a zmocnit se tak perského trůnu.
Řečtí vojáci měli tehdy pověst naprosté elity, 

zřejmě několikanásobně cvičenější, odolnější
a statečnější, než jsou nejlepší současné jednotky,
za které se všeobecně považují US Marine Corps.
Vydali se na dlouhou pou� do nitra perské říše 
a v bitvě u Kunaxy skutečně mnohem početnější
vojsko perského krále porazili. Jenže cosi se zvrt-
lo - králův bratr je v bitvě zabit, jeho perské
vojsko utíká z boje a posléze přechází za příslib
amnestie na stranu krále. Z dosavadních spo-
jenců jsou náhle nepřátelé na života a na smrt.
Peršané zákeřně vylákají celý velitelský sbor
Řeků na údajné mírové jednání a tam je úkladně
a podle zabijí. Řecké vojsko náhle zůstává bez
velitelů, bez zásob, sklíčené a zcela obklíčené
záplavou nepřátel v neznámé zemi, více než tisíc
kilometrů od hranic svého království. Nálada je
tak prachmizerná, že nikoho ani nenapadne

Občasník – Vánoce 2006

AAnnaabbaassssiissss

ná delegace. Příjemné překvapení, ale divné to
bylo… Dostala jsem tedy odborné instrukce od
toho hezkého instruktora Romana, navlíkli mě do
modré kombinézy a všech těch popruhů a přivezli
na vozíku k malému letadlu asi tak pro 15 - 20 lidí.
Bráchové mě vynesli dovnitř, Roman si sedl vedle
mě, úsměvy, poslední fotky a já … se ani trochu
nebála. Fakt, opravdu, nekecám, já se vůbec
nebála. 

Letělo s námi asi patnáct dalších lidí, i nějací
cizinci, většinou s padákem na zádech, sami, bez
tandemu. Skákali jsme ze čtyř kilometrů, já jako
poslední. Seděla jsem Romanovi na klíně, tělo 
k němu připoutané velkými karabinami a své
ochrnuté nohy širokými suchými zipy připnuté 
k jeho nohám. Pomalu se mnou došel ke dveřím
letadla, díra pod námi šílená … a poslední
úsměvy, poklepání na rameno a krok … do prázd-
na.  No adrenalin obrovský, takový  jsem si ani ve
snu nedovedla představit… 

Ještě náš kameraman, ten skočil těsně před
námi a všechno točil a fotil. No co mám říct?
Nádhera! Úžasný nepopsatelný zážitek. Adre-
nalin největší byla ta minuta volným pádem.
Nesmírně dlouhá minuta, 60krát jednadvacet...
jednadvacet... jednadvacet... a rychlostí 200
km/hod jsme se řítili k zemi. Vítr hučel v uších,
pod námi políčka a silničky a domečky…, krajina
jako pro panenky. A Roman mi pak, jak jsme se
ještě na zemi domluvili, po�ukal na rameno, že už
otevře padák. Vyletěli jsme s malým cuknutím,
ale docela hladce, nahoru. Najednou bylo ticho 
a vítr jakoby ustal a plachtili jsme pomalu k zemi.
Políčka a silničky se zvětšovaly v pole a silnice 
a já cítila obdiv a důvěru k tomu člověku za mnou.
Bylo mi opojně do smíchu tím nečekaným

velikým štěstím. Nádhera, nádhera, prostě pará-
da…

Dole už na nás čekali s mým vozíkem, děti
volaly na padáčky: "Ahoj Marušky! Ahoj
Marušky!" a já děsně š�astná stála na zemi, vlast-
ně víc visela na tom Romanovi a děkovala všem za
tu krásu, zážitek a splnění mého obrovského snu.
No a to je všechno. A co máme společného se zpě-
vačkou paní  Helenou Vondráčkovou? Včera jsem
se dívala na televizi a viděla  její adrenalinový
zážitek ze seskoku padákem v tandemu 
s firmou SkyService na letišti v Příbrami.
Zajímavá náhoda je, že já důvěřovala tomu stej-
nému Romanovi Štenglovi, hlavnímu instruk-
torovi, na kterém po 14ti dnech na to "visela" 
i paní Helena Vondráčková.  

Zaskákala jsme si se stejným chlapem jako
ona. Dobrý, ne? Tak ji pozdravujte, až ji uvidíte.
A klidně si skočte padákem v tandemu a� chodíte,
či nechodíte, je to fakt obrovský, nádherný!
Prostě boží zážitek. Zažila osobně a sepsala

Maruška Harcubová z Harrachova
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postavit hlídky. Kdyby Peršané zaútočili v tomto
okamžiku, byl by to naprostý konec.Všichni jen
čekají na budoucnost, v níž rychlé zabití je to
nejlepší, co je může očekávat. Budou ještě horší
věci: mučení, otroctví. Tu se zvedne jediný muž,
prostý voják Xenofon. Jeho řeč strhne Řeky 
k nadšení a k heroickému výkonu: Ano, probijí si
cestu domů! 

A skutečně - zcela neuvěřitelné se stává
skutkem. Anabassiss - tak se řecky nazývá
dlouhá a obtížná cesta - se podaří. Řekové jsou
při ní donuceni svést celou řadu lítých bitev,
vzteklí nepřátelé jim nastražují jednu léčku za
druhou, a přesto se ztráty Řeků počítají na
desítky, zatímco nepřátel na tisíce. Po roce bojů
se skutečně řecké vojsko dostává úspěšně domů.
DOMŮ!

Novodobá anabáze v Rusku
Do podobné situace se dostalo československé

vojsko v Rusku na konci první světové války.
Češi, Slováci a Podkarpatští Ukrajinci nechtěli 
v převážné míře bojovat za Rakousko-Uhersko,
protože je považovali za utlačovatelský režim 
a často na východní frontě přebíhali na stranu
Rusů. V průběhu roku 1917 se s pomocí Francie
zformovali do samostatných jednotek, které jako
součást francouzského vojska významně zasáhly
do bojů na ruské frontě. Jako první významné
vystoupení se traduje bitva u Zborova 2. čer-
vence 1917. Můj dědeček vzpomínal na tuto
památnou bitvu asi takto: 

"Byl jsem tehdy z nějakého důvodu odvelen od
prvního sledu k čis�jalnikům. Čis�jalniky byli
druhý sled, který čistil dobyté zákopy od nepřá-
tel, kteří se tam ještě porůznu poschovávali 
a mohli vpadnout prvnímu sledu do zad. Mezi
našimi a rakouskými zákopy bylo asi osmset
metrů volného prostoru. Císařští o připravované
ofenzívě věděli a tak hned, jak první sled vyrazil
do útoku, zasypala tento prostor neuvěřitelně
hustá ma	arská dělostřelba. Ve chvíli se zcela
zadýmil a my v zákopech jsem jenom trnuli, kdy
se začnou vracet kamarádi, protože jsme skoro
nevěřili, že v takové smršti výbuchů se dá útok
úspěšně dokončit. Ale dlouho se nikdo nevracel.
To mohlo znamenat  dvojí - bu	to se jim povedlo
se vpředu uchytit nebo jsou už všichni mrtví. Asi
po půl hodině dělostřelba zeslábla a tu se začali
skutečně vracet ranění. Kdo mohl po svých, kdo
nemohl, nesli ho lapiduši. Ale kupodivu, nikdo
nenaříkal a i ranění se usmívali. "Jde to  dobře!"
říkali. "Naši se už zachytili v rakouských
zákopech!" A do toho přišel rozkaz: Čis�jalniky
vpjerjod! Byla to, hoši, moje nejrychleji zaběh-
nutá osmistovka s malou polní v životě!" 

Během bitvy se demoralizovaný ruský armádní
sbor v podstatě rozpadl, ale československé legie

přesto bitvu vítězně dobojovaly a zajaly asi 3.500
Rakušanů s množstvím těžké výzbroje včetně
letadel.

Situace se ale podstatně změnila po bolševické
revoluci v listopadu 1917 a především v březnu
1918, kdy bolševická vláda uzavřela brest-
litevský mír s Němci a Rakušany a odstoupila jim
velkou část Ukrajiny až za Kyjev (ne nadarmo byl
Lenin ve skutečnosti Němci placeným agentem,
který měl rozvrátit Rusko tak, aby nebylo schop-
né pokračovat v boji. Svoji úlohu splnil tedy 
v tomto smyslu dokonale.) Dosavadní spojenci
Čechoslováci byli prohlášeni za škůdce a ne-
přátele a bolševický ministr války Lev Trockij
vydal rozkaz k odzbrojení legií. "Každý Čecho-
slovák, který bude dopaden se zbraní na
železniční trati, budiž na místě zastřelen... Kdo
ustoupí a bude jim pomáhat při jejich cestě na
východ, bude nelítostně potrestán... " to je úryvek
z dopisu Trockého sibiřským sovětům z 28. 5.
1918.

Mezi vojáky byla řada gymnazistů, kteří 
z hodin klasické řečtiny důvěrně znali příběh
Anabassiss. A ti dokázali nadchnout ostatní pro
opakování řeckého heroického výkonu. "Není
možné se nechat bolševiky zabít či odvléct do
táborů smrti na Sibiři! Je nutné probojovat si
cestu domů! DOMŮ! A protože západní, nejkratší
směr je zablokován obrovskou německou a ra-
kouskou armádou, probijeme se kolem světa!" 

Už první útoky bolševiků  na československé
ešalony v Marjanovce, Irkutsku a Zlatoustu jsou
krvavě odraženy. 27. 5. 1918 je československými

Občasník – Vánoce 2006
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legiemi dobyt Čeljabinsk, 31. 5. Petropavlovsk, 
6. 6. Omsk. V těžké situaci se te	 nacházejí jed-
notky legií na levém břehu Volhy nebo� od
sibiřských legií je dělí Volha a Ural. Legionáři
přesto po tvrdém boji dobývají 28. 5. Penzu a po-
stupují po levém břehu Volhy k Samaře.

Před Samarou se je místní sovět pokouší za-
stavit v opevněné pozici u stanice Lipjagy.
Jedinou možností je dobytí pozic u Lipjag 
a odražení bolševického protiútoku od Volhy. Na
gigantickou zteč vyráží 1600 legionářů s 25
kulomety a 5 děly. Skupině velí poručík Stanislav
Čeček a velitel 4. pluku poručík Jan Gajer. Proti
nim stojí asi 4000 rudých se 180 kulomety a 13
děly. Po bitvě mají Sověti 1500 padlých včetně
velitelů Kalomceva a Schmidta (to je německý
velitelský instruktor), 300 se jich utopilo 
v močálech, 2000 se vzdalo se všemi zásobami.
Ztráty legionářů činí pouze 30 mrtvých včetně
poručíka Gajera a 89 zraněných. 

8. 6. dobývají Čečekovy oddíly za jásotu obyva-
telstva Samaru - a tím mají Čechoslováci během
pětačtyřiceti dnů od zahájení bojů v rukou celou
magistrálu od Volhy po Pacifik.

Legie se stávají hitem světové veřejnosti,
americký tisk je nazývá "The New Masters of
Siberia". Čs. armádní sbor je reorganizován, jeho
velitelem se stává generál Jan Syrový, veliteli
divizí jsou jmenování Stanislav Čeček a Radola
Gajda, oba v hodnosti generálmajorů. V červenci
1918 se hlásí k legi-
ím dalších  13.740
dobrovolníků ze si-
biřských zajatec-
kých táborů.

Na sklonku léta
1918 Lenin vytyčil
novou směrnici -
Osud revoluce zá-
visí na rychlém
vítězství nad Čecho-
slováky. Pravicové

síly samotných Rusů jsou příliš slabé a do boje se
vůbec nehrnou. Slibované posily západních spo-
jenců se neobjevují, a tak jsou legie nuceny vy-
klidit Povolží a stáhnout se za Ural.

Přesunem za Ural boje nekončí, nebo�  tu
působí rudé i bílé loupeživé bandy (nejznámější
byly oddíly atamana Semjonova), které přepada-
jí vlaky a tratě sibiřské magistrály. Můj dědeček
nebyl na Semjonovovy četniky naštván o mnoho
méně než na bolševiky a vždy hluboce litoval
prosté ruské mužiky - co s nimi jenom bude, až
legionáři odejdou.

Legie se rozhodly udržovat tratě a dopravní
prostředky samy. Ze zajateckých táborů jsou
zmobilizovány stovky železničářů, techniků 
a řemeslníků. Do ledna 1919 Čs. armádní sbor již
vedl nebo spravoval 105 podniků - mimo jiné 18
dolů, 17 průmyslových závodů, 10 železničních
dílen atd. V nich stoupla pod jejich vedením výro-
ba o 40-230% oproti předválečné úrovni. Vyrábějí
se kolejnice, náhradní díly lokomotiv, výzbroj,
telefony, akumulátory, dokonce i protézy pro
české a ruské válečné invalidy. Území pod přímou
správou Čechoslováků má nyní rozlohu asi 1,5
milionu km

2
. Přilehlá území, kde sice přímo jed-

notky legií nejsou, ale ze své pozice je ovládají,
činí dalších asi 15 milioů km2. Pro srovnání: celý
Sovětský svaz měl v dobách své největší slávy asi
22 milionů km2 a současná Česká republika má
asi 78 tisíc km2.

Československých legionářů v Rusku bylo přes
60.000 a během své anabáze do Vladivostoku
svedli proti bolševikům řadu dalších vítězných
bitev. Museli obsadit a uhlídat 40 bajkalských
tunelů, z nichž některé při ústupu bolševici
vyhodili do povětří a bylo nutné je postavit znovu.
Museli zorganizovat zásobování a nákup pro svoji
armádu uprostřed nepřátelské země. Koupit,
ukořistit či vyrobit zbraně a munici. Museli
postavit a vypravit více než dva tisíce vlaků,
kterými se přepravili po cestě dlouhé více než
osm tisíc kilometrů. Bolševici si během anabáze
Čechoslováků osvojili přísloví: "Lučše vajeva�
protiv čjorta, čem protiv Čecha!" (Lépe je bojovat
s čertem, nežli s Čechem!)

Během jara 1920 se  ve Vladivostoku postupně
nalodily poslední československé jednotky a ces-
tou bu	 kolem Afriky nebo přes Kanadu 
a Francii se vracely do své nové svobodné vlasti,
za níž prolily tolik statečné krve. Celkové ztráty
legií v Rusku činily asi 5.000 padlých, kteří byli
pohřbeni po celé délce transsibiřské magistrály
a ve Vladivostoku mají nyní obnovený dvoj-
jazyčný pomník.

Ing. Kvido Štěpánek
ředitel firmy
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Maruska remembers her experience of 11
September in US

Nemůžu nereagovat... "událost, která změnila
svět" a já u toho byla... tedy byla hodně blízko...

Strašný zážitek. Dívám se na televizi, je večer
10. září a zítra je to děsivý výročí. 11. září 2001.
To ráno jsem prožila ve Spojených Státech, ve
státě Virginia, ve městě Cavington. Studovala
jsem tehdy v posledním ročníku High School 
a jako studentka na vozíčku jsem navštěvovala
třídu s odpolední výukou na T. A. P., školou 
s alternativním vzděláváním, u speciální peda-
gožky, paní profesorky Doris T. Hayes. Mamka
mě do Spojených Států tehdy odvezla, abych se
naučila pořádně anglicky.

To dopoledne 11. září 2001 jsme s mamkou
spaly asi do devíti a zapnula jsem pak po chvíli
televizi jako jiné ráno, jako obvykle. Ten den
bylo na všech kanálech to stejný - dvě letadla
narazila do Světového obchodního centra Twins
v New Yorku City. Myslela jsem, že je to nějaký
katastrofický film a nepřipisovala jsem tomu
žádnou zvláštní důležitost. Mamka vstala, spala
tehdy  necelé čtyři hodiny, šla dělat snídani 
a moc ten "katastrofický televizní film" nevní-
mala. Pak naléhavě a se strachem v hlase tele-
fonovali všichni naši z Čech - rodina, kamarádi,
přátelé... "Jste v pořádku? Jak jste na tom? Co
se u vás děje? Přiletíte domů, myslíte, že
přiletíte hned? Pustí vás vůbec z Ameriky
domů? "Netušily jsme vůbec, co se děje. Až naši
z Čech nám řekli, že to v televizi je skutečná svě-
tová katastrofa a ne jen blbej film.  

My fakt vůbec ani trošku nechápaly, co se v té
televizi na všech kanálech děje. V Evropě se 
o nás báli, šest hodin rozdíl v čase byl znát. Oni
byli odpoledne čilí a chápaví a my ospale netuši-
ly, co se tak světově důležitého stalo. Dnes cítím
velké, daleko větší a bolavé vzrušení a zvýšený
tep, když se v televizi na momenty z těch
okamžiků dívám. Daleko větší, než když jsme to
tehdy prožívaly v Americe. 

Lidé z našeho okolí ve Virginii (a pak jsme
zjistili, že v celé zemi) se po tom strašném
zážitku a v tom smutku spojili a všude se
vybíralo na rodiny postižené katastrofou.
Všichni si připnuli trikolóru, všichni doma
vyráběli trikolóry pro sebe a svoje známé. Jedni
z tříbarevné vlny pletli copánek, jiní z flitrů
vyšívali tříbarevná srdíčka, další z mrňavých
korálků navlíkali americkou vlajku na "sichrha-
jsku". Mám to všechno doma, kdo neviděl, neu-
věří... Hned byly ve všech  obchodech kasičky na
drobáky, prodávaly se hrníčky s vlajkou, CDčka,

ručníky, utěrky, trička, bundy, sešity, tužky 
a pera - všechno s americkou vlajkou. A z pro-
dejní ceny šla většina na pomoc rodinám
postiženým katastrofou. 

Neuvěřitelná rychlost s  jakou  všichni doma, 
v obchodech i na úřadech okamžitě reagovali.
Na všech domech visely  od toho dne veliké vlaj-
ky a ve všech domácnostech nevisely o moc
menší. A dodnes vlajka hrdě zdobí domy i obý-
váky většiny amerických rodin. Chudých i bo-
hatých.   

Když jsme přiletěly do Spojených Států, bylo
to v dubnu 2001. Pobyly jsme pár dnů v New
Yorku C. a mimo jiné vyjely do 107. patra
Světového obchodního centra Twins na vyhlíd-
kovou terasu. Všechno bylo bezbariérové, vstup 
i výstup, nebyl tedy s mým vozíkem problém.
Nádherný výhled na Manhattan, na ostrov
Liberty se sochou Svobody, na všechny ty
mrakodrapy a řeku Hudson a... prostě pohád-
kový pohled na to hučící velkoměsto. Po roce
mého studia ve Virginii jsme přijely autobusem
znova na pár dnů do New Yorku C. Po Twinsech
zbyly jen nerovné plochy bagry srovnaných ruin
a smutné "zdi a ploty nářků", kam rodiny 
a hlavně děti - přinesly dárky a památky na své
mrtvé mámy a táty, co v Twinsech zahynuli. 
Z prken byla vyrobená vyhlídková terasa pro
turisty s fo�áky, pro ty lovce "senzací" za každou
cenu.  A taky tam byl děsně zvláštní a dojemný
pomník - obyčejná traverza plná malých
kovových postav dělníků v montérkách. Jako
smutná upomínka na ty nejmenované, na pomoc-
níky z řad hasičů, záchranářů a obyčejných lidí,
co pomáhali vyhrabávat oběti katastrofy a sami
se obětmi stali. 

Možná to vypadá jako frajeřina - byly jsme
tam v New Yorku C.  před i po katastrofě a že "to
teda máme skvělý zážitky." z našeho vozíč-
kářského  cestování. Nemáme.  Je nám z tako-
vého zážitku stále smutno a každý rok vždycky
11. září zapalujem s mamkou svíčky a vonné
tyčinky, abychom si naklonily ty tam nahoře.
Aby nás, ani nikoho z vás, taková hrůza  při ces-
tování  nepotkala. A nejen při cestování...

Zažila a  napsala Maruška Harcubová,  
22 let, cestovatelka na vozíčku 

harcubovam@yahoo.com
marie.harcubova@worldonline.cz
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Margaret Fishback - Powers
Footprints in the Sand

Jedné noci se mi zdál sen. Se svým Pánem
jsem kráčela po pobřeží. Na temném nebi se
promítaly obrazy z mého života. Životní příběh
provázely dvoje stopy v písku, jedny moje, ty
druhé patřily mému Pánovi. Když se mi zjevil
poslední obraz, ohlédla jsem se za sebe na ty
vyšlapané stopy, a jaké bylo mé překvapení!
Vidím, že najednou se v písku čtrtají jen jedny
šlépěje. A bývalo to právě v těch nejtěžších a
nejsmutnějších období mého života. Dlouho mi to
nedávalo pokoj, až jsem se v rozpacích obrátila k
Pánovi: "Pane, když jsem se Tě rozhodla násle-
dovat, slíbil jsi, že celou cestu půjdeš se mnou a
budeš ke mně promlouvat. Ale viděla jsem, že v
těch nejbolestnějších chvílích mého života se v
písku črtaly jen jedny stopy. Vskutku nechápu,
jak jsi mě mohl nechat samotnou, když jsem Tě
nejvíc potřebovala." On zašeptal: "Dítě moje
drahé, mám Tě rád a nikdy tě nenechám samot-
nou, nikdy, ani když tíha života na tebe dolehne a
osud tě bude zkoušet. Ty jedny stopy, které jsi
viděla, tam zůstaly právě z chvil, kdy jsem tě
nesl."

Petra Bartošová, montáž D3
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Karel meditates on Love and Trust among
People

Myslím si, že lásku tvoří hlavně takové věci
jako je důvěra - to hlavně, pak - v případě part-
nerů - náklonnost (třeba být s tou osobou co
nejvíce, dotýkat se jí, cítit ji.....), pocit bezpečí,
pocit možnosti spolehnutí se na tu osobu ve stavu
nouze, pocit, že bych byl schopen, dát za tu osobu
život, kdyby to bylo potřeba, upřednostnění té
osoby před sebou - právě v situaci, kdy by se
rozhodovalo i třeba o životě. Všechno, co jsem
vyjmenoval, má ještě další podtexty, mnoho
dalších vrstev.

Pak je láska k dětem - u mě je to pocit absolut-
ního obětování se v případě, kdy je dítě jakýmko-
liv způsobem ohroženo. Pak - tak to bylo u nás 
v rodině - pokud to je možné, dítěti všemožně
pomáhat, pokud není v silách toho dítěte samo
situaci zvládnout. Pomáhat mu tak, aby mělo
pocit jistoty, že ve chvíli nouze vždycky má 
v rodičích oporu. Ale neprovozovat tak zvanou
"opičí lásku", která je na škodu dítěte. Dítě musí
cítit zodpovědnost, musí cítit  povinnost pomoci
rodičům, když to potřebují. Pak je člověk ochoten
pomoci i cizím potřebným lidem, kteří se ocitli 
v životní nouzi.

A pak je láska? - spíš důvěra v přátele - cizí
lidi. Tím se dostávám k tomu - pro mě -
nejdůležitějšímu - k důvěře. Mám pocit, že od ní
se odvozuje úplně všechno. Jakýkoliv vztah je 
v první řadě založen na důvěře v toho druhého.
Jestliže vím, že tomu člověku nemohu důvěřovat,
nemohu si ho vážit (charakter člověka) - což je
rovněž jedna z nejdůležitějších věcí ve vztahu
mezi lidmi. 

Člověk může být sebeinteligentnější, sebe-
vzdělanější, krásný, šikovný - a já nevím, co
ještě, ale když mu chybí naplnění tady těch dvou
vlastností, tak nemá žádnou cenu. Myslím si, že
od těchto dvou vlastností se odvíjí úplně všechno,
když je člověk má, je schopen tolerance, empatie,
soucítění, laskavosti... Mít takového přítele se
rovná téměř zázraku. Mít takového přítele za
životního partnera je výhra na celý život.

Řekl jsem to neuměle, ale cítím to tak.
Vynechal jsem ještě spoustu další věcí, ale článek
by byl příliš dlouhý. To hlavní, jak to cítím, tam
snad je.

Karel Slavík, Vedoucí lisovny

MMěěllaa  jjsseemm  sseenn    (Stopy v písku) LLáásskkaa  --  ddůůvvěěrraa
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Pavel thinks of origins of culture and apart of
this brings a knowledge test.

Většina lidí si myslí, že opice jsou hloupé a lidé
jsou chytřejší a na vyšší rozumové úrovni. 

Občas si myslíme, že nad lidský mozek není, ale
stačí občas málo a člověk si může připadat úplně
stejně. Nikdo nemá patent na rozum a je potřeba
vnímat okolní svět a neustále si brát ponaučení 
i od tvorů, o kterých si myslíme, že jsou na nižším
stupni vývoje. Vždy se můžeme něco naučit, po-
znat, zdokonalit.

Provedeme si malý test:
Zavřeme do prázdné místnosti 20 opic. Pod

strop do středu místnosti zavěsíme banán 
a přisuneme k němu žebřík tak, aby se dalo na
banán dosáhnout. Je důležité, aby se k banánu
nedalo dostat jinou cestou než po žebříku.
Nainstalujeme pod strop systém, který vždy,
když nějaká opice začne vylézat nahoru po
žebříku, spustí na celou místnost ledovou sprchu.
Opice se rychle naučí, že není možné lézt po
žebříku, aby se zároveň nespustila ledová sprcha. 

Potom nahradíme jednu z 20 opic novou. Ta se
hned zkusí přiblížit k žebříku a dostat se tak 
k banánu. Zbytek opic se na ni okamžitě vrhne 
a začne ji mlátit i když chuděra netuší vůbec proč.
Následně vyměníme další starou opici za novou.
Při jejím pokusu o zteč banánu se ostatní na ni
opět vrhnou a ta která byla dodána těsně před ní,
ji bude mlátit nejvíce. Budeme pokračovat ve
výměně opic podle předešlého vzoru až do té
doby, než budou všechny opice "nové". Nyní se už
žádná z opic neodváží přiblížit se k žebříku a i
kdyby to nějakou opici z nějakého důvodu jenom
napadlo, ostatní ji zmasakrují a nejhorší na té
věci je, že ani jedna z opic nebude tušit důvod. 

Takto se obvykle rodí kultura. Myslíte si, že
zdánlivě triviální otázky jsou opravdu jedno-
duché, jasné a srozumitelné? Můžete si udělat
následný test, zakroužkujte si správné odpovědi
a porovnejte s konečným výsledkem: 

1. Jak dlouho trvala stoletá vojna?
a) 116 let b) 99 let
c) 100 let d) 150 let

2. V které zemi vynalezli Panamský klobouk?
a) Brazílie b) Chile
c) Panama d) Ekvádor

3. V kterém měsíci oslavují Rusové Velkou
říjnovou revoluci?

a) Leden b) Září
c) Říjen d) Listopad

4. Jaké bylo pravé jméno krále Jiřího IV.?
a) Albert b) Jiří
c) Manuel d) Jonas

5. Od kterého zvířete je odvozený název
Kanárských ostrovů?

a) Kanárek b) Klokan
c) Pes d) Tuleň

P. S. Pokud jste se při čtení smáli, tady jsou
správné odpovědi:

1. Stoletá vojna trvala 116 let (1337 - 1453).
2. Panamský klobouk vynalezli v Ekvádoru.
3. VŘSR slaví Rusové 7. listopadu.
4. Pravé jméno krále Jiřího IV. bylo Albert. 
Změnil si ho roku 1936.
5. Název Kanárských ostrovů souvisí 
se psem. Z latinského Canis - Pes.
Návody k výrobkům 
Při koupi výrobku si každý nás zvykl, že 

u každého výrobku existuje návod. Některé
návody jsou velmi obsáhlé, jiné velmi stručné.
Některá upozornění nám připadají zvláštní, ale
věřte, že bezpečnostní upozornění jsou zde pro
Vaši bezpečnost, i když některá mohou být
poněkud zvláštní. Posu	te sami : 

1. Na pokrývce z Tchaj-wanu: Nepoužívejte
jako ochranu proti tornádu.

2. Na zrcátku přimontovaném k helmě
používané americkými cyklisty: Pamatujte, před-
měty v zrcadle jsou ve skutečnosti za vámi.

3. Na Tchajwanském šampónu: Používejte
opakovaně.

4. Na zavírátku anglického ochuceného mléka:
Po otevření neobracejte láhev vzhůru nohama.
5. Na novozélandském spreji proti hmyzu:
Tento přípravek nebyl testován na zvířatech.
6. Na amerických pokynech k sestavení nového

počítače: Abyste předešli vytvoření sražené páry,
počkejte s otevřením krabice, dokud se nezahře-
je na pokojovou teplotu. (Rozumné, ale ty
instrukce jsou UVNITŘ krabice!)

7. V některých zemích na dnech lahví s Coca-
Colou: Otevírejte druhou rukou.

8. Na balíčku rozinek: Proč je nerozhodit po
vašich oblíbených obilovinách k snídani?

9. Na fénu značky Sears: Nepoužívejte ve
spánku.

10. Na balíčku mražených hranolek: Můžete
být vítězi, aniž byste cokoliv kupovali! Podrob-
nosti uvnitř!

11. Na balení oválného mýdla: Pokyny -
používejte jako obyčejné mýdlo. (A to má být
jak?)

12. Na dezertu zvaném Tiramisu z Tesca
(vytištěno zespodu na krabici): Neotáčejte
vzhůru nohama! (Příliš pozdě - už se stalo.)

13. Na chlebovém pudinku od Marks &
Spencer: Po zahřátí bude produkt horký. (Určitě?
Raději to vyzkoušíme, co vy na to?)

14. Na korejském kuchyňském noži: Varování -
udržujte z dosahu dětí. (Hej, kdo si myslíte, že

JJaakk  ssee  rrooddíí  kkuullttuurraa..  



K historii �udstva patria aj dlhé dejiny pod-
maňovania prírody i vyčerpávania jej zdrojov. Na
našej planéte - Zemi sú najzákladnejšie mater-
iálne predpoklady na rozvoj �udskej spoločnosti.
K tým predpokladom patria aj jednotlivé súčasti
zložitého systému geosfér - atmosféra, hydros-
féra, litosféra a biosféra. V súvislosti so životným
prostredím sa najčaste spomína znečis�ovanie
vzduchu, vody apod. Je to iba velmi zúžený okruh
problémov, ktoré je potreba bezprostredne rieši�
v záujme udržania vhodných podmienok pre 	alší
rozvoj �udstva v životnom prostredí. 

Ve	 načo by nám bol iba čistý vzduch a voda,
keby sme museli presta� využíva� nerostné
bohatstvo zemskej kôry, alebo keby nám prestali
slúži� také fyzikálne kvality, ako sú pevnos�
hornín, únosnos� základových pôd, alebo stabilita
územia. Tieto kvality sú takým samozrejmým
predpokladom využívania prostredia, že sa na ne
neraz zabúda. A pritom ani ony - takisto ako
pitná voda - nie sú k dispozícii vždy a všade.

Spoločnos� môže v tejto oblasti dospie� k účin-
ným riešeniam jedine na základe systémových
prístupov a iba vtedy ke	 si osvojí zásadu, že
ekonómia a ekológia sú dve strany tej istej mince.
To sa plne vz�ahuje aj na geológiu. Náš primerne
vzdelaný občan chápe geológiu často iba ako
nauku o kryštáloch, mineráloch a horninách, prí-
padne o ložiskách nerastov.

Běžne se zabúda, že geológia, je nie len súbor
teoretických poznatkov o vývoji a charaktere
zemskej kôry, ale že je to vyznamné odvetvie
hospodárstva, které ovplyvňuje energetiku,
priemysel, po�nohospodárstvo a v konečnom
výskledku aj urbanizáciu. Geológia hrá dôležitú

úlohu v rozvoji spoločnosti a jej životného
prostredia. Dosia� nie je známa vo vesmíre nijaká
iná planéta, na ktorej by bol život. Iba Zem sa
ako mohutná vesmírna lo	 pohybuje po svojej
dráhe so svojím jedinečným tvorom - človekom.
Nie je práve najskromnejší. V úsilí o čoraz väčši
komfort si �udia často ani nenachádzajú čas
zamýšla� sa nad podstatou svojej existencie 
v súvioslosti so svojou zemou a jej miestom vo
vesmíre. Neuvedomujeme si, že priestor vhodný
na existenciu a rozvoj �udského pokolenia je
presne ohraničený nielen vo vesmíre, ale aj na
Zemi samej, že naša vesmírna lo	 má iba
obmedzený náklad  látok a energie, ktoré živé
bytosti potrebujú na svoju existenciu a že �udst-
vo nemá možnos� "prestúpit" na inú planétu,
pretože jednoducho nie je schopné prispôsobi� sa
iným životným podmienkam, než za akých sa vy-
vinulo na zemi. Potrebujeme nielen dýchatelný
vzduch atmosféry, vodu, rastlinnú i živočišnú
potravu zo súše i z mora. Zo zemskej kôry sa �aží
čoraz viac nerastných surovín, tuhých, tekutých 
i plynných palív i stavebných materiálov. �uds�vo
potrebuje čoraz viac energie. Vzrast nárokov na
životnú úroveň, rozširovanie �ažby, po�noho-
spodárskej, priemyselnej výroby, problémy 
s uskladňovaním čoraz väčšieho množstva odpadu
- to zvyšuje nároky na nové územné priestory,
ktoré by boly vhodné na hospodárské využivanie
i osídlenie, lenže všetky tieto  zdroje našej plane-
ty nie sú nekonečné a nevyčerpate�né, priestoro-
vo, ani časovo.

Novoveká spoločnos�, disponujúca technickými
prostriedkami nepriaznivý vývoj vz�ahov medzi
človekom a prírodou len prehĺbila. Vymanila sa 
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jste, abyste mi říkali, co mám a co nemám dělat
se svejma děckama?)

15. Na šňůře od čínských vánočních světel:
Pouze pro použití venku nebo uvnitř. (Takže
používat se to nesmí kde?)

16. Na japonském stroji ke zpracování potravy:
Nepoužívejte k jiným účelům. (Začínám být fak-
ticky zvědavý.)

17. Na arašídech od Sainsbury’s: Varování -
výrobek obsahuje ořechy. (Vážně? Arašídy
obsahují ořechy?)

18. Na balíčku oříšků od American Airlines:
Instrukce - otevřete balíček, snězte oříšky. (Ah,
jsem tak š�astný, že nám to tak hezky objasnili.)

19. Na švédské řetězové pile: Nepokoušejte se
zastavit pilu svýma rukama nebo svými genitálie-
mi. (Jaký druh telefonátu od zákazníka mohl
zapříčinit tenhle nápis?!)

20. Na dětském kostýmu Supermana: Ani s
tímto kostýmem nemůžete létat. (Správně, jen
zničte univerzální dětský sen!)

21. Na některých mražených jídlech:  Návrh na
servírování - odmrazit.

22. Na krabici s hotelovou koupací čepicí:
Pouze na jednu hlavu.

23. Na balíčku žehličky značky Rowenta:
Nežehlete oblečení na těle.

24. Na dětské medicíně proti kašli od Boot’s:
Neři	te auto ani stroje.

25. Na obalu Nytolu - prášku na spaní:
Varování - může způsobit ospalost.

Ing. Pavel Jiruška, vedoucí D5

GGeeoollóóggiiaa  aa  žžiivvoottnnéé  pprroossttrreeddiiee
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Waste management and EU

Jaký je nejjednodušší, nejlevnější a nejefek-
tivnější způsob jak se postarat o odpady? To je
snadné - předcházet jejich vzniku! Možné
doporučení výrobcům by bylo, aby navrhovali
výrobky, které vytváří méně odpadů a znečištění.
A jsou především šetrné k životnímu prostředí
po celou dobu své životnosti. Tuto skutečnost
nazýváme čistá technologie. A my, jako
spotřebitelé můžeme nakupovat bezodpadkové
výrobky. A proto mě napadá otázka, co můžete
udělat, aby jste snížili množství vámi vytvo-
řených odpadů? Zkuste nad tím zapřemýšlet.

Jedním z problémů v EU je, jak všechen ten
odpad zlikvidovat. Řešením je navrhnout produk-
ty, které se vyrábí, prodávají, používají a likvidu-
jí způsobem, který vytvoří méně znečištění a
odpadů. Toho bychom mohli dosáhnout navrh-
nutím výrobků, které spotřebují minimální
množství zdrojů a energie, materiálu, nahra-
zováním materiálů, které škodí životnímu
prostředí, materiály šetrnými k životnímu
prostředí. Navrhnutím výrobků, které se dají
znovu použít a recyklovat. 

Evropská unie vyvinula etiketu, tzv. ekoznačku
(květinové logo), označující výrobky, které mají
minimální dopad na životní prostředí, ale značku
mají pouze v případě, že jsou po celou dobu své
životnosti šetrné k životnímu prostředí a sice tím,
že snižují využití přírodních zdrojů, snižují
vypouštění škodlivých látek, likvidaci odpadů,
hluk a dopady na ekosystémy. Ekoznačku můžete
najít na stovkách výrobků - zkuste ji vyhledat. 

Michaela Bednářová
asistentka vedoucího ÚŘJ

z bezprostredného vplyvu prírodných pod-
mienok. Na druhej strane však jej vplyv na život-
né prostredie je katastrofálny. Prudký populačný
vývin, rozvoj miest a zvýšené tempo vyčerpáva-
nia prírodných zdrojov - pôdy, nerastných
surovín, vody a energie, sprevádzané rapídnym
znečistením prostredia, priviedli �udstvo na
pokraj záhuby. 

A tak čo je to životné prostredie? Je to čas�
sveta, ktorú človek používa, ovplyvňuje a ktorej
sa prispôsobuje. Teda na záver - postoj človek 
a zamysli sa nad svojou existenciou. Čas sa kráti.

Josef Pojedinec, D3

OOddppaaddyy JJssmmee  ppřřeeccee  lliiddii......
Greetings is the basic propriety among people,
concludes Petr.

E-mail neboli elektronická pošta či psaní sms
již bezvýhradně patří k současnému uspěchané-
mu životu a upřímně řečeno nám velmi ulehčují
život.

Postupně vytlačily psaní dopisů a faxů - jen si
vzpomeňte, kdy jste naposledy napsali někomu
nějaký dopis nebo alespoň pohled. Já si již ani
nepamatuji. Ano, je to pohodlné, rychlé, levné, …
a jistě bychom společně našli spoustu dalších
výhod. 

Poslední dobou při používání elektronické
pošty stále častěji vzpomínám na základní školu.
Při hodinách slohu  nám paní učitelka zdůrazňo-
vala základní pravidlo psaní dopisů a to, že každý
dopis se musí  skládat z určitých částí  a jednou 
z nich je OSLOVENÍ  či POZDRAV.

A totéž se týká i psaní e-mailů a sms. Bohužel,
se to nedodržuje. Každý den vidím mnoho e-
mailů, kde  tato základní část chybí. A přicházejí
ze všech stran. Posílají je někteří zákazníci (zde
se mohu domnívat, že to je i arogance k nám,
která má znamenat: "Já jsem něco víc"), posílají
je někteří dodavatelé a posílají je i někteří spolu-
pracovníci na všech úrovních (bez rozdílu zda 
s vysokou školou a titulem a nebo bez). 

Prosím, uvědomme si, že oslovit či  pozdravit je
slušné. Nejsme přeci psi, abychom na sebe
štěkali jako Alík s Azorem někde přes plot. 
I když kdo ví, třeba psům křivdím. Možná první
psí štěknutí znamená oslovení či pozdrav. 

Ing. Petr Bodlák, 
vedoucí Marketing and Sales
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Zdenek points out the three dimensions of a
man s Being and concludes that IB company
developes life in all threee of them - which is a
compliment for all of us. Thank you!

Nedávno jsem slyšel o malíři, který znázornil
člověka jako komplikovaný trojúhelník. Je to
jeden z pohledů na člověka a jeho podstatu. Při
hlubším zamyšlení lze zjistit, že na tom něco je.
Člověk z pohledu chemika je pár kilo uhlíku, vá-
pníku, několika deka železa, fosforu a jiných
prvků. Zbytek je velké množství vody. Biolog 
v nás vidí živého tvora, součást živé přírody, je-
dince nadaného rozumem a schopností uvědomit
si sám sebe. Zamilovaný vidí ve svém protějšku
nejlepší bytost na světě.

Jsou to však jen částečné pohledy na člověka,
nejblíže skutečnosti je onen malíř, protože
neuvažoval v jednotlivostech, ale v celku. Každý
člověk zdůrazňuje oblast, kterou především
potřebuje ke svému životu:

1. Všichni potřebujeme potravu, oděv, obydlí,
vzduch a jiné materiální potřeby dle možností,
osobních potřeb a nároků (dům, auto aj.)

2. Někteří zdůrazňují oblast vzdělávání, kultu-
ry, cestování, sportu atd.

3. Jiní mají potřebu přemýšlet o smyslu života,
zvýrazňují přijetí daru víry, ze které vyplývá
náročnost na sebe samého v praktickém usku-
tečňování lásky. 

V našich kulturních a zeměpisných pod-
mínkách je to především křes�aňská víra v Boha.
Tyto tři oblasti tvoří tři základní ramena troj-
úhelníku (oblast materiálně-existenční, oblast
duševně-intelektuální a oblast duchovně-spiri-
tuální). Každý člověk potřebuje k životu z těchto
tří oblastí nějakou část a zjednodušeně lze říci, že
existují jednorozměrní, dvojrozměrní a tří-
rozměrní lidé.

Znám například "jednorozměrníky", kteří
většinu času prosedí v hospodě, znám též jed-
norozměrníky, kteří většinu svého času tráví jen
údržbou svého majetku jiný zájem nemají. Je
pravda, že duševní a duchovní hodnoty se nedají
vážit jako chléb a máslo. Ale nedostatek  hodnot
jako jsou kultivovanost, pochopení, vzdělání,
noblesa, víra a láska vede ke škodě nejen člověka,
kterému chybí, ale i k utrpení okolí, které s ním
žije. Znám též dvoj a trojrozměrné ženy, které
trpí soužitím s jednorozměrným manželem.

Za pět let mé existence ve firmě Isolit - Bravo
se zvyšuje mé přesvědčení, že pracuji ve firmě,
která (přes všechny problémy a komplikace)
zvýrazňuje všechny tyto tři oblasti lidské exis-
tence. Snad je to jeden ze základních kamenů

prosperity. V porovnání s některými podnikateli -
"jednorozměrníky", kteří jsou výstrahou svému
okolí, jde o zásadní rozdíl.

V žádném případě nesmíme jednorozměrnými
lidmi pohrdat, bylo by to nespravedlivé, nemorál-
ní a nekřes�aňské, neznáme životní a lidské okol-
nosti. Jan Werich kdysi prohlásil, že když člověk
jednou je, tak se má snažit, aby byl. A jsme-li
pozváni k tomu, abychom byli plnými troj-
rozměrnými bytostmi, máme-li šanci zažít další
dimenze svého bytí, neměli bychom tuto
příležitost odkládat.

Následující období vánoc a nového roku je 
k tomu vhodnou příležitostí. 

S použitím materiálů MUDr. Maxe Kašparů,
psychiatra, jáhna a exorcisty  katolické církve
napsal a zpracoval 

Zdeněk Pytlík, montáž D3 
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OO  ččlloovvěěkkuu  aa  jjeehhoo  nnaappllnněěnníí

PPooššlleettee  tteennttoo  ee--mmaaiill  nnaa
ccoo  nneejjvvíícc  aaddrreess,,  zzaacchhrráá--
nnííttee  žžiivvoott......
Save Life by sending an E-mail. Or not?

Používáte elektronickou poštu? Pak jste už
nejspíš dopis s podobnou výzvou dostali. 

"Když to neuděláte, vážně nemáte srdce," píše
se třeba ve velmi rozšířeném e-mailu, jímž rodiče
prosí o pomoc při záchraně své malé dcery, která
má mozkový nádor. "Každá osoba, která tento e-
mail otevře a pošle ho alespoň třem lidem, nám
přinese 32 centů." Nejnovější varianta vyzývá 
k příspěvkům na operaci těžce popálené polské
dívky. "Malá Alexandra sice opravdu popálená
byla, ale ten dopis je obyčejný obtěžující řetě-
zový e-mail," upozorňují autoři webu. 

E-maily tohoto typu silně zneužívají sociální
cítění lidí. Žádné peníze na nákladné operace se
jejich přeposíláním nezískávají, takže se ne-
nechte citově vydírat a e-maily s takovými výzva-
mi klidně mažte.

Hana Šedivková, sklad D3
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Petra brings the tradition of Sant Nicholas

Svatý Mikuláš či svatý Mikuláš z Myry v Lykii
byl biskup pověstný tajným rozdáváním těm, kdo
to potřebovali. Jeho svátek připadá v západní
liturgické tradici na 6. prosinec a oslava tohoto
svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem.
Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků,
obchodníků, lukostřelců, dětí, prostitutek,
lékárníků, právníků a vězňů a jako patron Ruska,
Lotrinska a města Amsterdamu.

Mikuláš se stal kolem roku 300 v mladém věku
biskupem lykijského města Myra (nyní Derbe 
v Turecku). Záhy na to propuká za Galeria
Valeria Maximina pronásledování křes�anů; 
i Mikuláš byl kolem roku 310 uvězněn. Zapojil se
aktivně do jednání 1. nikajského koncilu (325).
Mikuláš zemřel 6. prosince mezi lety 345 a 351.

Úcta ke sv. Mikuláši se šířila, k největšímu roz-
machu úcty k sv. Mikuláši dochází od 8. století 
v Rusku, jehož je patronem. Postupně se pak jeho
kult šíří i do slovanských zemí a od 10. století do
Evropy, zvláště Německa, Francie a Anglie.

Italští námořníci ukradli roku 1087 ostatky
biskupa Mikuláše ze sarkofágu v Myře a přenesli
je do Bari. Prázdný sarkofág je dodnes k vidění 
v Demre. Kryptu s Mikulášovými ostatky po-
světil roku 1089 papež Urban II. Na Východě je
dodnes sv. Mikuláš nejuctívanějším svatým po
Panně Marii.

Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou
velmi pestré. V předvečer svátku navštěvuje
bělovousý muž (původně často v doprovodu
čeledína Ruprechta) děti a obdarovává je či kárá.
Krajově i národnostně se tyto tradice liší. Dnes je
doprovázen anděly a čerty.

Mikuláš je zobrazován jako starší biskup 
s vousem; na Východě je zobrazován holohlavý.
Jako nejčastější atribut mívá Mikuláš u sebe tři
zlaté koule na knize. Tento atribut je spojen s le-
gendou, podle níž šlechtic poslal své tři dcery do
veřejného domu, aby si vydělaly na věno. Mikuláš
jim podle legendy hodil oknem po jednom sáčku
ze zla�áky, takže mohly ukončit svou činnost 
a vdát se.

Petra Bartošová ml., D3

Kvido brings the data on religion of old
Slavics.

Podle prastarého slovanského mýtu vznikl svět
tak, že na počátku světa seděli holub a holubice
na stromě, který jako jediný trčel z nekonečné
vodní hladiny. A protože jim bylo smutno, potopil
se holub do vody a vynesl ze dna oceánu zrnko
písku. Tak pokračoval dále, až vynosil celou horu,
na jejímž vrcholku holubice snesla vejce, ze
kterého povstal všechen život. 

Jako hlavního boha uctívali Slované Peruna,
který vládl hromy a blesky. Hned za ním byli
bohové Černogor (bůh zla) a Bělogor (bůh
dobra), Svantovít a Triglav (ten měl, jak jméno
říká, tři hlavy). Poté celá plejáda pomocných
bohů, kteří se měnili dokonce i podle krajových
zvyků. Bohové nezasahovali Slovanům zase tolik
do života, byli spíše transcendentní, to znamená
mimo tento vesmír stojící. 

Běžný život Slovanů byl ale podstatnou měrou
ovlivněn duchovnem a magií. Do života se jim
promítaly nižší duchovní bytosti - dobří dévové 
a zlí běsové. Jednalo se zřejmě o bytosti s širo-

kým časovým i prostorovým polem působnosti,
nebo� obě slova pronikla do jiných jazyků a bez
překladu dnes  informacemi o nich můžete surfo-
vat na internetu. 

Hledali-li staří Slované nové sídliště, nej-
příhodnější místo nalezl had Hospodáříček,
kterého s sebou přenášela rodová šamanka, nazý-
vaná bogyňa. V novém domě nežili pouze lidé 
s hadem hospodáříčkem, ale byl tu ještě někdo
jiný - šotek - rusky domovoj, polsky dziad, vcelku
dobromyslné duchovní stvoření, které si žárlivě
hlídalo a chránilo svůj rajon před zlými astrální-
mi bytostmi. Vidět se obvykle nenechal, pouze za
zvláštních okolností před usnutím nebo těsně po
probuzení (tedy v době změněného vědomí
pozorovatele) a tehdy vypadal jako trpaslík s vel-
kou hlavou a hypnotickýma očima. Hospodyně jej
musela krmit vybranými potravinami jako bylo
tučné mléko, med a krev zabitých zvířat.

Znepokojujícím obzorem Slovanů byl les. Les
obklopoval tehdy každou chalupu (byly to v té
době primitivní zemljanky) a nekompromisně 
z něj hrozily a útočily bytosti z jiných světů, které
už v podstatě známe z později zachycených

SSvvaattýý  MMiikkuulláášš

BBoohhoovvéé  ssttaarrýýcchh  SSlloovvaannůů
Průvodce mladé ženy, mladého muže světovými náboženstvími
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pohádek: vodníci, lesní víly, hejkalové, ohniví
muži, lesní muži, polednice a další. Zvláštní
pozornosti se dostávalo lesním vílám -  je otáz-
kou, zda proto, že byly jako jedna z mála
duchovních bytostí ženského pohlaví a tudíž
velmi přitažlivé pro muže z tohoto světa. Nemálo
slovanských  mužů také skončilo jako pomatení
schizofrenici s jediným zájmem: následovat
objekt své erotické touhy do onoho paralelního
světa, kam se ovšem jako smrtelníci nikdy 
v životě nemohli dostat. 

Velkou snahou Slovanů bylo také přilákat lesní
víly do polí, nebo� jejich tanec  tam byl zárukou
bohaté úrody.  V porostech prý po nich zůstávaly
kruhy nebývale bujně vzrostlého nebo naopak
totálně polehlého porostu. Inu ovšem, napadne
vás: Kruhy v obilí! Celá záhada tedy není nijak
novodobá, nýbrž přinejmenším bezmála dva
tisíce let stará. Slované také velmi rádi vyhledá-
vali kouzelné houby - většinou určité druhy
muchomůrek a v přesně odměřených dávkách je
poté používali jejich šamani k cestám do paralel-
ních duchovních světů. I tady narazíme na urči-
tou podobnost s dnešními narkomany a hou-
bovým čajem (viz film Jedna ruka netleská).

Slované pevně věřili staroindické myšlence 
o převtělování duší. Své mrtvé spalovali jednak
proto, aby se odloženého těla nezmocnil bloudící
zlý démon a jednak proto, aby pomocí ohně rych-
le uvolnili zbytkovou energii v mrtvém těle ještě
vázanou. Mrtvý, který se stal po spálení těla
vlastně beztělcem si zbytkovou energii tímto způ-
sobem mohl odnést na Onen svět a vybudovat si
cestou tam různé dočasné příbytky. Často usedal
na své mohyle v podobě ptáka krkavce či holu-
bice. Obě vesnice - to znamená vesnice živých 
a urnový háj - byli ve vzájemném dohledu,
nicméně Slované vždy dbali na to, aby je oddělo-
val nějaký vodní tok. Překročit jej bez pozvání
bylo pro beztělce nemožné. Ve výroční dny, které
byly několikrát za rok, odcházela každá rodina za
svými mrtvými do urnového háje, kde s nimi
pojedli vejce a sypané koláče a hlavně se popíjely
omamné nápoje, které pomáhaly živým k nahléd-
nutí do záhrobního světa. Prázdné nádoby se na
hrobech rozbíjely, a proto se dnes nachází ve slo-
vanských mohylách tolik střepů. Slované zaklá-
dali posvátné háje, do kterých zavírali mocné
démony. Střed háje tvořily prastaré duby. Ve
vnitřním prostoru se nesmělo nic trhat, lámat,
sekat a především a zásadně nesměla být v po-
svátném háji prolita  krev. Je pravděpodobné, že
se Slované poučili svých předchůdců - Keltů 
a jejich druidů. Démon krmený krví, zejména lid-
skou, se totiž stává tak silným, že se vymkne
jakékoli kontrole. 

Slované využívali magii a rituály také při
válkách. A tak někteří nekonvenční historikové

vykládají polomytickou dívčí válku jako souboj
dvou skupin šamanek - jedné kolem Vlasty a dru-
hé kolem kněžny Libuše. Na závěr šamanky
kolem Vlasty vytvořily přírodní bytost Slovany
nazývanou běs, která ve formě paprsku přeletěla
Vltavu a odrazem od skály měla zaútočit 
z nečekaného směru na přemyslovské sídlo.
Druhá šamanka Libuše jí ale svedla do země
dovedně nastaveným kamenným sloupem, který
byl přitom natřikrát přeražen a dodnes je na
Vyšehradě jako tzv. Čertův sloup. 

Magické války starých Slovanů pokračovaly
dál a již  bitva Pražanů s Lučany je zachycena ve
vícero kronikách včetně samozřejmě Kosmovy 
a zřejmě skutečně proběhla i se svými duchovní-
mi aspekty. 

Před vlastní válkou se do nepřátelského tábora
Lučanů vydala největší pražská vědma a prov-
dala se za nevlastního syna největší lučanské
vědmy Strabu. Před zahájením války jiná
pražská šamanka  obětovala osla, kterého necha-
la rozsekat na tisíc kousků a každý voják pozřel
jeden malý dílek syrového masa. Jednalo se zřej-
mě o mysteriozní pojídání boha. To je zbavilo
malomyslnosti. Žatecká vědma Lučanů zase 
v magickém transu prozradila Strabovi, jak se
zachrání ze spárů smrti v nadcházející bitvě.

Boj vypukl kolem mohyly dávného keltského
krále a poblíž posvátného slovanského háje, na
Turském poli u Libice. Obě strany postupně
nasazovaly stále těžší bojové kalibry: na úvod
dravé ptáky, bojové psy, poté vlky a posléze
vlkodlaky (kdo byli vlkodlaci, Kosma neříká -
možná se jednalo o šílené lidské zabijáky).
Nakonec se obě vojska vrhla proti sobě. Straba
se v boji drží rad své macechy: prvního muže,
který na něj zaútočí, probodne. Uřízne mrtvému
uši , nakreslí hrotem meče  na zem křížovou runu,
skočí opět na koně a uhání z bitvy, aniž by se
ohlédl. Za ním se strhne neuvěřitelná mela,
větrná smrš�, hrozná bouře bez deště, ale od
macechy ví, že se nesmí ohlédnout - jinak by byl
ztracen. Když přijede domů, jako první chce
vidět svoji milovanou ženu. Čeká ho ale hrozné
překvapení - na lůžku umírá jeho manželka s pro-
bodnutých hrdlem a když jí odhrne vlasy, zjistí,
že má uříznuté uši. Potud Kosmas i Alois Jirásek.

Zraněná manželka by se samozřejmě z bitvy
nemohla dostat domů rychleji než  zdravý Straba
- a tak jediné vysvětlení je, že se bitvy účastnila
ve svém astrálním těle, které slovanské vědmy
uměly vymístit mimo běžné tělo hmotné. Je-li ale
zraněno tělo astrální, past sklapne - promítne se
to totiž i do těla hmotného. 

Na Turském poli je zatím boží dopuštění.
Lučané zabili pražského vojevůdce Tyra 
a porážka Pražanů se jeví jako nevyhnutelná. 
V poslední chvíli ale kníže Pražanů Neklan
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otevřel posvátný háj. Zdivočelí démoni, roz-
dráždění pachem krve, se vyhrnuli ven a způso-
bili šílenou melu, při které byl lučanský kníže
Vlastislav i jeho vojáci roztrháni doslova na kusy
- i Kosmas je na rozpacích, protože, jak tvrdí,
nenašla se po nich po bitvě ani stopa.

Poslední, již spolehlivě doloženou a pravdě-
podobně také magickou válkou starých Čechů
byla válka s Franky roku 845. Češi před ní
vytvořili  nápis, který byl ještě za časů Kosmy
uchováván v archívu svatovítské kapituly jako
nesmírně cenný dokument. Zapsán latinkou zněl
takto:

Krok kazi Tetha
Lubossa przemysl
Nezamysl mnata voj n nizla
Kr z mys neklan
Gostivit
Ani Kosmas už si s nápisem

nevěděl rady a považoval jej
za přemyslovský rodokmen. 
A tak si asi  většina z nás ještě
vzpomene, že jsme se v dě-
jepise učili: Krok, Kazi, Teta,
Libuše, Přemysl, Nezamysl,
Mnata, Vojen, Vnislav, Křeso-
mysl, Neklan, Hostivít - což
měli být první přemyslovci na
českém knížecím stolci. Te-
prve docela  nedávno profesor
Vladimír Karbusický navrhl,
že se nejedná o rodokmen, ale

o jakýsi manifest, který Češi vyhlásili před vál-
kou s Franky a který přeložen do dnešního jazy-
ka zní asi takto:

Kroky překaž Theto
Raději uvažuj
Nezamýšlíme na tebe válku a nic zlého
Kříži se neklaníme
Hosty vítáme
No a jaká byla účinnost této magie? Můžeme-li

soudit podle výsledku rozhodující bitvy, pak
velká. Frankové byli ve veliké přesile a jejich
vítězství se zdálo zcela jasné a jednoznačné.
Přesto je krátce po zahájení bitvy přepadla po-
divná mučivá tíseň, šílený strach a nutkavý pocit,
že vše je nevyhnutelně ztraceno. Obrovské
francké vojsko se dalo před početně mnohem
slabšími Čechy na panický útěk. Němečtí kro-
nikáři poté dlouho naříkali nad prohranou bitvou
jako nad nejpotupnější porážkou  křes�anství od
pohanství. Dovodili, že by k takové nevysvětlitel-
né katastrofě nikdy nemohlo dojít, kdyby na
straně Čechů nestál strašlivý démon, který se
později ostatně také ke své rozhodující účasti na
bitvě otevřeně přihlásil ústy jakéhosi nemocného
padoucnicí ve městě Hoechstu. 

Konec posvátných hájů, hromovládných a tří-
hlavých bohů, strašlivých démonů krmených krví
obětí, šamanek, astrálních těl, vodníků, víl, po-
lednic a skřítků v české kotlině se ale již i přes
dílčí vítězství neúprosně blížil… To bude ale už
úplně jiný příběh.

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy
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Winter time with its long evenings challenges
not only to read but invoikes also different
thoughts. Who are we? Where do we belong to?
The answers can be found also through recogni-
tion of own history. Not only the greate one with
noble governors and courageous leaders but as
well the local one, which flew along Quiet Eagle
River and Small Sazava.Whilst once started task
of our ancestors should inspire us to continue.

Zimní čas s dlouhými večery vybízí nejen 
k četbě, ale  i různému přemýšlení. Kdo jsme?
Kam patříme? Jaké máme kořeny? Odpově	 na
tyto otázky nám může dát i poznání vlastní histo-
rie. Nejen té velké se vznešenými panovníky 
a odvážnými vojevůdci ale i té místní, která
plynula podél Tiché Orlice a Moravské Sázavy.
Vždy�  započaté dílo našich předků by nás mělo
inspirovat k pokračování.

Zdejší podorlická krajina sice nese stopy
určitého osídlení člověkem už v pravěku, trvale

se zde ale lidé usadili až ve středověku. Ve 13. sto-
letí, v době přemyslovských králů, české země
prošly obrovskou proměnou. V zemědělství se
objevily nové technologie, panovník zakládal
královská města, která se stala centry řemeslné
výroby a obchodu a radikálně se změnila i státní
správa, jejíž páteří se staly kamenné hrady
namísto původních hradiš�. Vznikla středověká
šlechta, která si vydobyla dědičné držení
pozemkového majetku. Nastala doba nebývalého
vzestupu českého státu i v měřítku celé Evropy,
jíž vděčíme za to, že jsme se stali pevnou součástí
západoevropského prostoru. České království
přestalo z rozvinutějšího západu pouze přebírat 
a stalo se mu rovnoprávným partnerem.

V této době se rovněž změnila tvář české kra-
jiny, jež začala nabývat té podoby, kterou má
dnes. Za Přemysla Otakara II. a jeho syna,
Václava II., byla totiž značně rozšířena oblast
osídlení z úrodných nížin i do pohraničních
oblastí, dosud pokrytých těžko prostupným

NNaaššee  kkoořřeennyy  aanneebb  oossiiddlloovváánníí  PPooddoorrlliicckkaa
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lesem přerušovaným pouze obchodními stezkami.
A právě do této etapy českých dějin spadají 
i počátky trvalého osídlení v našem kraji.

Osidlovací činnost probíhala z iniciativy
panovníka, který vlastní kolonizací nových
oblastí pověřoval šlechtické předáky nebo
církevní instituce. V případě Podorlického
regionu se setkáváme nejprve s působením lito-
myšlského premonstrátského kláštera, který
pravděpodobně od počátku 13. století prováděl
nějaké aktivity v okolí České Třebové a Ústí nad
Orlicí. Později (okolo poloviny století) však král
oblast dnešního Lanškrounska, Ústeckoorlicka 
a Jablonska svěřil rodu pánů z Drnholce. 

Drnholcové byli významným jihomoravským
šlechtickým rodem patřícím do rozrodu Kouniců
a ve svém erbu měli, podobně jako ostatní
Kounicové, lekno (dvojice listů leknínu). Není
jasné, zda kolonizaci zdejšího kraje prováděl již
Vilém z Drnholce (po kterém získalo své německé
jméno Ústí nad Orlicí - Wilhelmsuerd), nebo až
jeho synové Oldřich a Heřman. Klíčová úloha ale
zřejmě náležela  Oldřichovi z Drnholce, který byl
jedním z předních šlechticů té doby s vlastním
dvorem. Za manželku měl nevlastní dceru krále
Přemysla Otakara II. a po Přemyslově expanzi
do rakouských zemí se stal kapitánem (tj. zá-
stupcem krále) Korutan a později Friaulska
(území poblíž Jaderského moře). Oldřich byl ale 
v r. 1273 zákeřně zabit během čtvrté česko-uher-
ské války a nadějný vzestup rodu tak byl
ukončen. 

Pohraniční oblast východních Čech hrála v teh-
dejší době významnou úlohu, mj. proto, že v rám-
ci českých zemí představovala jednu z největších

souvislých oblastí určených k osídlení. Dění na
Podorlicku je tak nutno posuzovat i v kontextu
současného zakládání královských měst Vyso-
kého Mýta a Poličky. O mimořádném významu
našeho regionu svědčí také skutečnost, že v ně-
kterých listinách je panství Lanšperk označováno
jako "provincia", tedy kraj. Nelze také přehléd-
nout, že zvláště druhá etapa kolonizace,
prováděná od poloviny 13. století pány z Drn-
holce, byla uskutečňována jako vzorové osídlení 
a vyznačuje se důkladně promyšleným systémem
sídel s odpovídající církevní strukturou. Rovněž
parcelace a vyměření pozemků byla provedena na
velmi vysoké úrovni a ukazuje odbornost
prospektorů. 

Výsledkem osidlovacích aktivit je výstavba
hradu Lanšperk, který se na tři století stal
správním centrem zdejšího kraje a jež dal název
správnímu celku, lanšpersko-lanškrounskému
panství. (Z lanšperského hradu se správa na
lanškrounský zámek přesunula přibližně v polo-
vině 16. století). Přesná doba vzniku hradu není
známa, prokazatelně však stál v roce 1285. Zdá
se, že do vzniku hradu plnila úlohu centra Česká
Třebová, o jejímž významu svědčí rotunda sv.
Kateřiny (jež je nejstarší stavební památkou
regionu). Dále byla založena města Lanškroun,
Ústí nad Orlicí, Česká Třebová a Jablonné nad
Orlicí, z nichž Lanškroun byl nejdůležitější a jako
jediné město byl hrazený (tj. měl kamenné hrad-
by). Zrodila se i sí� vesnic víceméně v té podobě,
jak je známe dnes. Nejdříve byly vystavěny
pravděpodobně v první polovině 13. století 
v povodí Třebovky a Orlice, další, založené ve
vyšších polohách Jablonska a Lanškrounska se
objevily snad až koncem tohoto věku. O tom, že
nová sídla vznikala na místě původního lesa
svědčí i jejich názvy jako Zhoř (od ž	áření) nebo
Třebová (od tříbiti, tj získání půdy vypálením
lesa). 

O úspěšném dokončení kolonizace svědčí
darovací listiny, kterými král Václav II. lanšper-
ské panství daroval nově založenému
Zbraslavskému klášteru. Tyto listiny jsou dvě,
jedna z roku 1292, druhá se hlásí k roku 1304.
Obě dokládají již existující a stabilní osídlení, 
a jsou zde mj. vyjmenovávány obce a města
panství, přičemž pro většinu  z nich je to první
písemná zmínka.

Vidíme tedy, že za základ dnešní podoby
regionu vděčíme asi půlstoletí práce našich před-
ků ve 2.polovině 13. století. Zároveň jsme poznali,
že jsme nebyli v žádném případě vnímáni jako
panství druhého řádu kdesi daleko od Prahy. 
A i toto historické povědomí by nás mělo povzbu-
dit k tomu, abychom pro rodný kraj něco udělali.

Dr. Ing. Libor Kubišta, Finanční účtárna
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Atributtive Wines

Takto jsou označována kvalitní vína z hroznů
mimořádné vyzrálosti a způsobu sklizně. Aby toto
víno mohlo vzniknout, musí se dodržet určité
požadavky, jako je např. nahlášení termínu skli-
zně, cukernatost, množství hroznů apod.

1. Nahlášení termínu sklizně a kontrola hroznů
V Česku se záměr sklízet hrozny vhodné 

k získávání vína s přívlastkem hlásí pouze tele-
fonicky osobám pověřeným ČZPI (důvěrníkům),
které pak po dohodě přijedou zkontrolovat cu-
kernatost a množství hroznů/moštu a vydají přís-
lušný dokument. Hlášení o sklizni k 30. listopadu
se musí taktéž zaslat do 10. prosince na Mze.

Pro zajímavost: kdo chce v Rakousku sklízet
hrozny, určené k získávání vína s přívlastkem,
musí tento záměr nahlásit nejpozději do 9 hodin
dne sklizně s uvedením odrůdy, označení a ve-
likosti parcely. Pokud zamýšlí sklízet již před 9.
hodinou, musí o tom ještě den předtím do 19
hodin uvědomit (i telefonicky) Spolkovou sklepní
inspekci.

2. Vlastní sklizeň
Hrozny pro pozdní sběr a ledové víno mohou

být sklízeny i mechanizovaně. Protože v takovém
případě nelze předvádět volně ložené hrozny,
kontroluje se sklizeň přímo ve vinici.

Vzhledem k tomu, že v Česku se v současnosti
nachází méně sklízečů, než je prstů na rukou,
není mechanizovaná sklizeň samostatně upravo-
vána. 

3. Stupně jakosti
Kabinet je víno z hroznů, jejichž cukernatost

musí vykazovat 19° NM.
Pozdní sběr nebo víno z pozdního sběru  je

víno z hroznů, které byly sklizeny v plné zralosti
a jejichž mošt vykazoval cukernatost 21° NM.

Výběr nebo víno z vybraných hroznů je pozd-
ní sběr, který pochází výlučně z pečlivě
vybraných hroznů - za vytřídění všech nezralých,
vadných a nezdravých bobulí, jejichž mošt vyka-
zoval alespoň 24° NM.

Výběr bobulí nebo víno z vybraných bobulí
je víno z moštu přezrálých nebo botrytických
bobulí (napadených ušlechtilou plísní) a mošt
musí vykazovat alespoň 27° NM.

Ledové víno je víno, které je vyrobeno výhrad-
ně z hroznů, které byly během sklizně a lisování
ve zmrzlém stavu a jejichž mošt vykazoval ale-
spoň 27° NM a sklizeň se musí uskutečnit při
teplotě nejméně -6° C. Toto víno nelze označovat
žádným jiným dodatečným označením; pokud má
mošt nižší cukernatost než 27° NM, může být
maximálně takové víno uváděno do oběhu jako

kvalitní víno, nesmí být řezáno s ostatními víny 
s přívlastkem.

Slámové víno je víno z plně vyzrálých a cuker-
natých hroznů, které byly před lisováním
skladovány alespoň 3 měsíce na slámě nebo
rákosí nebo byly zavěšeny na provázku nebo
obdobném materiálu a jejichž mošt vykazoval
cukernatost alespoň 27° NM. Toto víno nelze
označovat žádným jiným dodatečným označením,
pokud má mošt nižší cukernatost než 27° NM,
může být takové víno uváděno do oběhu jako
kvalitní víno, nesmí být řezáno s ostatními víny 
s přívlastkem.

4. Další zákonná ustanovení
- u vín s přívlastkem nemůže být zvyšována

cukernatost moštu
- zbytkový cukr může být dosažen pouze za-

stavením kvašení
- obsah alkoholu u bílého vína musí činit ale-

spoň 7 % obj.
- obsah alkoholu u červeného vína musí činit

alespoň 8 % obj.
- obsah těkavých kyselin (přepočet jako kyseli-

na octová) u výběru z bobulí může obsahovat
nejvýše 1,8 g/l

- ledové a slámové víno může nejvýše obsaho-
vat 2,4 g/l těkavých kyselin

Andrea Něvarová, expedice

VVíínnaa  ss  ppřříívvllaassttkkeemm
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Ivo and Günther describe their adventuries in
West Ukraine

Chtěl bych se s Vámi tímto článkem podělit o ne-
všední zážitky z dovolené na Podkarpatské Rusi,
které se zúčastnilo několik našich spolupracovníků.

Úvodem něco málo z historie této oblasti. Po roz-
padu habsburské monarchie v lednu 1919 bylo z ini-
ciativy T. G. Masaryka a rusínské "národní rady"
rozhodnuto o připojení Podkarpatské Rusi k Česko-
slovensku. Začátkem září 1919 mírová konference
právoplatně začlenila toto území do Československé
republiky. V Užhorodě byl zřízen zemský úřad 
v jehož čele byl zemský prezident. Ve 20-30 letech
města vzkvétala postavením nových škol, úřadů,
nemocnic a celých městských čtvrtí, například
Galago v Užhorodě. Po přijetí mnichovského diktá-
tu 30. 9. 1938 zesílil tlak Německa a Ma	arska na
výhlášení autonomie P. R., která byla potvrzena 22.
11. 1938. Na jaře 1939 obsadila na popud Hitlera
území ma	arská armáda a začlenila ho do ma-
	arského státu. Tím se stala spolu s Ma	arskem
spojencem Německa. Po osvobození v září 1944
Sovětskou armádou komunisté dosáhli sjednocení
Zakarpatské Ukrajiny se sovětskou Ukrajinou a byl
veden tlak na připojení Podkarpatské Rusi k SSSR.
29. června 1945 byla uzavřena smlouva mezi ČSR 
a SSSR o odstoupení území a 27. 11. 1945 byla rati-
fikována. Části obyvatel se podařilo získat ČS
občanství a přejít do Československa. Tzv. Za-
karpatská oblast byla začleněna do Ukrajinské
sovětské socialistické republiky. 

Ta vyhlásila 24. srpna 1991 suverenitu. Stav, ve
kterém jsou národnostní a občanská práva (včetně
právo o autonomii, vzdělání v rodném jazyce a svo-
boda náboženského vyznání) Rusínům odpírána
trvá i po rozpadu SSSR, kdy území připadlo
Ukrajině. Ani tehdy se nedostalo Rusínům
autonomie a proces jejich zbídačování a poukra-
jinš�ování stále pokračuje. Stav Zakarpatska se ale
oproti několika letům zpět stále lepší, v obchodech
lze nakoupit vše jako u nás i na odlehlých místech, 
a to v mnoha případech i levněji. Jenom kupní síla
většiny obyvatelstva je malá, protože průmysl je
minimální a tím i velká nezaměstnanost lidí, kteří
mají jen to co si na políčkách vypěstují, něco proda-
jí na tržnicích, ale žijí spokojeně a jsou velice
přátelští a pohostinní zvláště k Čechům.

Nyní již něco k zájezdu:
Zájezdy na Podkarpatskou Rus pořádá cestovní

kancelář Subkarpatia. Majitel, průvodce a zároveň
předseda výboru Společnosti přátel Podkarpatské
Rusi je ing. Libor Chytílek. Týdenní zájezd byl
velmi dobře připraven co se týče organizace, uby-
tování, výjiž	ek s vycházkami i zábavy. 

Odjížděli jsme v sobotu brzy ráno autobusem tra-
sou přes Slovensko na hraniční přechod Vyšné
Nemecké. Na hranicích byla neskutečná adminis-
trativa, liknavost a neochota. Strávili jsme tam
pokaždé nejméně tři hodiny. Hned za hranicemi 
v Užhorodu byl připraven nocleh v hotelu nižší ka-
tegorie. Ráno byla malá prohlídka Užhorodu, kam
jsme se opět vrátili při cestě zpět. Odjeli jsme po
desáté hodině a měli jsme před sebou dlouhou cestu
s krátkými zastávkami v Mukačevu, Chustu, u sol-
ného jezera v Solotvině s možností vykoupání v jeho
léčivé vodě a Rachivu. Cíl naší 270 km cesty byla
Jasiňa, městečko (spíše velká vesnice asi deset kilo-
metrů dlouhá), které leží nedaleko hranic na konci
bývalé Podkarpatské Rusi v oblasti nejvyšších ukra-
jinských Karpat, v údolí Černé Tisy. Ubytování bylo
na evropské úrovni v hotelu, u nich "turbáza",
srubového stylu. K ubytování patřila polopenze
(teplá snídaně i večeře).

V týdenním programu byly dvě vycházky 
z nedalekého Jablonického průsmyku po nád-
herných čerstvě posečených loukách s malebnými
panáky sena a oborohy (seníky) s výhledy na blízké
vrcholky Karpat a útulnými chaloupkami zasazený-
mi v údolích. Louky kvetly a krásně voněly senem.
V programu bylo také zdolání nejvyšších vrcholků
ukrajinských Karpat a to Bliznice 1881 m n. m. 
a Hoverly, nejvyššího vrcholu Ukrajiny 2060 m n. m.
Pod kopce jsme jezdili "gruzaviky" - terénními auty,
která nám ušetřila mnoho kilometrů cesty. Cesta
auty byl nevšední zážitek. Jelo se cestou necestou
přes výmoly plné vody, dřevěné chatrné mostky,
brody a prudká stoupání při kterých jsme sjížděli ze
sedaček. Také cesta gruzaviky proti proudu řeky
Černé Tisy a výšlap k jejímu prameni, s příjemným
piknikem na horské loučce nad pramenem, byl krá-
sný zážitek.

Podkarpatské poloniny (kopce) jsou ukázkou nád-
herné přírody neposkvrněné civilizací. Potkáváli
jsme jen občas pasoucí se stáda ovcí a místní oby-
vatele sklízející seno, které odváželi koňskými
potahy. Večer bylo v turbáze veselo, slavily se
svátky, narozeniny, měli i svou vlastní hudbu. V pro-
gramu byla ukázka tamního Huculského kroje 
a tance v podání našeho domorodého průvodce po
horách. Ze zájezdu jsme si přivezli mnoho krásných
vzpomínek na lidi, kteří ač prostě, ale snad š�astně
žijí v souladu s nádhernou přírodou Karpat. Zájezd
se všem velmi líbil a část, která nebyla před dvěma
lety ve střední oblasti v Mižhorje, by tam chtěla
příští rok jet. Proto z iniciativy turistického odboru
Jablonné byl s panem Chytílkem domluven podobný
zájezd v měsíci srpnu 2007. Podmínky zájezdu jsou
vyvěšeny ve skřínce turistického odboru pod
náměstím. Bližší informace podá zájemcům p.
Günter Scholz na klapce č. 285 i s ukázkami snímků.

Ivo Černohous a Günter Scholz, ŘKJ D2

VVáážžeenníí  ppřřáátteelléé  ttuurriissttiikkyy
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Runner’s Club ABK Bravo figures out their
activities

Druhou zářijovou neděli uspořádal místní
běžecký klub ABK-BRAVO ve spolupráci s obcí
Jamné nad Orlicí  již 4. ročník silničního běhu do
vrchu. Tento  letošní  se představil v nové verzi -
byl součástí nejen ISCAREX cupu, ale i nově
Českého poháru v bězích do vrchu 2006.

Pořadatelé prodloužili tra� z 6-ti na 7,5km a po
úspěšném jednání s garantem Českého poháru 
v bězích do vrchu, tělovýchovnou jednotou
Maratonstav Úpice byl i tento závod v Jablonném
nad Orlicí zařazen mezi  44 běhů konaných od
dubna do listopadu v celé ČR.

Start byl od školní jídelny místní základní
školy, cíl  pod Suchým vrchem u horního vodoje-
mu, závodníci zdolávali převýšení 340m. Již
tradiční slunečné a celkem příjemně teplé počasí
přilákalo na start 53 závodníků. Bojovat  o body
přijeli i 4 účastníci mistrovství světa v běhu do
vrchu, vedoucí muž Českého poháru a  spousta
dalších kvalitních běžců. 

Místní obyvatelé v roli diváků a fandů, kteří se
dostavili v hojném počtu, měli možnost shlédnout
kvalitní sportovní klání. Na trati triumfoval dle
očekávání Petr Vymazal z Kroměříže (vede
letošní ročník zmiňovaného Českého poháru), 
o vítězství tvrdě bojoval s Mirkem Vítkem, závod-
níkem Jiskry Ústí nad Orlicí. Z žen si cenný kov
odvezla výborná závodnice Táňa Metelková z SK
Týniště nad Orlicí. V juniorských kategoriích
zvítězil místní borec Pavel Hrdina z ABK-
BRAVO a Adéla Stránská z Iscarex Česká
Třebová.  

V cíli, po skončení závodu  účastníci  vyjádřili
spokojenost a pochvalná slova nejen ke zvolené
trati v nádherném terénu Orlicka, ale i ke kvalit-
ním cenám pro vítěze a výbornému občerstvení.
Což je vizitka, kterou není nutno více komento-
vat.

Pořadatelé ABK BRAVO touto cestou děkují
všem, kteří byli ochotni a přispěli svou pomocí ke
zdárnému průběhu závodu a zároveň děkuje
firmě ISOLIT BRAVO s.r.o. za celoroční podporu
a zájem o naši činnost. Dík patří i  účastníkům 
a divákům, kteří nelitovali čas a svoji přítomnos-
tí přispěli k pěkné atmosféře.

Rádi Vás přivítáme na dalším ročníku v září
2007.

vedení běžeckého klubu 
ABK-BRAVO Jablonné nad Orlicí

Jablonné nad Orlicí
Jamné nad Orlicí"

IINNZZEERRCCEE
Prodám černé lyžařské sjezdové boty vel. 9,5

Cena 1 000,- Kč

Velmi dobrý stav. 

Kolomý, tel. linka: 236
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Through Sports to excellent Health

Proč jezdit na lyže daleko, když v Orlických
horách je tolik ski areálů, vhodných pro rodinné
výlety a lyžování. Nejznámějšími areály jsou
například: 

Lyžařský areál Nový hrádek - Panská stráň
Nabízí  dvě uměle osvětlené sjezdovky 460 m 

a 340 m, které jsou  strojně upravované s  tele-
skopickým vlekem s délkou 320 m a převýšením
80 m Kapacita je 500 osob za hodinu. Dále nabízí
i večerní lyžování a nově i parkování zdarma.

Ski areál Olešnice v Orlických horách
Nabízí dvě sjezdovky o délce 1 km a 600 m 

s možností umělého zasněžování a dva vleky 500
m a 300 m. Přímo v areálu půjčovnu lyží a servis.
U areálu parkování zdarma. Nabízí také možnost
posezení ve vyhřátém občerstvení.

Lyžařský areál Mladkov-Petrovičky
Umožňuje příjemné zalyžování na dvou stro-

jově upravovaných sjezdovkách o celkové délce
1,2 km. Sjezdovky mají celkové převýšení 139 m.
Lyžeřský areál Mladkov-Petrovičky nabízí jako
vybavení střediska občerstvení, bufet, restauraci
a parkoviště zdarma. Nechybí ani večerní
lyžování.

Ski a snowboard areál Jablonné nad Orlicí
Nabízí sjezd na modré sjezdovce o délce 740 m 

a na černé trase o délce 530 m. Délka vleku je
491,5 m. Dále nabízí skibar a pod vlekem chatu
Malák s možností ubytování.

Středisko Čenkovice v Orlických horách
Nabízí ideální podmínky na sjezdových tratích 

v obtížnosti červená a modrá v délce 400 - 1000 m.
Sjezdovky jsou pravidelně upravovány a tech-
nicky dosněžovány. Dále nabízí upravované
běžecké stopy a nemůže chybět ani večerní
lyžování.

Ski centrum Sněžník - Dolní Morava
Nadmořská výška tohoto střediska je 748 -

1140 m.n.m.. Kapacita všech vleků je 2500 osob za
hodinu. Ski centrum Sněžník nabízí jednu sjez-
dovku o délce 955 m a šířce až 50 m, druhou sjez-
dovku o délce 1440 m a šířce 30-40 m. Přímo pod
sjezdovkou je možnost ubytování. Parkování je
zde zdarma. 

Ski centum Říčky v Orlických horách
Toto středisko je považováno za nejlepší

středisko sjezdového lyžování díky své nad-
mořské výšce 752 - 992 m. n. m a kvalitou služeb.
Ski centrum se skládá ze čtyř sjezdovek černé
cca 1000 m dlouhé, červené cca 1200 m dlouhé,
modré cca 1500 m dlouhé a ještě jedné červené
která slouží k večernímu lyžování o celkové délce
350 m. V letošním roce se v Říčkách vybudovala
nová lanovka, která také přidává na kvalitě toho-
to ski centra. Přímo v centru je lyžařská škola,
která naučí lyžovat jak malé děti tak i dospělou
osobu.  

Deštné v Orlických horách
Ideální lyžování pro rodiny s dětmi. Tratě jsou

pravidelně upravovány a technicky dosněžovány.
Sjezdové tratě různých obtížností v délce od 100 -
1200 m. Celková ubytovací kapacita je 1400 lůžek.
Společnost SPORT profi s.r.o. provozuje ve
středisku 7 lyžařských vleků. Tady trénují
úspěšní skibobisté - vítězové Světového poháru 
a mistři světa. Jako další služby tento areál
nabízí půjčovnu kompletního vybavení pro sjezd,
běh a carving, servis a lyžařskou školu.

Firemní sportovní klub RESPONSE připravu-
je pro své zaměstnance a jejich rodinné přís-
lušníky víkendové lyžování v jednom z výše uve-
dených lyžařských středisek.  

Monika Lorencová, referent PZP

SSppoorrtteemm  kkuu  zzddrraavvíí
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pátek 8. 12. 2006
Petr Kotvald
VÁNOCE HRAJOU GLORIJÁ ANEB OD
ONDŘEJE  KE  TŘEM KRÁLŮM
v programu vystoupí Podorlický dětský pěvecký
sbor Jablonné nad Orlicí 
Účinkují: Alena Grillová - klavír  Ondřej Štajnoch -
kontrabas, Smyčcové kvarteto P. K. ,
Pavel Plánka - percussion, Tomáš Valášek - kytary,
panova flétna, Jan Kejmar - trubky 
Sál kina v 19,00 hodin

VÝSTAVA
KERAMIKA - Alena Moserová
ADVENTNÍ VĚNCE A DROBNÉ TEXTILNÍ
DEKORACE - Helena Klechová 
SUCHÉ VAZBY - Šárka Hrdinová
Výstava potrvá do 29.12.2006 

pondělí 25. 12. 2006
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
Na tradičním setkání vystoupí Chrámový sbor,
Jabloňka a PDPS (Dětský pěvecký podorlický sbor)
a živý betlem. Součástí setkání je sbírka na SOS dět-
skou vesničku ve Chvalčově.
Náměstí v 16,30 hodin

Program širokoúhlého kina 
v Jablonném nad Orlicí
čtvrtek 7. prosince v 19,30 hodin
Extrémní svahy - USA
Extrémní svahy vypráví o vzestupu snowboardingu,
který v 80. a 90. letech změnil tvář zimních sportů.
Snowboarding se postupně stává celosvětovým
fenoménem. Pět nejlepších snowboardistů světa
přijíždí na Aljašku, kde se koná extrémní závod ve
snowboardingu. Své síly změří v nejnepřístup-
nějším terénu - až na samých vrcholcích
zasněžených aljašských hor. Pětici snowboardistů si
ve filmu zahráli skutečné hvězdy tohoto sportu.
Díky účasti profesionálních prknařů nepoužil
režisér ve filmu žádné speciální efekty ani
kaskadéry. Veškeré záběry extrémních sjezdů jsou
skutečné. 110 min.,  titulky
Vstupné: 59 + 1 Kč, Přístupný od 12 let 

pondělí 11. prosince v 19,30 hodin
World Trade Center - USA

Jako první 11. září 2001 zareagovali na volání 
o pomoc z věží Světového obchodního centra a když
se obě zřítily, zůstali uvězněni v jejich troskách.
Policisté Will Jimeno (Michael Pena) a John
McLoughlin (Nicolas Cage) na rozdíl od svých
kolegů jako zázrakem přežili, ovšem zaživa
pohřbeni pod šesti metry sutě. Přestože se navzá-
jem nemohli vidět, slyšeli se a vzájemně si dodávali
odvahu. To jim zachránilo život. Od svobody je totiž
dělilo nekonečných dvanáct hodin, po které se k nim
dostávali záchranáři. Skutečný příběh dvou mužů,
kteří jako poslední vyvázli živí z inferna Světového
obchodního centra. 129 min.
Vstupné: 54 + 1 Kč, Přístupný od 12 let

čtvrtek 14. prosince v 19,30 hodin
Marta - ČR
Je válka. Je jedno která, nebo� to nic nemění na tom,
že se lidé podezřívají, nenávidí, zabíjejí. Osud - nebo
náhoda? - svede dohromady otce a syna ze samoty
uprostřed lesů se zraněnou nepřátelskou špiónkou.
Všichni tři se tak ocitnou na prahu nové války, války
o to horší, protože nevyhlášené, skryté. Války, kter-
ou mají sami v sobě. Psychologické drama debutu-
jící Marty Novákové, absolventky režie na FAMU,
klame tělem. Je strohé, až brutálně sevřené, málom-
luvné. Pod minimalistickým kabátem však ukrývá
fascinující bohatství motivů, významů, dějů a sou-
vislostí. Režisérka je s chladnokrevným mistro-
vstvím nechává kypět pod tlakem až k nevyhnutelné
tragédii. 77 min.,
Vstupné: 54 + 1 Kč
Přístupný od 12 let

pondělí 18. prosince v 19,30 hodin
Casino Royale - USA / VB / ČR 
Již 21. pokračování nejúspěšnější filmové série
všech dob, v roli slavného agenta Jamese Bonda
poprvé představí Daniel Craig. Příběh filmu je
založen na stejnojmenném románu Iana Fleminga 
z roku 1953, ve kterém se agent 007 objevil vůbec
poprvé. CASINO ROYALE pojednává o začátcích
Bondovy špionážní kariéry. V rámci své první mise 
s pověřením "007" se má dostat na kobylku Le
Chiffreovi , který se stal bankéřem světového teror-
ismu. Aby jej mohl zastavit a rozložit tak terori-
stickou sí�, musí Bond Le Chiffrea porazit 
v pokerovém turnaji s astronomickými sázkami,
který Le Chiffre pořádá v Casino Royale
147 min.
Vstupné: 69 + 1 Kč
Přístupný od 12 let

Občasník – Vánoce 2006
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pondělí 1. ledna v 19.30 hodin
Ro(c)k podvra�áků - ČR 
Jsou mladí, jsou sebevědomí, jsou drzí a jsou bez
peněz... Mají svou kapelu, mají své plány, mají svou
šanci, ale nemají nástroje. Potřebují peníze... A to
hned!!! "Rebela" Radka (Martin Písařík) právě
vyhodili ze zaměstnání. "Playboy" Márty (Jiří Mádl)
se práci úspěšně vyhýbá, je posedlý sváděním dívek
a žen. "Slušňák" Tom (Michael Beran) pracuje 
v květinářství se svou dívkou Šárkou (Kristýna
Nováková) a "šéf" Luki (Vojtěch Kotek) instaluje
alarmy do nemovitostí. Nový film Karla Janáka,
režiséra filmů Snowboar	áci a Raf�áci, nás ten-
tokrát přivádí do světa mladých muzikantů, kteří se
nečekaně ocitnou tváří v tvář praktikám podsvětí 
a mafie. 104 min. Přístupný od 12 let 

čtvrtek 18. ledna v 18,00 hodin
Asterix a Vikingové - Franice, Dánsko
V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost:
právě přijel Zničehonix, šéfův synovec! A Asterixovi

a Obelixovi je přidělen nemožný úkol - učinit z něj
pravého muže. Pod arogantním zevnějškem měst-
ského kluka se však skrývá ustrašené kuře a tvrdý
trénink, kterého se mu dostává, pár věcí změní… 
Vše se ale zkomplikuje, když do Galie připlují
Vikingové, tvrdí a nebezpeční válečníci, kteří jsou
rozhodnuti najít toho, kdo zná strach a naučí je létat.
Těšit se můžeme na další animovaný příběh této
vesnice. 78 min. Přístupný

čtvrtek 25. ledna v 18,00 hodin
Lovecká sezóna - USA
Co se stane, když si medvěd (by� animovaný)
navykne na televizi a sladkosti? Vznikne další kome-
die s mluvícími zvířaty! Do života Booga, zdomác-
nělého medvěda grizzlyho, vtrhne jako uragán
vychrtlý a upovídaný jelen Elliot. Když Elliot Booga
přesvědčí, aby opustil svůj pohodlný domov v garáži
a okusil, jak chutná život v opravdové přírodě, věci
se rychle začnou vymykat kontrole. 99 min.
Přístupný.

Vedení společnosti Isolit-Bravo pořádá tradiční

FIREMNÍ VEČÍREK NA ZÁVĚR
PRACOVNÍHO ROKU 2006

který se uskuteční v pátek 15. 12. 2006 v sálech restaurace U Novotnů v Mistrovicích.

Začátek je v 19.00 hod.

K tanci  a poslechu hraje DJ Luděk Horálek (19.00-22.00 hudba 70.-80. let, 22.00 - 01.30 diskotéka) 

Ukončení akce v 01.30 hodin. Bohaté občerstvení zajištěno.  

Jste srdečně zváni!
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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 seidlerova@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

ODJEZDY AUTOBUSŮ NA AKCI:

Odjezd autobusů od Isolitu-Bravo
v 18.00, 18.20 a 18.40 hodin.

Spoj pro polské spolupracovníky: 

Smreczyna 18.20 hod.
Miedzylesie 18.15 hod.
Roztoki 17.45 hod.
Gajnik 17.50 hod.
Michalowice 17.55 hod.
Goworów 18.00 hod.
Szklarnia 18.05 hod.

Z AKCE:

22.30 - Odjezd autobusu směr Jablonné n.O..
01.30 - Odjezdy ostatních spojů z akce:

Trasa A)
Bystřec, Výprachtice, Horní Čermná,
Dolní Čermná,  Lanškroun.

Trasa B)
Sobkovice, Mistrovice, Letohrad, Dolní Dobrouč,
Hnátnice, Ústí nad Orlicí, Žamberk.

Trasa C)
Jamné, Těchonín, Mladkov, Lichkov, Králíky,            
Červená Voda.

Trasa D)
Polská republika.

Pozn.: Všechny spoje projíždějí přes Jablonné n.O..


