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Why we love grey mise so much?!

V polovině teplé zimy měli redaktoři českých
novin po žížalkách i premiích - žádní zmrzlí na
dlažbu vyhození nezaměstnaní, žádné sněhem
vykolejené vlaky, pod tíhou námrazy havarovaná
kosmická plavidla, žádná elektrika zamrzlá přímo
v drátech. No prostě smůla, chudáci, jsou to přece
taky jen lidi a musí si nějak vydělávat... Naštěstí
se objevily aféry, které skomírající noviny zachrá-
nily. Bulvární část donekonečna propírala smrt
Karla Svobody. Ta lepší část zase objevila temnou
minulost Josefa Tošovského, mezi přáteli řečeného
"Tošáka". O tom druhém bylo docela zajímavé číst
- ne pro Tošáka samotného, ale jako studijní cestu
do hlubin české duše. Shrňme situaci:

V roce 1993 definoval český parlament zákonem
č. 198/1993 Sb. protiprávnost komunistického
režimu v Československu. Kromě pojmenování
komunistických zločinů se v zákoně definuje, že
"Komunistická strana Československa byla orga-
nizací zločinnou a zavrženíhodnou" a že "za
spáchané zločiny jsou plně spoluzodpovědní ti,
kteří komunistický režim prosazovali jako
funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v poli-
tické i ideologické oblasti". Další zákon potom
zakazuje propagaci komunizmu, fašizmu a všech
hnutí směřujících k potlačování lidských práv 
a svobod. Zákon nám tedy přímo ukládá, že se na
fašizmus a komunizmus máme dívat stejně - tedy
jako na zločinná spolčení. Bohužel, praktický
výkon značně pokulhává. Zcela jistě by byla
neprodleně po svém založení rozpuštěna
Fašistická strana Čech a Moravy a její před-
stavitelé by byli právem pozavíráni. I malé dítě 
v České republice ví, že to samé, třikrát bohužel,
Komunistické straně Čech a Moravy a jejím před-
stavitelům a členům zcela jistě nehrozí. Přestože
by podle zákonů mělo. A stejným metrem je
měřeno dále. Zcela jistě by člen NSDAP, vedoucí
pobočky Říšské banky, příslušník SS nebo SA 
a člověk zodpovědný za praní špinavých peněz 
a jejich převod v čisté podobě na konta Gestapa či
Sicherheitsdienstu (SD) v České republice, ale ani
v poválečném Německu, neuspěl ve vrcholných
státních funkcích. Zcela jistě by namísto toho
dostal na pamětnou nemálo let za mřížemi. Ne tak,
byl-li komunistou, vedoucím pobočky socialistické
Živnobanky, evidentním článkem zločinecké státní
policie StB a velmi pravděpodobnou pračkou
špinavých peněz pro zmíněnou StB a její horší
matku KGB. S touto "kvalifikací" může naopak náš

nepostradatelný "odborník" být přímo i minister-
ským předsedou České republiky. No problem. 

Až potud by to možné všechno v hospodě zapít 
a poctivě si od plic zanadávat na "ty nahoře". Ty to
všechno "kurvějí", furt "kradou", jsou to "blbci" 
a chudák obyčejný člověk. Ten aby na ně dělal! 

Jenže ono to není, bohužel tak jednoduché, jak
by se mohlo zdát. Náš vykutálený Tošák totiž
nemá jenom kvalifikaci nepostradatelného ban-
kovního odborníka, komunisty, oceňovaného spo-
lupracovníka StB a uvědomělého milicionáře. On
má daleko pádnější průkazku: Nejpopulárnějšího
politika v roce 1998 a nejpopulárnějšího premiéra
všech dob, kterého milovalo 85 procent z nás. A to
už je, panečku, onačejší legitimace, než upatlaná
bumážka s černobílou fotkou a kulatým razítkem
Lidové milice z jedné a StB z druhé strany,
zalepená ve slídě socialistickým kanagomem.
Nevím sice, jak by dopadly Tošákovy preference
nyní po odhalení, ale tipnu si, že by se zase tak moc
nepropadly. 

"Jak je možné, že člověk, který evidentně pro
stát nic - nepočítám-li změnu základní sazby 
o 0,1% nahoru či dolů jednou za měsíc - neudělal,
premiér, který ani jednou nevystoupil v televizi 
a když jednou řekl čtyři věty ve zprávách, znělo to,
jako když sype písek s kamením, člověk, který byl
přímo odpovědný za bankovní dozor a nechal ban-
ky tak řádit až jich dvě třetiny zkrachovaly a lidé 
i stát přišly o velké peníze, muž, který nema ani
deset deka charizma, tak jak je to do prkýnka
možné, že je nejpopulárnějším politikem a předse-
dou vlády všech dob?!" ptám se manželky, když
jsem kádrový profil soudruha Josefa Tošovského
vyslechl ve večerních zprávách. "Pouč mě, protože
já jsem z toho blázen!" "To je jasný, "říká moje
manželka. . "Protože český lidi mají rádi, když:

-chodí v dobře padnoucím obleku
-mluví potichu a kultivovaně
-na nikoho nekřičí a ničím se nevzrušuje
-je s každým zadobře
-každému dá za pravdu
-vůči nikomu a ničemu se nevymezuje
-nemluví na veřejnosti a když už absolutně není

vyhnutí, řekne něco, s čím může souhlasit každý
-nevyvolá konflikt ani když se hroutí banky
-nikam se nehrne a aby dělal předsedu vlády,

musí ho přemlouvat
-do ničeho nezasahuje
-nikdo neví, co vlastně dělá a nejspíš asi ani nic

nedělá
-je prostě šedivou myší, která dá všem pokoj!"

PPrroočč  ttoolliikk  mmiilluujjeemmee  ššeeddiivvéé  mmyyššii??
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Bylo mně z toho tak smutno, že se mi na to už
ani nechtělo odpovídat. Je to jen česká švejkovská
póza anebo - Bože, jak hluboko jsme to už klesli?!

Ach, promiňte, některé v textu použité výrazy
jsme už my starší zapomněli a mladí je naštěstí
nikdy ani neslyšeli. A tak připojuji krátký
slovníček:

Slovníček pro spolupracovníky mladé a/nebo
starší s kratčí pamětí:

KSČ (Komunistická strana Československa):
Byla zločinná a zavrženíhodná organizace obdobně
jako další organizace založené na její ideologii
(ROH, SČSP, atd.), které ve své činnosti potlačo-
valy lidská práva a jakýkoli náznak demokracie. 

LM (Lidové milice): Byly zločinným spolčením
komunistů, důkladně vyzbrojeným samopaly,
kulomety, bezzákluzovými děly, minomety a bo-
jovými vozidly, které byly připraveny k nasazení
proti občanům vlastní země. Jedno takové proběh-
lo 1. června 1953 v Plzni při historicky prvním
povstání proti komunistům v zemích východního
bloku s výsledkem : řada mrtvých dělníků, řada
popravených vojáků, kteří se přidali na stranu
demonstrantů. Další významné bylo 21. srpna
1969, s výsledkem : pouze v Praze nejméně tři
mrtví a stovky zraněných. Další připravovali
komunisté a milicionáři v listopadu 1989, ale rych-
lý spád událostí jim v tom už zabránil. 

StB (státní bezpečnost): byla rovněž spolkem
komunistickým státem organizovaných zločinců,
kteří terorizovali občany, projevující by�jenom
náznak nesouhlasu s komunistickým režimem. StB
měla na svědomí tisíce vražd, únosů, neo-
právněných zatčení a věznění. Při nich brutálně
mučila s trvalými následky ve formě těžkých
postižení na zdraví. 

SSM (Socialistický svaz mládeže): naprostá
většina mladých lidí od 15 do 30 let byla členy této
organizace. Nečlenství znamenalo téměř jisté
nepřijetí na vysokou školu a různé postihy při
hledání zaměstnání. 

ROH (Revoluční odborové hnutí): často nazý-
vané Béčko KSČ. Naprostá většina pracujících
byla členy ROH. Nečlenství znamenalo zmrazení
jakéhokoli postupu v práci, finanční postihy a pře-
devším postihy dětí, na které musely k žádostem 
o přijetí do škol dokládat pracovní posudky rodičů
(viz heslo Mokobuko)

Mokobuko, Klapoklides (Morální kodex
budovatele komunismu, Kladný postoj k lidově
demokratickému zřízení). Každý občan procházel
od nejútlejšího dětství pravidleným hodnocením
tzv. složek, z nichž nejdůležitější byl celozávodní
výbor KSČ a za ním s odstupem ROH a SSM.
Důležitou roli hráli ale i např. domovní nebo uliční
důvěrníci, povětšině staří členové KSČ nebo přis-
luhovači, kteří často s upřímným nasazení špiclo-
vali a udávali spoluobčany. 

Děti - zde se nejedná o zkratku či název organi-
zace, nýbrž o skutečné DĚTI svých rodičů. Kromě
mnoha dalších rozdílů tkvěl ten zásadní v tom, že
za socialismu se děti automaticky stávaly ruko-
jmím režimu. Každému, kdo se jen trochu
vymykal, se režim pomstil na dětech. Základní
tradiční pomstou bylo nepřijetí dětí na střední či
vysokou školu. Za čtyřicet jedna let to byly sta-
tisíce nadaných dětí, které se mohly stát inženýry-
vynálezci, lékaři-lidumily, učiteli-vzory, univerzit-
ními profesory-nezapomenutelnými génii, a které
byly z tohoto důvodu ke studiu nepřijaty a již
nikdy se nestaly tím, k čemu měly předpoklady.
Permanentní hrozba pomsty na dětech nutila
moho jinak statečných občanů s odporným komu-
nistickým režimem aspoň naoko souhlasit a spo-
lupracovat. 

Uliční výbor (uličník): uliční výbor KSČ, který
špicloval a hodnotil Mokobuko a Klapoklides
občanů. 

ČSLA (Československá lidová armáda): byla
bojovým útvarem zcela v režii komunistického
režimu. Základní vojenská služba byla dvouletá,
branec se domů dostal zcela výjimečně a musel
sloužit vždy zeměpisně co nejdále od svého domo-
va. Každý voják skládal přísahu věrnosti komuni-
stické straně, největší důraz při výcviku se kladl
na PŠM (politické školení mužstva) a nejdů-
ležitějším mužem jednotky nebyl velitel, ale PVD
(politicko výchovný důstojník). Odpírači vojenské
služby dostávali nejméně tři až čtyři roky vězení,
po návratu se opakoval procesu odvodu a když
opět odmítli dotknout se zbraně, dostali další tři
roky a tak dále ad infinitivum. Situaci v ČSLA
celkem věrně vystihují filmy Tankový prapor 
a Černí baroni. 

Banány, pomeranče: byly neskutečnou
pochoutkou, na kterou se stály nekonečné fronty 
a která byla na příděl. O výši přídělu rozhodoval
prodavač. 

Veškeré ostatní zboží: Nedostatek spotřebního
zboží i ostatních výrobků byl trvalý. Některý sor-
timent chyběl stále (jízdní kola, šicí stroje, auta,
televizory, nádobí, vepřové maso, jižní ovoce 
a mnoho dalšího), jiný vypadával občas a nečekaně
(toaletní papír, zubní pasta, česnek, ocet, cukr,
rýže, salám, sýry, nitě, atd.). 

Výjezdní doložka: Dokument, který musel
občan mít, chtěl-li vyjet do jiných, než socialistick-
ých zemí. Výjezdní doložku přidělovala SNB (Sbor
národní bezpečnosti) a nebyl na ni žádný nárok.
Její obdržení bylo pravděpodobné asi jako výhra 
v loterii. 

Devizový příslib: Aby občan mohl případně
dostat výjezdní doložku, musela mu SBČs (Státní
banka československá) přidělit tzv. devizový přís-
lib. Ten zněl tak, že mu v případě udělení výjezdní
doložky prodá asi pět dolarů na den pobytu v kap-

Občasník – Velikonoce 2007



4

-italistické cizině. K žádosti o devizový příslib se
roztočil celý kolotoč posudků od uličních a závod-
ních výborů, viz výše. 

Melouch: protože si v práci občané vydělávali
málo, a protože takzvané služby (viz komunál)
nebyly funkční, každý, kdo měl co nabídnout,
chodil po práci na melouchy. Melouch byla práce
mimo oficiální zaměstnání, ve které občan prodá-
val svoji kvalifikaci - bu
 tu z oficiální práce (tj. 
v práci zedníkem, na melouchu zedníkem) nebo
jinou, kterou se sám podle hesla "Nouze naučila
Dalibora housti", naučil (v práci učitelem, na
melouchu zedníkem). Melouchy byly šedou
ekonomikou a režim nad nimi přivíral oči, protože
by se bez nich zhroutil zcela. Když ale někdo
vybočoval z řady politicky, zavřeli ho a za záminku
si vzali melouchy. 

Církve: komunistický režim sebral církvím
všechen jejich majetek a faráře platil mizernou
almužnou. Navenek to prezentoval jako péči státu
o potřeby věřících. Faráře zastrašil "státním souh-
lasem s výkonem funkce duchovního", bez kterého
nemohl farář farářovat. Stovkám kněží, kteří
netancovali podle not komunistů, sebral stát souh-
las a skončili v lepším případě jako havíři, posuno-
vači, kopáči a v horším jako muklové v táborech
nucených prací. 

Mukl (muž určený k likvidaci): vezeň převý-
chovného tábora. V těchto koncentrácích
soustředili komunisté desetitisíce kněží, živnost-
níků, podnikatelů, zemědělců, bývalých fron-
tových vojáků a jiných občanů, kteří se jejich
režimu nepodřídili a žalářovali je zde dlouhá léta
za brutálního a bestiálního zacházení. Mnoho
statečných lidí, skutečný výkvět národa, v tá-
borech nelidským zacházením zahynulo. 

Dějiny MDH (mezinárodního dělnického hnutí),
Dějiny KSČ, Politická ekonomie, Vědecký komu-
nismus: čtveřice předmětů, která se učila a dů-
razně zkoušela na každé vysoké škole od Báňské
přes AMU až po Medicínu. 

VŘSR (velká říjnová socialistická revoluce):
komunistickými historiky vyumělkovaný a zcela
překroucený násilný bolševický převrat, kterým
komunisté zavedli v listopadu (podle
pravoslavného kalendáře v říjnu 1917) v Rusku 
a dalších zemích, které násilně uchvátili a připojili,
jeden z nejkrvavějších režimů v dějinách lidstva. 

Vítězný únor, Únor: obdoba VŘSR tentokrát
pro změnu v Československu 25. února 1948. Pro
menší odpor obyvatelstva byla krvavost menší -
tam, kde se oběti v Rusku počítají na mnoho
desítek milionů, počítají se v Československu na
tisíce. 

Komunál: Komunisté znárodnili absolutně
všechno, i posledního ševce s jedním verpánkem.
Tito znárodnění řemeslníci byli potom nahnáni
násilím do Komunálu, kde jedině směli jako

zaměstnanci státu svoje služby ostatním občanům
poskytovat. Komunály nikdy nefungovaly, nechat
si podrazit boty, spravit hodinky nebo ohoblovat
prkno byl proces a martýrium. 

JZD (jednotné zemědělské družstvo): rolníkům
komunisté zakázali hospodařit na svém a násilně
je nahnali do JZD, kde museli kolektivně hospo-
dařit. Kdo se postavil na odpor, byl zlikvidován.
Pamatuji si nejednoho starého komunistu, který 
s urputnými výčitkami svědomí později litoval
těchto brutálních likvidačních akcí, kterých se 
v padesátých letech aktivně účastnil. 

Kdo nejde s námi, jde proti nám! : heslo komu-
nistů, vyjadřující absolutní netoleranci vůči sebe-
méně jiným názorům. 

Státní hranice: hranice Československa s kapi-
talistickou cizinou byly neprodyšně uzavřeny
několika řadami ostnatých drátů, které byly pod
napětím a manipulace se smyčkou drátu vyvolá-
vala frekvenční změny, které spustily poplach. Na
některých úsecích bylo vysoké napětí za účelem
zabití při dotyku. Hranice NDR (Německá
demokratická republika) s NSR (Spolková repub-
lika Německo) byla navíc zaminována nášlapnými
a protitankovými minami. Hranice byla střežena
PS (pohraniční stráží). Při pokusu o překonání
hranice se občané stávali lovnou zvěří. Během
komunistické diktatury zahynulo na hranici 1.063
československých občanů. 

PS (Pohraniční stráž): vybraní odvedenci nas-
tupovali k útvarům ministerstva vnitra, z nichž
největším byla Pohraniční stráž. Mladým mužům
zde byly důkladně vymyty mozky a vsugerována
představa, že každý, kdo se pohybuje v okolí
pohraničního pásma je podezřelý a každý, kdo se 
v pohraničním pásmu ocitne, je narušitel.
Narušitele byla povinnost zajmout nebo lépe
zastřelit a po akci bylo prověřováno, zda po-
hraničník střílel dostatečně aktivně a nenechal
například střelbou vedle narušitele utéct. Za
takový případný závěr vyšetřovací komise čekal
pohraničníka vojenský prokurátor a několikaletý
žalář. 

Pionýr, Jiskra: od nejútlejšího dětství se takř-
ka bez výjimky všichni učili být socialistickými
občany. Jiskrami se stávaly v první třídě, Pionýry
ve třetí. Kdo nebyl v Jiskrách a Pionýru, stál
opodál a škola muto dávala patřičně najevo - zcela
jistě i nepovolením dalšího studia. V každé třídě se
našel maximálně jeden až dva takoví odvážlivci. 

Životní úroveň: na sklonku socialismu byla
průměrná hrubá měsíční mzda v tehdejším závodě
Isolit asi 2.650 Kčs, z toho čistá asi 2.150 Kčs
(korun československých). Máslo stálo 10 Kčs,
fritéza asi 2.500 až 3.000 Kčs, litr benzínu asi 9
Kčs, hlavní chod v jablonské restauraci asi 45 Kčs,
salám podle kvality 40 - 100 Kčs/kilo, elektrická
vrtačka 1.500 - 2.000 Kčs. Přepočet a obrázek o
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"výšce" životní úrovně za vlády komunistů nech� si
každý udělá sám. 

Zločinci bez trestu: tak je možné směle nazvat
komunisty. Vladimír Klokočka z českého
Ústavního soudu zveřejnil smutnou bilanci: v době
vlády komunistů trpělo právními zločiny zhruba
280.000 československých
občanů. Z toho bylo 234
popraveno, 300 zemřelo ve
vězeních na následky muče-
ní a špatného zacházení. 176
zastřelili pohraničníci na
útěku na Západ a 887
zahynulo na ostnatých drá-
tech nabitých elektřinou na
československých hranicích.
K tomu je nutné připočíst
nejméně 300.000 lidí, kteří
byli šikanováni nepovolením
studia nebo práce podle své
kvalifikace. Za tyto nelid-
skosti bylo do dubna 2003
odsouzeno pouze 15 komu-
nistů a z toho jen 7 k trestu
odnětí svobody nepodmí-
něně. Všechny velké, tehdy
dosud žijící ryby, jako

Jakeš, Lenárt, Štrougal, Husák a jiní děravou sítí
demokratické spravedlnosti bez problémů
proklouzly... 

Ing. Kvido Štěpánek,
ředitel firmy
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FFaakkttaa  aa  zzpprráávvyy

VVííttee  žžee,,  ……
Marie informs on charity of IB

...firma Isolit - Bravo, s r.o. již deset let spon-
zoruje Nadaci Nadaných, kterou spolu s vedením
města Jablonné nad Orlicí založila.  Za těch deset
let Nadace obdržela od firmy přes 11 milionů Kč.

Kolik to bylo asi studentů, kteří díky Nadaci
mohli v klidu dostudovat? 

Kolik studujících cestovatelů si díky půjčce z
tohoto fondu mohlo splnit svůj sen a podniknout
jednu nebo i více zahraničních cest?

Kolik dětí se mohlo díky osobní  nebo pedagog-
ické asistenci zapojit do kolektivu svých
vrstevníků  a sdílet s nimi radosti a starosti všed-
ních dnů?

Za rok 2006 firma Isolit na tuto asistenci věno-
vala téměř 700 tisíc Kč a usnadnila takto téměř
100 rodinám péči o postižené dítě. Další pomoc
rodinám s postiženými dětmi byla poskytnuta 
z  Nadace.

Kolik pacientů nemocnic, zdravotnických 
a rehabilitačních zařízení se setkalo s vybavením,

které firma  pomohla finančními prostředky, ale 
i svými výrobky zmodernizovat ?

Kolika klientům denních stacionářů bylo
umožněno klidné bydlení v nových domcích, které
byly vybaveny pomocí darů od firmy?

Kolika  nemocným spoluobčanům bylo dopřáno
využívat svých omezených schopností v chrá-
něných dílnách, a získat tak, pro ně velice důležitý,
pocit potřebnosti? I na tyto dílny byla věnována
nemalá částka. 

Toto je jen malý výčet  toho, kde všude výrobky
a peněžní prostředky darované firmou pomáhají.
V roce  2006 bylo na darech vydáno 3,5 milionu Kč.

Za posledních pět let byla zdravotnickým, škol-
ským, sociálním, rehabilitačním a podobným
zařízením  včetně Nadace poskytnuta pomoc ve
výši  20,4 milionů Kč.   

Marie  Pavlíčková
Zástupce hlavního ekonoma

V. I. Lenin - pomníky tohoto masového
vraha se běžně nacházejí na mnoha
místech bývalého SSSR ještě dnes.

Stalin - pomník tohoto masového vraha
stával svého času v Praze na Letné, to
už pamatuje málokdo... 
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The House of labour in Klodzko where IB par-
ticipated this spring

V souladu s dlouhodobým plánem náborových
aktivit probíhá prezentace naší společnosti na výz-
namných regionálních i celorepublikových akcích. 

V poslední době stojí za zmínku především
účast na tradičním Veletrhu pracovních
příležitostí při ČVUT v Praze, kde jsme se s naší
prezentací rozhodně neztratili a zaznamenali jsme
značný zájem především od studentů z
východočeského regionu. Na podobných podnicích
se dostáváme do styku se špičkovými metodami
náboru kon-kurenčních firem a je potěšitelné, že
co do úrovně s nimi sneseme plné srovnání.

Další velmi zajímavou akcí byla Burza práce 
v Klodzku. Jak napovídá její název, byla cele
zaměřena na spolupráci s Polskou republikou 
v oblasti zaměstnávání. Potěšil nás zájem o firmu 
a především fakt, že je chápána jako stabilní a
poctivý zaměstnavatel, který nedělá rozdíly mezi
tuzemskými a zahraničními spolupracovníky.
Trochu překvapeni jsme byli z nárůstu zájmu
českých firem o polské pracovníky - ještě nedávno
jsme byli průkopníky této spolupráce a nyní se
akce účastnilo již téměř padesát firem z celé ČR.
Nicméně při současném stavu morálky našich
"nezaměstnaných" se ani není co divit, že jsou
zaměstnavatelé nuceni hledat kvalitní pracovníky 
i mimo republiku.

Věříme, že všechny výše popsané aktivity při-
nesou efekt v podobě nových a perspektivních
spolupracovníků pro všechny divize naší
společnosti.

Burza práce, 9. 3. 2007, Klodzko, PL

Martin Šlesingr, personální oddělení IB

NNaaššee  ffiirrmmaa  jjee  vviidděětt……

Information on EU funds and there usage

Vzdělávání V loňském roce jsme začali
spolupracovat se vzdělávací a poradenskou
společností PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., která
nás zařadila do nad-regionálního projektu
"Podpora konkurenceschopnosti strojírenských 
a plastikářských podniků rozvojem lidských zdro-
jů." Celý projekt je spolufinancován evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

V rámci tohoto projektu získala naše firma
dotaci ve výši 894.420,-Kč v oblasti vzdělávání
zaměstnanců. Prakticky to pro naši firmu zna-
mená, že se v roce 2007 a v první polovině roku
2008 uskutečnilo a nebo ještě uskuteční celkem 11
školení, která jsou plně hrazena z této dotace.
Navíc je z dotace hrazeno i ubytování.

Dosud proběhlo školení na "Pracovně právní
minimum" a školení s názvem "Řešení konfliktů,
podávání a přijímání kritiky, základy asertivity".
Dále se připravují školení v oblasti komunikačních
dovedností, vedení a budování týmů, prospěšného
obchodního vyjednávání, efektivního používání
telefonu apod..

Ing. Magdalena Danielová, ekonomka

VVzzdděělláávváánníí  
financované evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem

PPoodděěkkoovváánníí
Děkuji zaměstnancům firmy Isolit-Bravo 

Jablonné nad Orlicí za ochotu při vyplňování 
dotazníku, který byl podkladem pro 

vypracování mé státnicové práce na téma 

Ústní hygiena dospělé populace ČR. Děkuji za
spolupráci.

Romana Filipová
studentka 6. ročníku 
LF UK v Hradci Králové
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IISSOOLLIITT--  BBRRAAVVOO  NNAABBÍÍZZÍÍ::
SLUŽBY NAKLADAČE LOCUST A TO V  TĚCHTO VARIANTÁCH:

1. Základní provedení za cenu 450,-/mh

2. Zametací nástavba  za cenu 450,-/mh. 
Maximální výkon: 8400 m2/1mh, šíře kartáče 2,8 m

3. Bourací kladivo pro demoliční práce za cenu 750,-/mh

Uvedené ceny jsou bez DPH,  a je nutné přičíst příjezdové kilometry a to
v sazbě 50,-/km. 
Nadále je možnost zapůjčení drobného elektrického nářadí a to:

- vrtačky
- sbíječky
- pily aj.

Podrobný seznam s ceníkem jsou k dispozici u sl. Lorencové tel. 262

Tomáš Pawera,  stavební technik,  tel. 205

1.

2.

3.

Responsibility insurance for colleagues

Celá řada našich zaměstnanců využila
možnosti  pojistit se na odpovědnost zaměstnance
za škodu způsobenou zaměstnavateli tzv.
"pojištění na blbost". Pojištění zaměstnancům
firma zjednodušila tím, že má uzavřenou pojist-
nou smlouvu s pojiš�ovnami  Kooperativa a ČPP. 

Výhodou pojištění přes firmu je, že pojistné je
nižší, než kdyby si zaměstnanec sjednal pojištění
samostatně, dále při pojistné události pomáhá
firma s vyřízením. Nevýhoda je, že pojištění platí
pouze tehdy, pokud je pojištěný zaměstnancem
Isolitu-Bravo.  Každý rok v měsíci říjnu se smlou-
vy prodlužují, aktualizuje se seznam pojištěných,
dále se smlouvy  mohou rozšířit dodatkem při
větším počtu zájemců o pojištění.

V současné době je výše ročního pojistného
200-300 Kč a této nabídky již využilo 266 našich
spolupracovníků. Dále je pojistné zvyšováno 
u řidičů a  podle výše pojistné částky, na kterou
se pojištěný chce pojistit (70-100 tis Kč).   

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za
škodu způsobenou například úmyslně nebo
převzatou nad rámec stanovený právním před-
pisem, po požití alkoholu nebo aplikaci omam-
ných látek, vyrobením zmetku, ztrátou věci,

zanedbáním předepsané obsluhy a údržby. Dále 
i schodkem na svěřených hodnotách, které je
pojištěný povinen vyúčtovat zaměstnavateli,
zaplacením majetkové sankce, uložené mu 
v důsledku jednání pojištěného a  jsou ještě  další
výjimky. 

Ve spolupráci s pojiš�ovacím makléřem  se
podařilo vyřídit škodné události, které ve firmě
nastaly a zmírnit dopad na spolupracovníka.  Při
likvidaci předmětné škody je nezbytné zajistit
následné podklady: předpis náhrady škody o uz-
nání závazku podepsaný pojištěným (dříve ve
firmě pracovala škodní komise, která vyhotovila
tento dokument, nyní je pověřen zápisem vedoucí
pracovník z vedení firmy). 

Pojištěný dále předloží kopii pracovní smlouvy,
potvrzení o průměrném výdělku, fotodoku-
mentaci poškozené věci (v případě větší škody
musí být přítomen likvidátor z pojiš�ovny), číslo
účtu pro zaslání pojistného plnění. Tyto doku-
menty zajistíme a posíláme na pojiš�ovnu za
pojištěného.

Ing. Jiří Bláha,
Vedoucí ekonom

PPoojjiiššttěěnníí  ooddppoovvěěddnnoossttii  zzaamměěssttnnaannccee  zzaamměěssttnnaavvaatteellii
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Waste management in 2006

Pro rok 2006 byli dány plány snížení veškerých
odpadů, zejména však odpadních barev a laků,
jiných rozpouštědel a směsi rozpouštědel a absor-
pčních činidel.

Dle přiložených grafů vidíme, že se nám podařilo
dosáhnout cíle u jiných rozpouštědel a směsích
rozpouštědel. U odpadních barev a laků byl veliký
nárůst z důsledku likvidace a vývozu zničeného
odpadu ze skladu v Jamném nad Orlicí.

Absorpční činidla oproti roku 2004 a 2005 se
zvýšily, avšak během roku 2006 se začala používat
textilie, která je více sací. Díky přechodu na textilii
se odpad opět snižuje. Nastal tu ale zlom při zjištění
že  veliké množství a veliké  náklady firmu stojí
MEWA utěrky. MEWA utěrky jsou umístěny na
lisovně a na údržbách. 

Celkový stav Obyčejného odpadu "O" se oproti
předcházejícím rokům snížil. Taktéž u Nebez-
pečného odpadu došlo ke snížení. Zavedením
dalšího třídění odpadů došlo k nárůstu množství
separovaného papíru, vytříděné fólie. Výrazně pok-
leslo množství Objemného odpadu.

Nárůst Směsného komunálního odpadu a betonu
je způsoben stavební činností v NT, všechna čistá
stavební su� byla rozemleta a zpětně použita.

Monika Lorencová, PZP

Bylo časné letní ráno a červený kotouč Slunce
se pomalu odlepoval od siluety Sviní hory, která je
součástí Suchovršského masívu.Do Masny přivezli
první denní dávku zvířat. Zvířat, pro které neexis-
toval žádný zákon na nejelementárnější ochranu,
zvířat, která byla účtována stejně jako dřevo,
kamení, štěrk, a která na tom byla ale ještě přece
podstatně hůře, protože štěrk či asfalt se jenom
používají, zatímco zvířata se zabíjejí a předtím
mučí. 

Komu by se dobrovolně chtělo na smrt?! A tak
se zvířata na rampě, která byla v místě dnešního
Skleníku vzpírala, vyhazovala a zoufale hledala
poslední záchranu před černě zejícími otevřenými
vraty Masny, za kterými bytostně cítila surovost,
násilí a smrt. Paradoxně to byla vítaná příležitost
pro hrubiány a surovce nejen z vlastní Masny -
mlátit zvířata klacky a řetězy chodili i někteří
kluci z Jablonného a okolí.

Bylo časné zimní ráno a teploměr klesal hluboko
pod nulu. Lidé se choulili do teplých zimníků a i v
nich vycházeli ven jen v nejnutnějších případech.
Červený kotouč Slunce se pomalu odlepoval od
siluety Bukové hory, daleko na jih od Sviní hory.
Do Masny přivezli druhou denní dávku zvířat. Co
na tom, že cestou na vleku traktoru v dvaceti-
stupňovém mrazu krutě trpěla a omrzla? Vždy� to
jsou zvířata. Mla�te je, a� nezdržují.... Jaké jiné
uvažování ostatně také očekávat od společnosti,
kde nejúspěšnější spisovatel je Bohumil Hrabal,
který popisuje ústy výpravčího Hrdličky, scénu
zhruba následující: Ve stanici zastavil nákladní
vlak, vezoucí dobytek na jatka. Jeden zoufalý býk
se vzpíral, a tak se Hrdlička nic nerozpakoval 
a kuchyňským nožem mu vypíchl obě oči. Býk už
byl pak celou cestu na smrt jako beránek...

Hahaha, Hrdlička je českým hrdinou a poho-
dářem a Hrabal uctívaným popisovatelem života.

VVýýsslleeddeekk  nnaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy  zzaa  rrookk  22000066

MMaassnnaa
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Menzel dostane za filmové ztvárnění Oskara 
a Českého lva. Je to celé jedna velká sranda 
a večer si ogrilujeme párky z toho býka a zapijeme
je postřižinským pivem. Jsme přece dobří Češi 
a správní lidé. Dobrou chu�!

Myslím, že toho zvířatům, která za ta léta prošla
Masnou a o nějaký den později také našimi žalud-
ky, hodně hodně dlužíme. Nevím ale, co bychom
pro ně mohli v této chvíli udělat. Ta bezpráví 
a surovosti se už odehrály, už proběhly, už byly.
Ono ani stát se přes noc vegetariánem asi nezaručí
automaticky lepší svět - jedním známým byl

například Hitler. Snad můžeme pomoci těm
zvířecím duším, které možná zůstaly, šokovány lid-
skou hrubostí, surovostí a násilím, zapikolované
někde v prostorách dnešního NT. A tak jsem
požádal pana faráře Pavla Pokorného, aby ve výz-
namný svátek Josefa Dělníka prostory NT
vysvětil. Kdo má zájem, je srdečně zván -
začínáme přípitkem v jídelně v 10:00 prvního květ-
na.

Ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy

Auditing - the sense and reality

Co je to audit? Slovo audit je slovo do češtiny
převzaté a jeho výstižnějším českým synonymem
je slovo prověrka. Tedy audit = prověrka. Podle
definice v normě ISO 9000:2000 jde o proces,
který je systematický, nezávislý a dokumento-
vaný, s cílem posoudit shodu s auditními kritérii.
Tato definice normálnímu uživateli moc neřekne.
Z kvalitářského pohledu je tedy audit proces posu-
zování shody se stanovenými požadavky. A co jsou
to ty požadavky? Jsou to požadavky například
normy ISO 9001 nebo ISO TS 16949 a požadavky
jiných technických norem. Kromě normativních
požadavků zahrnují některé audity i různé zákon-
né požadavky. Může jít například o požadavky
stavenovené v Nařízeních Vlády, které stanoví
technické požadavky na výrobky. Samozřejmou
součástí auditů jsou i požadavky interních firem-
ních předpisů a pracovních postupů.

Audity se obecně rozdělují na interní a externí.
Interní audity jsou prováděny interními pracov-
níky firmy, velmi výjimečně i externě nasmlou-
vanou osobou. Tyto audity jsou také nazývány
audity první stranou. Naproti tomu audity externí
lze ještě dále rozdělit na audity prováděné
zákazníkem, tedy audity druhou stranou, a audity
prováděné certifikační nebo jinou dohledovou
organizací - takové audity bývají nazývány audity
třetí stranou. Dále bych se zmínil zejména jen o
interních auditech. 

Interní audity mívají svůj obvyklý průběh. Vše
začíná u programu auditů, který bývá připraven
manažerem kvality a bývá pro období jednoho
roku. U větších firem bývají audity rozděleny do
částí - většinou dle procesů firmy. Interní audity
prováděné v IB se dále dělí dle toho, na jakou

oblast QMS má být audit zaměřen. Rozlišujeme
audity systémové, výrobkové a procesní. 

Systémový audit - cílem tohoto auditu je posou-
dit, zda je chod určitého firemního procesu v
souladu s požadavky normy a� už pouze ISO 9001
(všeobecné požadavky) a nebo ISO TS 16949
(požadavky automobilového průmyslu). Dalším
pomocným dokumentem při auditování je podrob-
ný popis činností daného procesu, který je uveden
v příslušné organizační směrnici. Zpravidla má
každý firemní proces svou organizační směrnici. 

Výrobkový audit - tento audit je jedním z
požadavků normy ISO TS 16 949. Provádění audi-
tu má svá pravidla, která jsou popsána v organiza-
ční směrnici - Výrobkový audit. Cílem je nezávisle
posoudit zda byly splněny požadavky zákazníka na
určitý výrobek.

Procesní audit - jedná se o typ auditu, který je
zaměřen přímo na daný výrobní proces. Hodnotí
proces nákupu, kvalifikaci zaměstnanců zasahu-
jících do výrobního procesu, manipulaci a
skladování, hodnotí se také péče o zákazníka a
úroveň prováděných analýz vad. Seznam jed-
notlivých otázek a metodika hodnocení se řídí
německou automobilovou normou VDA 6.3. Tato
metodika je hojně využívána i při zákaznických
auditech.

K tomu, aby byly prováděné audity na úrovni, je
třeba mít i kvalifikované interní auditory. Každý
auditor v IB je držitelem certifikátu, který je však
časově omezen. Proto je samozřejmě nutné
zajiš�ovat stále požadovanou kvalifikaci.

Ing. Ondřej Mareš
vedoucí ŘKJ

Občasník – Velikonoce 2007
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The price demands - blood of the company

V minulém roce naše firma obdržela celkem
více jak 1000 zákaznických poptávek na výrobu
vstřikovacích forem, lisování plastových dílů,
výrobu kovových dílů, montáž podsestav či
hotových výrobků. K těmto poptávkám bylo
vypracováno celkem 932 nabídek. Převážná část
zákazníků je z Německa, Čech, Slovenska,
Rakouska, Belgie. Úspěšnost našich nabídek se
pohybuje v rozmezí 4 - 4,5%. Pro některé se toto
číslo může zdát až příliš nízké, ale v této oblasti je
tomu bohužel tak. 

Dopad na tento nabídkový proces má také
neustále sílící vliv čínských nástrojáren ve snaze
exportovat své výrobky do evropských zemí. Pro
některé zákazníky je kvalita bohužel až na druhém
místě. V mnoha případech se stane, že například
objednaný nástroj z Číny vyjde finančně dráž, než
kdyby si ho zákazník objednal u nás. K této
nabízené ceně asijských nástrojáren je potřeba
ještě připočítat nemalé náklady  na dopravu (v pří-
padě realizace leteckou dopravou) a jakési "ladění"
forem (výměnu určitých částí) pro sériové využití
v evropských podmínkách. V posledních několika

měsících se nám podařilo obdržet i několik pop-
távek z Ruska, především díky naší účasti na
nástrojařském veletrhu Rosmould 2006 konaném
v Moskvě v červnu minulého roku. Prví vlaštovkou
úspěchu bylo objednání výroby nové firmy firmou
SAKURA. "Jen tak dál a hlavně nepolevit".
Nejvíce nabídek bylo vypracováno pro firmu
Automotive-Lighting, Hella, Siemens, Richard-
Fritz, Gardena  atd. 

Jak již z názvů vyplívá, jedná se především o
zákazníky působící v oblasti automobilového
průmysl. Novými "poptávači" se v minulém roce
staly firmy Hella a firma RF, kde se nám vzápětí
podařilo získat několik objednávek jak na výrobu
nových forem, tak i úprav již vyrobených nástrojů.
U všech našich výrobků se musíme snažit přede-
vším dodržet jejich vysokou kvalitu + včasnost,
aby všichni zákazníci měli důvod se k nám vždy
vracet s novými projekty, je to tedy úkol nás
všech. Všeobecně se uvádí, že náklady na získání
nového zákazníka jsou cca 10x vyšší než na
udržení stávajícího.

Ing. Martin Cihlář
manažer Sales&Marketing

Two worlds in one state - China through
Peter s eyes

V říjnu jsme pracovně navštívili dva veletrhy -
jeden ve městě Guangzhou (Čína) a druhý v Hong
Kongu (bývalá anglická kolonie, od poloviny roku
1997 součást Číny). Na obou dvou veletrzích jsme
hledali nové dodavatele domácích a kuchyňských
spotřebičů pro D5. S mnohými výrobky se budete
moci setkat na našem trhu již v první polovině
roku 2007. Nicméně toto není důvod mého článku.
Chtěl bych se zde spíše zmínit o rozdílech, se
kterými se návštěvník výše zmíněných měst setká,
třebaže se obě města dnes nacházejí v jednom
státě a jsou od sebe vzdálena jenom 180 km.

Počet obyvatel: Hong Kong -   přibližně  7 mil-
iónů, Guangzhou - cca 12 miliónů

Měna: Hong Kong - hongkongský dolar - cca
2,80 Kč, Guangzhou - čínský juan - kurz zhruba
stejný, nicméně je zde mnohem levněji.

Úřední jazyk: Hong Kong - čínština, angličtina,
Guangzhou - pouze čínština

V Hong Kongu se anglicky v pohodě domluvíte, 
v Guangzhou to je velký problém i v hotelích, kde
jsou ubytováni převážně Evropané, natož pak

někde na ulici, restauraci či v obchodě. A pak už
zbývá jen řeč rukou, což někdy není ta nejš�ast-
nější metoda. Například, když jsme hledali náš
hotel, tak nás tři různí lidé, kterým jsme ukazovali
jméno hotelu poslali na tři různé strany. Faktem
však zůstává, že na otázku: "Do you speak
English?" většina Číňanů odpoví: "Yes" a nebo ale-
spoň kývne hlavou. Tím však jejich znalost
angličtiny končí a poté Vám na všechny dotazy
odpovídají již pouze čínsky.

Doprava: Metro je v obou městech na vysoké
úrovni, kolejiště je odděleno skleněnými stěnami 
s posuvnými dveřmi, které se otvírají, až když
vagóny stojí ve stanici (nemůže se tedy stát, že by
někdo do kolejiště spadl). 

V Hong Kongu se jezdí na levé straně jako 
v Anglii, v Guangzhou na pravé jako u nás. V Hong
Kongu jezdí patrové autobusy a obrovské
množství červených taxíků (i v jednu  hodinu v
noci jsou jimi ulice přecpané). V Guangzhou jezdí
normální autobusy, taxíky moc ne, ale zato zde
můžete vidět tisíce motocyklistů, kteří si přivy-
dělávají jako taxikáři - samozřejmě na černo (za
menší obnos Vás zavezou kamkoliv). Číňané toho-
to způsobu dopravy společně s metrem hojně
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využívají, takže není nic divného, že před stanicí
metra stojí třeba 20 - 30 motocyklistů a křikem se
snaží nalákat své zákazníky právě k sobě. Raději
jsme tento způsob dopravy nezkoušeli, i když poté,
co kolem nás projela motorka se čtyřmi lidmi
(řidič a za ním naskládaná  matka s dvěma dětmi),
jsme o tom "začali vážně uvažovat". Pro motocyk-
listy zde neplatí žádné předpisy, jezdí v pro-
tisměru, v noci neosvětlení, velmi často i po chod-
nících. Po chodníku (pokud je dostatečně široký)
jedoucí auto také není žádnou výjimkou, takže
musíte být neustále ve střehu, aby Vás něco nepo-
razilo.

Vzhled města: Moderní mrakodrapy  a budovy
vidíte v Hong Kongu (používá se spousta skla),
naopak nižší budovy v Guangzhou připomínají  tak
trochu u nás známý socialistický styl se spoustou
betonu. Jedna zajímavost: všude se používá pouze
bambusové lešení, kdy jednotlivé kmeny bambusu
jsou k sobě svázané páskou. Sice vypadá trochu
zvláštně, když u mrakodrapu o 50-ti patrech stojí
toto lešení, ale proč ne. Je to lehké  a svou funkci
to plní možná ještě lépe než u nás obvyklé železné.
Pořádek se v Guangzhou oproti Hong Kongu také
příliš neřeší. Řeka protékající městem připomíná

bahnitou stoku, na ulicích se povalují odpadky,
které někdy létají i z oken bytů.

Bezpečnost: V obou dvou městech to bylo
celkem v pohodě (pokud se pohybujete po hlavních
ulicích  a veřejných místech. Nicméně propastný
rozdíl je v počtu policistů. V Hong Kongu je vidíte
pouze sporadicky, zato v Guang-zhou jich bylo
opravdu více než dost. Na ulicích, v metru, na výs-
tavišti. Kam jste se podívali, tam byli. Zvláště na
výstavišti a v jeho okolí to vypadalo, jako na
policejních manévrech. Kam se na to hrabou dva
více či méně nepojízdné několikatunové kusy
železa, které stály nedávno v Praze u budovy
Rádia Svobodná Evropa a několik desítek či
stovek policistů a vojáků v pražských ulicích..

Zvláštnost: Přestože je Hong Kong součástí
Číny, je od ní oddělen pečlivě střeženou hranicí 
a platí zde vízová povinnost.

Výše uvedené srovnání vyznívá ve prospěch
Hong Kongu, což je logické, protože sto let
anglické nadvlády se nedá jen tak vymazat z jeho
historie.  

Ing. Petr Bodlák
vedoucí Sales and Marketing

Karel meditates on people s characters  

Poslední dobou si pokládám otázku...vůbec lidé
vědí co chtějí. V tomto článku se pokusím shrnout
to co jsem za poslední dva měsíce nového roku
postřehl nebo s čím jsem se osobně setkal. 

Začnu se zákazníky. Tlak, který vytvářejí  téměř
všichni zákazníci je z jednoho prostého důvodu.
Lisoven v české republice je velké množství a o
zahraničí ani nemluvě. Nemusím vám všem
vysvětlovat, že největší výrobci plastů jsou v Číně,
Indii atd. Věřím tomu, že většina z vás sleduje
televizi a  zprávy, kdy v poslední době se velice
otevřeně mluví o tom kolik mají výdělek pracovní-
ci v těchto zemích. Ani náhodou nechci, aby toto
bylo pochopeno tak, že se budou pracovníci hod-
notit hůře, aby se jim mohlo vyplatit méně a tím
být konkurence schopni. 

Cílem firmy je, aby lidé dostali i více oproti
průměrné mzdě okresu ,kraje např. (výkon směn)
atd., ale je potřeba k tomu podotknout, že po
spolupracovnících bude požadovaná kvalita, max-
imální využití pracovního fondu atd.. 

a) Uvedu jeden příklad z kvality.
Většina z vás ví, že děláme komponenty pro

firmu TYCO, bohužel se stalo, že jsme do této
společnosti poslali několik nekvalitních dílců. Na

základě reklamace muselo vyrazit pět pracovníků
do Belgie a přebírat tam naše dodávky. Mnozí si
možná řeknou, jak to byl krásný výlet, ale je třeba
k tomu říci, kolik nás tento výlet stál. Možná se
budete divit, ale tento výjezd přišel téměř na 100
000Kč.     

b) využití pracovního fondu
Na lisovně máme nastaveno hodnocení směn 

s tím, že každá směna je hodnocena za základě
vyprodukované výroby. Nezúčastněný může říct,
že mu to je jedno, proto mou snahou je do tohoto
hodnocení zapojit všechny zúčastněné pomocné
provozy na lisovně. Dovolím si tvrdit, že pracovní-
ci, kterých se toto hodnocení týká, nejsou lhostejní
k výkonu směny. Jenom pro příklad je směna X a
Y.

Směna X má za výkon směny + 3,12Kč/h
Směna Y má za výkon směny - 2,75Kč/h
Rozdíl na výplatní pásce může tedy činit 2000Kč

až 3500Kč za měsíc což není zanedbatelná částka.  
Co tím ale sleduji. Jsou totiž pracovníci, kteří

určitou práci stíhají bez větších problémů a přijde
druhá směna a pracovník, který mistrovi tvrdí, to
se nedá stíhat. Otázkou tedy zůstává v čem je
problém nebo rozdíl, v práci to asi nebude.

Jako další věc, která mě poslední dobou čím dál
tím více překvapuje je to, když pracovník přijde a
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řekne, že je to pro něj psychicky náročné a že to
nezvládá a proto chce raději skončit. Vždy když mi
toto přijde někdo říct, nikomu nebráním, aby
ukončil působení ve firmě, ale v duchu si říkám ,
človíčku co ty vlastně chceš . 

Vždy� do státní sféry již nebude možné dále při-
jímat a u ostatních podniků se začíná postupně
přitvrzovat. Rozdíl je dle mého v tom, že v naší
firmě je tento tlak již nyní a v ostatních firmách
bude tlak na této úrovni do 2 až 5 let. Pokud by
totiž tyto firmy měly laxní přístup dále, bohužel by
je to dovedlo k zániku. Možná si myslíte, že pouze

straším, ale mohu vás ubezpečit, že toto je holá
realita a potvrzují mi to i naši kooperanti a ostatní
firmy. 

Závěrem bych byl rád, kdyby se každý z vás
zamyslel nad tím, co je pro vás přínosnější. Na to
všechno si musíte odpovědět sami a dát si do
pořadí hodnoty, které jsou ve vašem životě
důležité a prioritní. Dle toho se chovat, jednat a
přistupovat k práci.    

Karel Slavík, vedoucí lisovny   

Jan informs on possibilities of CAD Mould

Moderní aplikace pro strojírenské navrhování
poskytují svým uživatelům nejen možnosti obecné
tvorby návrhu výrobku pomocí 3D/2D technologií,
ale poskytují celou řadu možností a optimalizo-
vaných funkcí pro řešení specifických problémů.
Jedním z nich je oblast návrhu a přípravy výroby
forem.

Oblast výroby forem od řešení jejich koncepce,
přes konstrukční návrh, až po přípravu technologie
její výroby je specifickou ukázkou předvýrobní
etapy, kdy lze využít specializovaných modulů inte-
grovaných v CAD/CAM aplikacích. Tyto vyspělé
nástroje obecně označujeme jako Mold Design 
a jsou součástí řady vyspělých produktů pro
navrhování ve strojírenství. Jejich hlavním účelem
je vytvoření komplexního řešení formy na základě
geometrie vyráběného dílu. Mold Design nástroje
jsou pěknou ukázkou vyspělých nástrojů, které 
v sobě integrují jak vlastní modelovací nástroje, tak
databáze typických normalizovaných dílů pou-
žívaných při výrobě forem.

Mold Design řeší problematiku konstrukce forem
od přípravy modelu součásti přes kompletní 3D
model formy až po vytvoření kusovníku a výkresové
dokumentace. Přehledně vede jednotlivými kroky
od definování dělící roviny přes určení velikosti
rámů, vyhazovačů, šroubů, vtokových kanálů atd.
Součástí Mold Designu je také nástroj pro analýzu
zaformování tzv. Draft Angle. Tento nástroj barevně
označuje plochy s různou orientací vůči směru
vytažení, např. určení vertikálních ploch atd.
Samozřejmostí při tvorbě forem jsou katalogy před-
ních výrobců (HASCO, DME, FUTABA, STRACK,
LKM, MEUSBURGER atd.).

Mnoho procesů z oblasti tvorby forem a nástrojů
začíná často importem dat z jiných CAD systémů.
Následuje zpracování ideového návrhu zadaného
funkčního celku formy do stadia úplného digitálního
prototypu. Zde může být výstupem např. asocio-

vaná výkresová dokumentace nebo reálný model,
vytvořený pomocí technologie Rapid Prototyping.
Digitální data mohou být také pochopitelně využita
pro vygenerování NC technologií jako v předešlém
případě.

Při výrobě forem se často setkáváme s nutností
použití hloubících elektrod. Pro tvorbu elektrod je
využit v Cimatronu E specializovaný modul pro
tvorbu elektrod Electrode Solution. Electrode
Solution obsahuje katalog držáků elektrod a nástro-
je pro řešení velikosti a tvaru elektrody.
Samozřejmostí je i tvorba potřebné výkresové
dokumentace a seřizovacích listů pro EDM stroje
(Electrical Discharge Machining - Elektroerozivní
stroje).

Cadmould je simulační software určený pro
rychlou, snadnou a levnou simulaci vstřikování plas-
tů. Tento produkt je vyvíjen německou firmou
Simcon GmbH.

Cadmould komu-
nikuje pomocí dat
ve formátu STL
(stereolitografie), z
nichž automaticky
vygeneruje výpo-
četní sí� konečných
prvků a podle zada-
né polohy vtoku,
zvoleného materiálu a jeho technologických para-
metrů, zpracuje obvykle během několika minut sim-
ulační analýzu. Výpočet je vícevrstvý, teplotně
závislý a bere v úvahu i takové věci jako je smykové
ztenčení proudu či stlačitelnost materiálu. Přesnost
výpočtu je ověřena více než 20 lety výzkumu, vývoje
a praxe a je velmi vysoká.

Cadmould vám dá rychle a komfortně odpovědi
na následující otázky: 

Je design plastového dílce navržen správně? 
Kam umístit vtokovou soustavu? 
Kolik vtoků je potřeba použít? 
Kde vzniknou studené spoje? 
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Jaký bude vstřikovací tlak? 
Jaká bude doba chlazení dílce? 
Jaká bude potřebná přídržná síla stroje?
K dispozici jsou dva základní produkty - Cad-

mould Rapid a Cadmould Fill.

Cadmould Rapid
Produkt Cadmould Rapid nabízí následující

funkcionalitu: Preprocesor s přenosovým formátem
STL, který provádí automatické generování
výpočetní sítě konečných prvků, umožňuje zvolit
polohu vtokových ústí a matematicky změnit
tlouš�ky stěn. Materiálovou databázi s přehledem
základních technologických parametrů pro jed-
notlivé skupiny materiálů. Procesor pro rychlý
výpočet simulačních výsledků. Postprocesor pro
zobrazení simulačních výsledků s řadou grafických
prostředků včetně úprav barevného vyjádření
vypočtených hodnot a možností uložení obrázků ve
formátu BMP nebo PNG. Zobrazení následujících
výsledků.

Čelo proudící taveniny:
- časový průběh plnění
- tlaková potřeba
- teplota
- smykové napětí
- rychlost proudění
V okamžiku naplnění tvarové dutiny:
- teplota
- tlak

- smykové napětí
- rychlost proudění
- tlouš�ka zatuhlé vrstvy (v procentech)
Zobrazení:
- maximálních teplot taveniny
- maximální smykové rychlosti
- nejdelší doby tuhnutí
Animace průběhů parametrů, zobrazení míst s

uzavřeným vzduchem a polohy tokových čar.
Výpočet přídržné síly vstřikovacího stroje,
posouzení technologických parametrů.

Cadmould Fill
Cadmould Fill obsahuje všechny možnosti a

funkce jako Cadmould Rapid a navíc je doplněn o
možnost vytváření vtokových soustav s přesně defi-
novanými průřezy jednotlivých částí.

Najman Zdenek, vedoucí nástrojárny

Philosophical text from 17 century

Kráčej klidně uprostřed hluku a spěchu a uvě-
dom si, co smíru je skryto v tichu. Snaž se vyjít 
s lidmi, jak jen to je možné, aniž si zadáš. Říkej
svou pravdu klidně a zřetelně, ale naslouchej 
i jiným, i nudným a přihlouplým - i ti mají co
vyprávět. Jen hlučným a útočným se vyhýbej,
trýzní ducha. Snad zpychneš nebo zahořkneš,
budeš-li se srovnávat s jinými, nebo� vždycky
budou lidé znamenitější i nepatrnější, než jsi ty. 

Raduj se z toho, čehos dosáhl, a těš se také ze
svých plánů. Neztrácej zájem o svou práci, jakko-
liv se zdá bezvýznamná, protože tvé činy a konání
jsou tvým opravdovým vlastnictvím mezi věcmi,
které ztrácejí na ceně. V jednání bu
 opatrný,
svět překypuje lstivostí. Nepřehlížej však, že je
mnoho lidí, kteří usilují o vysoké ideály a že život
kolem tebe je plný hrdinství.

Bu
 sám sebou. Pokud jde o lásku, nepředstírej
náklonnost a nebu
 ani cynický, láska totiž žije
přes všechnu strnulost a rozčarování věčně - jako
tráva.

Skloň se bez zatrpklosti zkušenostem let a opus�
s úsměvem věci, které jsou vyhrazeny mládí.
Uchovej si břitkost rozumu. Neoddávej se však
neustále hloubání. Mnoho strachu prýští z únavy 
a osamocení. Bu
 zdravě ukázněný, ale ne příliš
přísný k sobě.

Jsi dítě všehomíra, právě tak jako strom 
a hvězdy na nebi. Máš právo tu být. Chraň pro
svou duši mír. Přes všechna zklamání, všechny
svízele a ztroskotané sny, je svět pořád ještě krás-
ný. A o štěstí se musí usilovat.

Text, nalezený v chrámu sv. Pavla v Římě
datovaný l. p. 1696

KKuullttuurraa  aa  žžiivvoott
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Religion of antic Kelts

Z temných dějin pravěku doby bronzové se 
v osmé století před naším letopočtem vynořuje 
v Evropě národ, který sám sebe nazývá Keltoi,
česky Keltové. Sami disponují sice runovým pís-
mem, ale jejich náboženství jim psaný text
zapovídá, a tak se o nich můžeme dozvědět bu

jenom z vykopávek nebo z písemných zpráv jejich
sousedů - hlavně Řeků a později Římanů. Podle
římského dějepisce Tita Livia byla původní vlast
Keltů - Galie, dnešní Bretaň ve Francii tak lidnatá,
že se kmen musel roztrojit - jedna část zůstala 
v Galii, druhá vyrazila do severní Itálie a třetí do
Hercynského lesa, tedy do dnešního Německa,
Čech, Polska a posléze i Ukrajiny. A tak dobyli
Keltové roku 386 př. naším letopočtem slavný
Řím, obsadili severní Afriku a celou Evropu až po
řeku Dněpr, na některých místech až k Uralu, na
severu dobyli i mrazivé pláně dnešního Norska,
Švédska a Finska. V jižní Evropě si nepřestávali
konkurovat s mocnou říší Římskou a kolem roku
200 před n. l. se Římanům podařilo je vytlačit z
pádské nížiny. S porážkou Kartága nastaly v této
oblasti Keltům, kteří byli Hannibalovi spojenci,
krušné časy. Také na severu na ně útočili Germáni
a to konkrétně divoký kmen Kimbrů. Ve velké
bitvě roku 113 př. n. l, která je také první písem-
nou zmínkou o naší zemi, se je ještě podařilo
Keltům na hlavu porazit. Od této doby se také
traduje jméno české země jako Bohemie, latinsky
Boiohaemum, čili domov Bojů, což byl keltský
kmen, naši zemi obývající. Podobně se jmenují
Švýcaři podle kmene Helvetiů. Nedlouho po
Kimbrech zaútočili na Bojskou říší na jihovýchodě
Dákové, na jihozápadě trvala permanentní válka 
s Římem a na severu vytáhli do boje další, čerství
Germáni - nyní to byl kmen Hermundurů. V boji
na třech frontách již Bójové nedokázali
dlouhodobě vzdorovat, a tak na severu keltské
Boiohaemum, čili nynější českou republiku
obsadili na přelomu letopočtů germánské kmeny
Markomanů a na Moravě Kvádů vedené známým
náčelníkem Marobudem. Od jihu zaútočil s novou
silou Řím, vedený tenktokrát prvním císařem
Gaiem Juliem Caesarem a obsadil dnešní Francii 
a později část Anglie. Boje pokračovaly dále 
a Keltové se asimilovali a zčásti ustoupili za své
poslední hranice, které tvořily ostrovy kolem
Británie, Skotsko, Wales a Irsko. O tom, jak
mnoho v našich žilách koluje keltské krve, se
docela nedávno přesvědčili lékaři z Fakultní

nemocnice v Praze Motole: Zjistili, že nejčastější
dědičná choroba v naší populaci je cystická
fibróza, která se vyskytuje asi u jednoho ze tří
tisíc narozených dětí. Projevuje se produkcí nad-
měrně vazkého slizničního hlenu, což vede 
k poruchám různých orgánů. Choroba je způsobe-
na pozměněním jednoho genu. Mutací tohoto genu
je na celém světě známo několik set. V České
republice je druhou nejčastější mutací tohoto
genu GSS1D, která se srovnatelně často vyskytu-
je jen ve Walesu, Skotsku a Irsku - tedy v posled-
ních baštách Keltů. Odborníci dospěli k závěru, že
tato mutace má původ v keltské populaci. 

Keltové nám zanechali řadu vynálezů, které
vítězství barbarských Germánů uvrhlo na dlouhá
staletí v zapomenutí: tak například kalhoty,
zavírací špendlík, hrnčířský kruh, radlici, kosu,
srp, mlýn s žernovy, dokonce žací stroj, visací
zámek, nůžky a břitvu. 

Podle svědectví antických současníků měli
Keltové trojici nejvyššího božstva Taranis (bůh
nebes), Teutates (bůh války) a Ésus (bůh stromů).
Tito bohové žili podle nich všude kolem v přírodě.
Od Keltů převzalo křes�anství svátek Dušiček -
původně to byl svátek Samhain - sklizně a konce
keltského roku. Dalším svátkem byl Beltain,
slavený 30. dubna, který jistě netřeba dále vysvět-
lovat. 

Velmi zvláštní postavení měli v keltské splečnos-
ti druidové. Byli to zákonodárci, léčitelé, jasnovid-
ci a duchovní vůdci Keltů. V době, kdy průměrný
věk se pohyboval mezi 30 až 40 lety, dožívali se
druidové běžně dvoj až trojnásobku a nikdy
nestonali. Neusilovali o tento vysoký věk samo-
účelně. Stát se druidem trvalo nejméně dvacet let.
Už samotný rituál výběru adepta byl velmi
náročný a hrály při něm ulohu pouze schopnosti.
Druidové vypracovali wydu, komplexní učení 
o přírodní medicíně, podobé józe, zřejmě ale
dokonalejší. Používali také prvky homepoatické
léčby - například dubové listy, které se po stanove-
nou dobu namočily do studené vody a po chvíli
zase vyjmuly. Při tomto "louhování" se do vody
nepřenesla z listů žádná chemická ani biologická
látka, ale "vibrace", které po vypití sloužily tělu
pacienta jako vzor, podle něhož se samočinně
opravilo. Ústřední aspektem zdraví je zřejmě psy-
chická pružnost, kterou v dnešní době pozbývá
vlivem bezduché konzumní společnosti a často stu-
pidní televize celá řada lidí už po pubertě.
Druidové neustále rozvíjeli komunikaci mezi
sebou, vyměňovali si zkušenosti a debatovali 
o nových metodách. Tradici považovali za studnici
vědomostí, kterou je ale nutné s každým novým
poznatkem měnit. Druidové také dbali o kom-
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plexní rozvoj osobnosti a trvalé dosahování pozi-
tivních cílů jakož i o usměrňování negativních po-
citů tak, aby se jejich mínusová energie neškodně
vybila. Keltské náboženství pevně věřilo v ne-
smrtelnost duše nejen lidí, ale i zvířat a rostlin 
a v pokračování života na nebeských pláních, pod-
statně krásnějších a přívětivějších, než jsou tyto
pozemské. Antičtí dějepisci připisují druidům
schopnosti vidět do budoucnosti a dokonce ji
ovlivňovat, být současně na několika místech a ce-
stovat volně prostorem a snad za určitých okol-
ností dokonce i časem. 25. srpna roku 55 př. n. l.

připlul Julius Caesar se římskou flotilou k břehům
Anglie a na bílých pobřežních útesech stála
skupina druidů, která prováděla jakýsi magický
rituál. Caesar, pyšný a sebevědomý, přesvědčený
o síle římských zbraní a bohů, jim nevěnoval nej-
menší pozornost. Než ale jeho flotila stačila
přistát, strhla se z čisté oblohy strašná bouře,
která lodě rozehnala a část jich potopila. Ze
zamýšlené invaze sešlo a neúspěch musel Caesar,
tehdy ještě jenom generál, horkotěžko vysvětlovat
římskému senátu. Stálo ho to bezmála celou další
kariéru. O rok později si už dal větší pozor a vlast-
ními zaklínači se mu podařilo útok moci druidů
aspoň trochu ztlumit - strašná bouře sice udeřila
také, ale až o den později, a to už byla podstatná
část římské flotily vyloděna, vojsko sešikováno 
a na postupu do vnitrozemí. Přes dílčí úspěch
Římanů se Keltům, vedeným druidy, podařilo je
zastavit. Nakonec Římané vybudovali evropskou
obdobu čínské zdi - Hadrianův a Antoniův val,
kterými definitivně přiznali konec své expanze na
území Keltů. Druidům jsou někdy připisovány
krvelačné magické rituály - moderní historikové
se ale domnívají, že se tyto zprávy nezakládají na
pravdě, a že se jednalo o pomluvy antických his-
toriků, kteří potřebovali vylíčit své nepřátele jako
drsné barbary. Posledním význačným druidem byl
pravděpodobně kouzelník Merlin na anglickém
dvoře polomytického krále Artuše koncem 6. sto-
letí našeho letopočtu. I pro něho ale platilo to, co
pro slovanské žrece v české kotlině o dvě století
později: I přes jasné dílčí úspěchy se konec přírod-
ního náboženství, lesních duchů, ohnivých mužů,
lesních víl, vodníků a skřítků, permoníků a trolů,
polednic, klekánic, světýlek a hejkalů nezadržitel-
ně blížil... 

Ing. Kvido Štěpánek
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Eat chocolade without remorses

Čokoláda je lék, nevěříte? Dlouho se nevědělo,
že ona směs kakaového másla, cukru a mléka, co
taje v ústech, a tak stimuluje naše smysly, nám
může i prospívat. Ale poslední výzkumy dokázaly,
že neplatí Murphyho zákon: Pokud nám něco
velice chutná, je to škodlivé pro naše zdraví.

Výzkum se prováděl na vzorku 6 000 osob, mužů
i žen. Vědci poukazují na pozitivní roli četných
antioxidantů, jež kakao obsahuje. Ochraňují proti
oxidaci cholesterolu, který ucpává tepny, a tak
snižuje průtok krve. Byla objevena skupina
polyphenolů, známých pod jménem katechiny. Ty

hrají pozitivní roli v léčbě a prevenci kardio-
vaskulárních nemocí, zlepšují imunitní systém,
snižují výskyt rakoviny srdce. Vědci původně
zkoumali, jaký mají vliv tuky na vývoj choles-
terolu. Některé tuky, jako kyselina stearová, která
je obsažena v kakau, působí velice kladně.

Čokoláda také rychle dovádí chybějící cukr do
krevního řečiště. Pokud si dáte čokoládu, vaše
glykemie se zvedne, ovšem pravidelně a ne tak
rychle, jako u jiných sladkých potravin nebo nápo-
jů, a� na bázi cukru, či umělých sladidel. Pokud jíte
čokoládu mezi jídly (myšleno např. v době mezi
obědem a večeří), neobjevují se tzv. ruské hory, tj.
nelétají glykemické křivky nahoru a dolů. Tak i
diabetici získají příznivější, vyrovnanější hladinu
cukru v krvi.

Fámy se netradují pouze o glykemii, ale říká se
dokonce, že čokoláda a kakao způsobuje kožní

JJeezzttee  ččookkoolláádduu  bbeezz  vvýýččiitteekk

Místopisný název "Hradiska" v Jablonném vznikl prý od
pradávného hradiště, které zřejmě za doby Keltů stálo na
nynější Panské skále. Při obhlídce jsou zřejmé dosud
dobře viditelné stopy uměle vyhloubeného příkopu.
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problémy, akné apod. Klinická šetření nic
takového neprokázala. Dokonce není potvrzeno
ani to, že vyvolává migrénu (já mám naopak vyzk-
oušeno, že v samém začátku migrény kousek
čokolády zabere místo prášku). Traduje se také, že
je čokoláda hlavním viníkem zubního kazu. Vědci
dokázali, že tanin, který obsahuje, funguje jako
prevence kazů a snižuje plak. Také mléčné pro-
teiny chrání proti kazu. Kyselina oxalová  z
čokolády totiž snižuje kyselost, jež způsobuje
poleptání skloviny a následný kaz.

Blažené pocity s čokoládou
Proč vlastně celý svět bez rozdílu rasy, pohlaví,

věku a náboženství čokoládu tak miluje? Proč je
tak těžké odložit tabulku, ze které jste kousek
odloupli? Vysvětlení je jednoduché: Phenylethyl-
amin imituje hormon, který se vylučuje ve stavu
velké zamilovanosti. A anadamidy působí na ste-
jné receptory v mozku jako Cannabis. Čokoláda
stimuluje vylučování endorfinů, přirozených

opiátů našeho těla. Není to ovšem v míře, jež by
tělo poškozovala.

Rozumná konzumace nám tedy nejen neškodí,
ale prospívá, osvěžuje naše smysly a navozuje pří-
jemnou náladu. Celou dobu jsme mluvili o
skutečném kakau a o čokoládě s vysokým obsahem
kakaa, tedy nad 50%, nikoliv o novodobých
náhražkách, těch se výzkum netýkal.

Na závěr několik zajímavostí z historie
Mezi Aztéky v Jižní Americe bylo požívání

kakaa výsadou krále Montezumy a jeho dvora.
Nápoj se nazýval čokolatl a připravoval se nejen
ze syrových kakaových bobů, ale také s přísadou
různých bylin, pálivé papriky a podobně. V Evropě
zdomácnělo kakao od poloviny 17. století, nejdříve
jako nápoj, posléze i jako tabulková čokoláda.

Soňa Tejklová

Fenster auf, der Lenz ist da!
Každá hospodyňka se pustí do gruntování bytu,

ale ne každý ví, že je potřeba udělat úklid i ve
svém těle. Už naši předkové zahajovali každé jaro
důkladnou očistnou kúrou. Ta zahrnovala pocení,
pouštění žílou, užívání projímadel i močopudných
čajů a především půst.

My si samozřejmě ve 21.století nehodláme
pouštět žilou, s projímadly to také nebudeme pře-
hánět, zato potní kúru v sauně si bez problémů
můžeme dopřát. Půst je pro mnohé úkolem
nejtěžším, ale pokuste se alespoň o částečný.To
znamená nejíst 1 den v týdnu, kdo to nevydrží,
může si dát ovoce nebo zeleninu. Na jaře vyrazí
první bylinky a rostlinky, které mají převážně
hořkou chu�. Pampeliškové listy, mladé kopřivy,
š�ovík, sedmikrásky a jiné výhonky nás zásobují
tím, co potřebujeme k očistě těla. Z toho všeho se

dá udělat dobrá jarní polévka, salát nebo
pomazánka. I obyčejná bramborová polévka se dá
vylepšit hrstí nasekaných čerstvých bylinek.
Budete se divit, jak je výborná!

K tomu připojte zdravý pohyb. To neznamená,
že se bez přípravy zmučíte ve fitcentru. Stačí ale-
spoň půl hodinová  procházka nejlépe v přírodě,
při které se vám zároveň vyčistí i mysl. Nebo si o
víkendu vyje
te na kole. Naše okolí je protkáno
spoustou cyklistických cest, méně či více
náročných.

Při jarním sportování pamatujte na nestálost
počasí a vhodně se oblékejte. Pokud se nachladíte,
naleznete lék opět v přírodě - čaj ze zázvoru.
Pokrájejte 10g zázvorového kořene a přidejte 2
polévkové lžíce cukru. Zalijte 2 šálky vroucí vody,
po 5 minutách sce
te. Čaj pijte teplý. 

Pak teprve bude platit: V zdravém těle, zdravý
duch!

Vašátková Marie, sklad D3

Prečo som si vybral túto obec? Je to jediná obec 
v Českej republike s týmto názvom. Je to vojenské
využitie obce a to nielen v dobách minulých, ale i prí-
tomných. V katastre obce sa nachádza Centrum bio-
logickej ochrany Armády ČR. Podobné zariadenie
sa nachádza len v USA a vo Francúzsku. Rekreačné
využitite okolia obce.

Niečo z historie. Obec bola založená a aj písomne
doložená v r. 1514. Vznikla na obchodnej ceste do
Kladska. Prví osadníci boli Češi a  Těchonín zostal

český až do konca 17. storočia. Těchonín patril 
z väčšej časti k panstvu Kyšperk (teraz Letohrad). 
V 16. storočiu tu bola skláreň, 2 mlyny, píla na vodný
pohon.V rokoch 1871-1873 prebieha výstaba
železnice, zastávka však bola zriadená až v roku
1899. Po 1. svetovej vojne bola v obci zriadená česká
materská škola, obecný dom a v roku 1936 sa vybu-
dovali kasárne a začala sa výstavba pohraničného
opevnenia. Po 2. svetovej vojne boli odsunuti Nemci
a obec rýchlo osídlili Češi a Slováci. Ludia boli
zamestnaní väčšinou v textilke, polnohospodárstve
alebo lesníctve. V novodobej histórii dochádzajú do
práce do blízkeho mestečka Jablonné nad Orlicí.

JJaarroo  jjee  ttuu

TTěěcchhoonníínn  aa  jjeehhoo  ookkoolliiee
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Guinea-Pigs as debt of us-people

Desítky miliónů zvířat jsou ročně týrána -
(poškozována na mozku, pálena, ozařována, osle-
pována, střílena, trávena, opařována, trhána,
omračována apod.), aby nakonec jejich životy
skončili v laboratorních popelnicích jako odpad po
zbytečných a nehodnotných pokusech. U mnohých
zvířat se před samotným experimentem vyřezáva-
jí hlasivky... Pokusná zvířata jsou nejčastěji
používána v těchto odvětvích: 

V kosmetickém průmyslu jsou zvířata
zneužívána pro "bezpečné" testování šámpónů,
mýdel, voňavek, barev a podobných výrobků.
Testované látky se zvířatům nanášejí do očí, na
oholenou část těla, do tělních otvorů, musí vdecho-
vat jejich výpary atd. 

Farmaceutický průmysl používá zvířata pro
zjiš�ování reakcí na různé druhy látek při výrobě
farmaceutických výrobků - léků, očkovacích sér
apod. 

Výuka na školách. Výuku biologie, přírodopisu
na základních a středních školách velice často
"zpestřují" pokusy s žížalami, myškami, žábami 
a ptáky. Děti donesou do hodiny žížaly a připraví
je žiletkou či nožem o několik částí těla na důkaz
rychlé regene-race žížalího organismu. (Takováto
výuka má jediný efekt: ničí vztah k přírodě a úctu
ke všemu živému). 

Vojenský průmysl se na zvířatech učí jak z efek-
tivnit zabíjení. Zvířata se tak nevinně dostávají do
role nepřítele, který dostane v experimentu
pěknou lekci. Za účelem potvrzení značné prud-
kosti střel a kulek ze střelné zbraně se v Německu
střílí do psů (boxer) a zakrslých sviní. Poté jsou
zvířata operována, aby bylo zjištěno, jakým způ-
sobem vnikají kulky do těla. Morčata jsou umístě-
na v blízkosti děl, čímž jsou vystavena hluku
zbraně velkého kalibru. Zvířata mají zničené ušní
bubínky a tkáně v plicích. (Spiegel 13/84). Zkouška
granátů na morčatech není žádnou vyjímečnou
zkouškou. V Anglii v jedné ukázce vojáci stříleli do
lebek 29 opic Resus ze vzdálenosti 10 m.

Experiment měl být poskytnutím pomoci kon-
struktérům nových ocelových helem. Je stříleno
do ovcí, králíků a psů omámených fosforoorga-
nickými látkami, které vyvolávají ochrnutí ner-
vového systému. (Neu Westfalishe Zeitung 28. 2.
1984). Americká armáda využívá zvířata k tes-
tování nukleárních a chemických zbraní. Zvířata
jsou nadávkována neutrony a poté podstupují
elektrický šok. Tajné vojenské výzkumy nespadají
pod civilní kontrolu (přestože jsou placeny 
z našich daní) a proto veřejnost o těchto děsivých
skutečnostech ví velice málo ! 

Automobilový průmysl používá zvířata pro
bezpečnostní zkoušky nových aut. Jsou zkoušeny
bezpečnostní pásy, pevnost materiálu a především
reakce živého organismu na prudké nárazy při
simulované havárii.  

Chemický průmysl při svých pokusech zkouší
na zvířatech "nové" čistící prostředky - prací
prášky, čistidla. Podobně jako u kosmetiky jsou
zvířatům testované látky nanášeny do očí, na
pokožku, orálně cpány do organismu apod. 

Potravinářský průmysl na pokusných zvířatech
zkouší různé konzervační přísady, barviva. 

Zdravotní výzkumy. Milióny zvířat jsou uměle
infikovány lidskými civilizačními nemocemi, které
se třeba ani v říši zvířat nevyskytují (třeba syfilis).
Zvířata jsou též nucena ke kouření tabákových
výrobků, inhalaci alkoholových výparů a omam-
ných látek (drog) proto, aby dokázala to, co už
dávno víme. 

Něvarová Andrea
vedoucí štábu  D7

KKddee  aa  jjaakk  ssee  ppoouužžíívvaajjíí  ppookkuussnnáá  zzvvíířřaattaa

Ako som už písal, obec leží na železničnej trati
Praha - Hanušovice v údolí Tichej Orlice. Hory
Hejno, Vysoký Kameň, Bouda, Srubová hora,
Javorné, sú porostlé ihličnatými lesami a chránia
obec velkou podkovou na juhovýchodnej strane,
Faltusov kopec a Studenecké skaly na severe. Je to
ráj pre hubárov a turistov. Z Těchonína vyrazíme do
lesov smerom k tvrzi Boudě  po zelenej v celkovej
dĺžke asi 6,5 km. Tvrz Bouda je verejnosti sprístup-
nená.

Ďalšie tipy na výlet. Suchý vrch - zo zastávky
Těchonín po modrej značke krásnym černovickým
údolím - celkom 9,5 km.

Studenecké skály - z Těchonína po modrej značke
do Horného lesa a 
alej po červenej. Celkom 3 km.

Vela príjemných chvíl a zážitkov v prírody Vám
želá

Jozef Pojedinec, D3
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An unusual Kvido’s experience of last Christ-
mas

V jednom z minulých Občasníků jsem popsal
psychologický pokus, který jsem provedl podle
knížky Raymonda Moodyho Život po životě před-
loni na Bílou sobotu. Pokus měl nečekaný průběh
a rozuzlení: namísto toho, abych před tmavým
zrcadlem nepřímo osvětleným svíčkou navázal
kontakt se zemřelými, unaven a ospalý neú-
spěchem jsme se odplížil spát. A pak to teprve
začalo. Ve snu-nesnu, bdící-spící, v jakémsi podi-
vném polospánku jsem se dostal do jiného světa 
a setkal se tam se třemi podobně příchozími, všemi
v útlém dětství osiřelými, které také přivedly
jejich matky a s jedním - te
 nevím, jaké slovo
použít a řeknu tedy neutrálně - občanem světa Za
hvězdami (Xím), který nám nastínil smysl života
na Zemi i po ní. Musí přiznat, že zážitek ve mě
zanechal tak hluboké stopy, že jsem se jej dlouho
neodvážil opakovat. Ne, že by mi Za hvězdami bylo
špatně - právě naopak - ale považoval jsem jej za
tak výjimečný, že jsem si vzpomínku na něj chránil
jako oko v hlavě a nechtěl jsem ji překrýt další. Až
na Vánoce o bezmála dva roky později mi "otrnu-
lo". Nevím, čí to je, ale o významných svátcích na
mne prostě přijde dřímota hned zvečera a za
žádnou cenu se jí nemůžu ubránit. Tak tomu bylo 
i na Štědrý večer loňského roku. Už před desátou
jsem začal klimbat na sedačce a to tak důkladně,
že jsem ani neslyšel narážky dětí, že "to je teda
úroveň, táta na Štědrý večer spí!"Když šli ostatní
po půlnoci spát, naopak jsem se probudil svěží a
odpočatý. V tajemné sváteční atmosféře mě
napadlo zopakovat svůj dřívější pokus. Postavil
jsem si židli před bronzové zrcadlo, za sebou
zapálil svíčku tak, aby jej osvětlovala nepřímo a
zahleděl se do tmavé hlubiny nekonečna. Po asi
deseti patnácti minutách, kdy se mi zrak střídavě
rozostřoval a zase zaostřoval, začaly z propasti
nehmoty světa za zrcadlem vystupovat stíny, které
užuž nabývaly podoby, ale těsně předtím se zase
rozpouštěly a mizely. Te
, každou chvíli už musím
vidět něco konkrétního! Byl jsem si tím zcela jist,
ale přitom ta jistota, ten pocit nebyly jako z
běžného vědomí. Opět to bylo něco, co zažíváte
těsně před usnutím - pocit, že skoro víte, že spíte,
ale přitom ještě bdíte, zdání, že můžete svoje
myšlenky ještě kontrolovat ale už jenom zčásti,
protože z druhé již jimi vládne tajemný bůh
spánku Hypnos a jeho syn Morfeus. Tak jako na
Bílou sobotu roku předešlého i tentokrát se začaly
ozývat tajuplné šelesty a vzdechy a pokojem
zavanul pás chladu. Pes, který ležel až dosud v koši
a klidně spal, náhle bojácně zakňučel. Přišlo mi to

k smíchu. Rváč a hlídač, kterého musíme při
návštěvách zavírat, se bojí!Aniž bych ho viděl,
podle cvakotu drápů po plovoucí podlaze jsem poz-
nal, že vystartoval z koše a jde ke mně. Bůhvíproč
jsem si byl jist, že má strachem stažený ocas - ste-
jně tak, jako když jsme ho přivezli jako malé štěně
od jeho psí mámy a smečky z chovné stanice.
Neviděl jsem ho, ale cítil jsem zřetelně jeho stav -
jeho strach a bázeň před něčím neznámým. Packy
do�apkaly až k židli, na které jsem strnule zíral do
temné hlubiny, zvuk se zastavil a já jsem ucítil, jak
mi pes olízl ruku. A právě v tu chvíli se to stalo.
Jako by se tím kontaktem spojil nějaký obvod.
Náhle jsem psa ne jenom tušil a vnímal jeho
náladu, náhle jsem se překvapeně opíral čtyřmi
chlupatými packami o zem a nábožně jsem zíral
vzhůru na rozložité lidské tělo, které strnule sedě-
lo nade mnou v křesílku. Trvalo to několik málo
vteřin, než jsem si uvědomil, co se stalo. Nebyl to
sen a žádná z mlžin, které se objevovaly v propa-
dle zrcadla, se nezhmotnila. To moje vědomí, celé
moje myšlení, celé nehmotné já - se prostě pře-
neslo do našeho psa! Stále jsem cítil svoje myšlení
- kdybych to měl nyní, kdy mám k dispozici zase
lidský slovnik, popsat, připrovnal bych to k soft-
waru a hardwaru. Ten software byl stále stejný,
jen hardware se změnil, propadl se o celá léta
dokonalosti dozadu k podstatně méně vybaveným
strojům. A stejný software, provozovaný na citel-
ně jednodušším počítači, dával nyní jednodušší
výsledky. "Strach, strach, teplo, teplo" - tlouklo mi
hlavou a dokonce jsem pro tyto pocity měl lidská
slova. Psí hardware mi základní slovník
umožňoval. Podíval jsem se do zrcadla, kam civěl
můj člověk na židli. Ale oči nebyly to hlavní. Ani
neskutečně pestrý svět vůní a pachů, který se mi
nyní otevřel. Bylo tu ještě cosi dalšího - nějaký
další šestý smysl, který nedokážu popsat. Ó, kdy-
byste jej vy, lidé, měli, pochopili byste, proč i ten
nejstatečnější pes vyje v noci strachem na Měsíc.
Tajemné přízraky, vynořující se zpoza znepoko-
jivého obzoru, který vnímá a k němuž by se nepři-
blížil, ani kdyby jej věnčilo tisíc do růžova
opečených mastných a horkých voňavých buřtů.
Nebezpečí nepoznané, nepopsané a neuchopené,
se kterým pes často nemá žádnou osobní
zkušenost, ale ve svých genech má uloženy
zkušenosti tisíců generací předků, kteří se s
Nebezpečím setkávali, když jejich páni ještě
sedali v nevydělaných kožešinách u otevřených
ohňů, loupili ženy ve stepních zemljankách, pořá-
dali hostiny ve středověkých tvrzích či bojovali v
krvavých bitvách moderních válek. Nebezpečí
přicházelo vždy, když se prolomila ochrana tohoto
světa. Současně s absolutním Bezpečím a Krásou
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jiných světů, daleko nádhernějších a přívě-
tivějších, než je ten náš, se plížilo, blížilo a útočilo
Nebezpečí, přicházející ze světa Hrůzy, Smutku a
Děsu. "Když je Žák připraven, Učitel se dostaví!"
říkají buddhisté. "Ex pede Herkule!" čili "Podle
stopy poznáš Herkula" staří Římané a "Podle hviz-
du poznáš pizdu!" či "Vrána k vráně sedá" zase
Češi A protože lidé byli převážně hrabiví nebo
marnotratní, nevěrní či žárliví, necitelní, plytcí a
zlí, daleko nejčastěji se z oněch tajemných
vzdálených světů dostavovalo Nebezpečí. To
všechno jsem v psím těle cítil, aniž bych pro to měl
dostatek slov. Byla to zkušenost bezpočtu generací
mých předků, která mi nyní ježila chlupy po celém
těle a drnčela tesáky o sebe. Každé prolomení oné
ochranné hranice nás děsilo tak moc, že i nejs-
tatečnější vlčáci z nás stáhli ocas mezi nohy a v
temné hrůze a bezuzdné panice prchali před
hrozným Nebezpečím. Tak tomu bylo i tentokrát -
vlivem oné podivné činnosti mého člověka před
zrcadlem se hranice externích světů přiblížily na
dosah a záleželo jenom na jeho přirozenosti, co
nabude vrchu - zda Krása s Bezpečím, Láskou a
Nadějí anebo Nebezpečí. "Strach, strach", diktoval
mi zase můj software, stažený svěrací kazajkou

jednoduchého psího hardwaru. Tak takhle to je
tedy vždycky, napadlo mě. Všechny softwary jsou
podobně složité a liší se jenom hardwary do
kterých se rodíme. Je to stejné, jako když Šeber-
leho necháte odskákat čtvrtku v pytli - nic mu neb-
ude platné jeho umění a fyzička, doskáče jako
poslední a daleko i za těmi nejpomalejšími, co tu
čtvrtku poběží bez pytle. Zřejmě mají zvířata ste-
jnou duši jako lidé - jenom se nemůže projevit,
protože je svázána pytlem nedokonalého hard-
waru. Vrazil jsem čumákem do ruky mého člověka
a v tu chvíli se to stalo znovu - ocitl jsem se zpátky
ve svém lidském těle. Škubnul jsem sebou a pro-
bral se úplně. Brr, byl to jen sen-nesen anebo se to
skutečně stalo?! Podíval jsem se svému psovi do
očí a v tu chvíli jsem si byl zcela jist : Žádný sen.
No, ale jestliže to byla skutečnost, pak vezměme
třeba takové prase - každý hospodář mi dá zaprav-
du, že si co do inteligence se psem v ničem nezadá.
Ale pak . . . . no, pak je to tak nebo by to přinej-
menším tak docela dobře být mohlo. Radši si od té
doby dávám místo řízku šišky s mákem, dobře
polité máslem. 

Ing. Kvido Štěpánek

The agitated history of Neratov

Milí přátelé, díky pochopení pana ředitele
Štěpánka máme příležitost Vám představit naši
činnost v Neratově.  Nejprve něco z historie: 

Příběh rozkvětu a zkázy 
Osada Neratov, v pozdějších pramenech nazý-

vaná Bärnwald, byla v šestnáctém století obydlena
německými skláři, kteří si zde postavili dřevěný
kostelík. V polovině sedmnáctého století měl
tehdejší rokytnický farář sen, podle kterého
nechal vyřezat sošku Madony. V roce 1661 byla
soška slavnostně přenesena do bärnwaldského
kostelíka. Její pomoci a uzdravující síle vody z
pramene byla přičítána mnohá uzdravení. Začali
sem přicházet poutníci z blízkého okolí, ale i z
Čech, z Kladska a také až z Vídně. Koncem sedm-
náctého století byl zde postaven nový kamenný
kostel. Do dnešní doby je z něj zachován pres-
bytář, je to dnešní hřbitovní kaple. 

O stavbě nového kostela, který by vyhovoval
zvyšujícímu se počtu poutníků, se uvažovalo již na
začátku osmnáctého století. Realizaci stavby však
bránil nedostatek finančních prostředků. Základní
kámen nového kostela byl položen majitelem
rokytnického panství hrabětem Nostitzem až 14.
srpna 1723. Chrám zasvěcený Panně Marii
Nanebevzaté byl vysvěcen 24. srpna 1733. Jsou

známi stavitelé kostela, architekt stavby nikoli.
Podle provedení stavby, tvaru půdorysu a dalších
znaků lze zařadit tuto stavbu do okruhu italského
architekta G. B. Alliprandiho. Vznosná stavba, ori-
entovaná nezvykle severojižním směrem, byla
ještě roku 1776 doplněna rokokovým schodištěm
ke vchodu v průčelí. Na vnitřní výzdobě chrámu se
podílelo mnoho významných umělců, z okolí 
i z ciziny. Nad svatostánkem byla umístěna soška
Panny Marie. Rozkvět poutního místa přispěl 
k tomu, že roku 1768 byla u kostela postavena
fara. I když lidé v kraji zažívali rozkvět i úpadek,
slavné pouti v kostele probíhaly až do konce 2. svě-
tové války. 

Konec války očekávali obyvatelé s nadějemi,
poněvadž i do jejich životů válka zasáhla, mnoho
mužů ve válce padlo. Vojáci Rudé armády se však
nechovali, jak se od nich očekávalo. Dne 10. květ-
na naprosto zbytečně střelou z pancéřové pěsti
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zasáhli věžičku na střeše kostela a během hodiny
ničivý požár zachvátil celou střechu, dřevěné
schodiště obou věží, hodinový stroj a zvon. Vnitřek
kostela zatím zůstal nepoškozen. 

Místní kněz spolu s farnicemi se brzy pustili do
odklízení trosek. O přispění na obnovu památky
usilovali u tehdejší vlády i příslušníci českosloven-
ské armády. Zanedlouho však došlo k odsunu míst-
ního obyvatelstva. Započaté práce na obnově
kostela se zastavily. I tvář krajiny se změnila,
původní pole a louky byly zalesněny a časem byl
kostel i obec obklopeny vzrostlým lesem.
Opuštěná obydlí byla bu
 prodána k rekreaci
nebo byla stržena a zůstaly z nich jen hromady
kamení. Čas ale pracoval nepříznivě i na kostele.
Snaha různých institucí i jednotlivců, zejména
místních farářů, o obnovu krovu a střechy
narážela na odpor státní správy. Státní orgány
neposkytly žádné finanční prostředky na záchranu
stavby. V roce 1955 získal rokytnický farář P. Císař
určitou peněžní částku a sám začal pracovat na
zakrytí krovu. Okresní tajemník se však zasloužil
o to, že mu byly finanční prostředky odebrány a
zároveň ztratil i státní souhlas k výkonu kněžské
činnosti. Stavba dále chátrala. Na Velikonoce roku
1957 se zřítila promáčená klenba. Orgány státní
správy nyní začaly projevovat značnou aktivitu na
provedení demolice stavby. Že z kostela nezůstala

také hromada kamení,
za to mohou také peníze.
Finanční prostředky,
vyčleněné na demolici,
totiž stačily pouze na
záchranu a přemístění
zachovaného vstupního
rokokového schodiště.
Zbylé obvodové zdivo
bylo vydáno na milost a
nemilost povětrnostním
vlivům. Vstup do blíz-
kosti zřícenin byl pouze
na vlastní nebezpečí. 

Příběh obnovy 
Anežka Přemyslovna žila ve třináctém století.

Povědomí o jejím pozoruhodném životě přetrvalo
věky a završilo se jejím svatořečením v listopadu
1989. Tuto událost mnozí lidé pokládají za začátek
změn, kterých náš národ byl od té doby svědkem.
Jednou z těchto změn bylo také povolání tajně
vysvěceného kněze Josefa Suchára do duchovní
služby. Byl ustanoven farářem v Rokytnici v O. h.
a území jeho farnosti zahrnovalo i Neratov.
Tehdejší stav poutního kostela i jeho historie jej
velmi oslovily. Začal usilovat o obnovení kostela 
i celého poutního místa. Již 15. srpna 1990 zde byla
první poutní mše sv. pod širým nebem na louce
před kostelem. P. Suchárovi se podařilo získat pro

tuto myšlenku své
farníky, především
dvě mladé rodiny 
s dětmi. V roce 1991
jejich přičiněním byla
poutní mše sv. sice
opět pod širým ne-
bem, ale v čistě vy-
klizeném kostele. Ro-
diny se zde během
krátké doby trvale
usadily a spolu s ob-
novou poutního koste-
la se začalo podi-
vuhodné dílo obnovy
lidských srdcí. Tyto rodiny postupně přijímaly do
svého rodinného kruhu další děti, které z nej-
různějších důvodů nemohly ve vlastní rodině žít.
Postupně zde vzniklo centrum nazvané Sdružení
Neratov. Zde nacházejí společenství, domov i práci
již odrostlejší děti a osoby bez domova. Prostředí,
v němž žily dosud, je na samostatný život
dostatečně nepřipravilo. 

Kostel se daří postupně obnovovat za přispění
ministerstva kultury, Programu evropské komise
Culture 2000, Česko-německého fondu budoucnos-
ti, Nadace Ford Motor Company, Nadace občan-
ského fóra, Purkyňovy nadace, bývalých německ-
ých, obyvatel a jejich potomků a dary a dobrovol-
nou prací nespočetných přátel a příznivců. Nera-
tov se stává cílem nejen návštěvníků poutí a jiných
již pravidelně pořádaných akcí, ale i příbuzných
bývalých obyvatel. Příběh obnovy Neratova nemá
konec, má zatím jenom začátek. Neratov vznikl
jako místo požehnání a naděje pro lidi. Kéž Bůh
požehná i jeho obnově. 

Vážení přátelé, velmi rádi Vás v Neratově
uvítáme. Je zde otevřen obchod, můžete se ubyto-
vat v penzionu nebo v rekreačním zařízení,
posedět v restauraci, prohlédnout si okolí v letě
pěšky nebo na kole, v zimě na běžkách apod. Velmi
rádi Vás uvítáme i v rekonstruovaném objektu v
Bartošovicích, kde jsou umístěny naše chráněné
dílny. Všechny podrobnosti zjistíte na našich
webových stránkách www.neratov.cz. Jsou zde
zveřejněny i všechny kontakty i možné formy pod-
pory, pokud se rozhodnete nám pomoci. Těšíme se
na Vaši návštěvu. 

Ludvík Klimeš

za Neratovské
anděly
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Międzylesie - history of the town of 3 states.

Město se leží v nadmořské výšce asi 435-470 m n.
m. u silnice z Kłodzka do Králík ve východních
Čechách, rozloženo nad Nysou Kłodzkou na jižním
okraji brázdy Nysy, v Mezileské vrchovině,
ohraničené Górami Bystrzyckimi a masivem
Śnieżniku. Traduje se, že město bylo založeno jed-
ním z českých knížat. Mezileské panství bylo
vytvořeno v roce 1264. Historici mají k dispozici
dokument sepsaný v Praze 1294 r., v kterém český
král Václav II. předává panství mezileské spolu 
s městem cisterciáckému klášteru v Kamenci,
předesílajíc tuto lokalizaci podle práva německého 
z téhož roku. 

Na přelomu let 1315-16 Międzylesie spolu s jeho
statky koupil od cisteriáků Otton von Gloubos. Za
panování rodu Gloubosů (1358) je poprvé zmiňován
fungující městský masný, pekařský a rybářský
krámek, činný výčep piva, kořalky a rozvíjející se
obchod. Po smrti Ottona von Gloubose byly
mezileské usedlosti rozděleny mezi jeho tři syny.
Statky mezileské spolu s městem získal Otto
Schram a po jeho smrti syn Wolfhard. Konec panství
Gloubosů, vyhnaných ze svých majetků, způsobily
husitské války, které sebou přinesly v r. 1428
vypálení celého města. V letech 1519-23 se
majitelem mezileského panství stal von
Tschirinhaus proto, aby se nakonec v r. 1551 jeho
potomci stali jeho dlouholetými vlastníky.
Tschirinhausové se za svého panování zasloužili 
o udělení městského znaku a též v r. 1581 dosáhli pro
Międzylesie obnovení městských práv. 

V letech 1600-18 byl ve městě postaven farní kos-
tel Božího Těla, Kostel sv. Barbory,  radnice a škola.

V r. 1643 švédská vojska
vypálila celé město. V r.
1653 získal mezileské
panství rakouský magnát -
hrabě von Althann. Jeho
dědicové zrekonstruovali
kostel sv. Barbory, farní kostel a později také školu.
Díky zavedení důsledné pruské politiky v letech
1750-1807 prožívalo město svoji hospodářskou
renezanci, opírající se především o tkalcovství,
situované do domácích dílnen početné skupiny oby-
vatel. Hlavním producentem a organizátorem
obchodu byla kupecká rodina Ludwigových. 

Napoleonské války a jejich důsledky způsobily
hospodářský krach. Pro tkalce se začala rozvíjet
alternativní zaměstnání, vznikly zednické a ka-
menické řemeslnické cechy. V letech 1827-33 byla
postavena silnice spojující Wrocław s Vídní 
a v r. 1875 železniční tra� Wrocław-Praha-Vídeň,
vznikly nové průmyslové podniky. Počátek velké
hospodářské krize v letech 1929-33 způsobil, že byla
ve městě uzavřena většina továren a město se zača-
lo vylidňovat. Období druhé světové války bylo pro
město obdobím práce pro válečné potřeby, z něhož
vyšlo bez větších materiálních škod. Po r. 1945 bylo
Międzylesie znovu dosídleno a ne-ztratilo městská
práva. Zpočátku bylo sídlem obecního úřadu a od r.
1975 i sídlem gminy. Dnes má město šanci - s ohle-
dem na atraktivní polohu a krajinářské hodnoty -
stát se důležitým turistickým a rekreačním
střediskem.

Kolektiv spolupracovníků 
Montáž D3 - automobilový průmysl

Chceš-li být š�asten hodinu - opij se.
Chceš-li být š�asten tři dny - ožeň se.
Chceš-li týt š�asten celý život - staň se rybářem

Čínské přísloví

"Well, I am fishing in the middle of the Missi-
ssippi river, where s the water too mudy to
drink...."

Rybařina je nevyzpytatelná. Obětujte ji čas,
nějaké to úsilí a připraví vám zážitky, na které se
nezapomíná. Pořádný záběr po několika hodinách
klidu způsobí to, že rybář zahodí noviny, polije se
čajem a při snaze dostat se k prutu co nejdříve
ještě zakopne o kbelík se šrotem. A po tomto vyp-

jatém úsilí přitáhne sotva mírového kapříka, zašk-
lebí se nad ním a pustí ho do vody  se slovy: Tys mi
teda dal a příště raději pošli tátu…

Rybařina vám připraví chvíle vzrušení i nudy.
Zažijeme lovy, kdy taháme rybu za rybou.
Zažijeme i dny zcela mrtvé bez jediného pocuknutí
splávku.  Věřím ale, že po neúspěchu se většina
rybářů opět sejde u té své milované vody. Kdo
přece říká, že dnes nebude ten správný den, kdy
budeme  tahat rybu za rybou. Naděje umírá
poslední a tak stále nahazujeme, zkoušíme nás-
trahy, velikosti háčků a v neposlední řadě svoji
trpělivost. Je to v nás, o tom rybařina je. 

Ivo Kylar, kontrolor D1
Jednatel organizace a vedoucí  kroužku 
mládeže Českého rybářského svazu Králíky

MMiięęddzzyylleessiiee  --  ssttrruuččnnáá  hhiissttoorriiee  mměěssttaa

KKoouuzzlloo  rryybbaařřiinnyy
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Something opimistic (Murphy’s laws)...

Každý člověk se musí potýkat, jak v soukromém,
tak pracovním životě, s mnoha problémy. Některé z
nich jsou vážné, jiné se mohou ukázat obyčejnými
maličkostmi. Nejdůležitější je umět se všemu
patřičně přizpůsobit. Níže najdete několik
železných zásad, které nás nechávají podívat se na
každodenní problémy z trochu jiné perspektivy. není
dobré ze všeho si utahovat, ale zasmějmejme se nad
každodenními starostmi. Murphyho zákony by nám
v tom mohli pomoci, proto jsem si jich dovolil něko-
lik uveřejnit:

1. Co se má pokazit, to se taky pokazí. 2. Vážné
problémy ponechané sami sobě, stanou se ještě
vážnějšími. 3. Jestli děláš něco dostatečně dlouho,
zcela jistě to pokazíš. 4. Nevěř na zázraky - spoléhej
na ně! Každý může stanovovat nová pravidla. 5.
Provizoria se vždy ukazují jako nejtrvalejší. 

6. Není důležité, ja dobře uděláš svou práci, tvůj
šéf bude stejně chtít, abys ji opravil. 7. Usměj se,
zítra bude ještě hůř! 8. Důkaz, je něco, co získáš až
po okamžiku, kdy jsi jej opravdu potřeboval. 9.
Všechno si vyžaduje značně více času, než by se bylo
zdálo. 10. Vždy, když máš něco udělat, ukáže se, že
nejdřív musíš udělat něco jiného. 

11. Každé řešení přináší nové problémy. 12. Věci
podléhají zničení přímo úměrně své ceně. 13.
Všechny záležitosti trefí šlak naráz. 14. Když se ti
zdá, že už nemůže být hůř, určitě bude. 15. Když si
myslíš, že už bude dobře, jsi na omylu. 

16. Když si myslíš, že bude zle, taky se mýlíš,
bude hůř. 17. Při hledání řešení problému je nejvíce
nápomocna znalost odpovědi. 18. Každý předmět se
nezávisle na situaci, může  jakékoliv chvíli zachovat
naprosto neočekávaně z důvodů, které jsou zcela
nejasné nebo úplně tajmené. 19. Rozměry budou
vždy dodány v nejméně užitečných jednotkách. 20.
Každý spoj uřízlý na míru se ukáže krátký. 21.
Zabezpečující systém bude jistě zničen zabezpečo-
vaným předmětem. 

21. To, co hledáš, najdeš na posledním z možných
míst. 22. Závěr je ta chvíle, kdy už dál nemáš sílu
přemýšlet. 23. Něco se nepodaří tehdy, kdy se něco
nesmí nepodařit. 24. Jestliže někomu prokážeš
službu, jsi za ni od té chvíle trvale odpovědný. 25.
Veličina je velikostí neměnnou. 

26. Člověk postupuje rozvážně tehdy a jen tehdy,
pokud jsou všechny ostatní možnosti vyčrpány. 27.
Vše podléhá rozkladu v nejméně vhodném momen-
tu. 28. Zkratka je nejdelší dráhou mezi dvěma body.
29. Složité systémy vykazují vlohy k blokování real-
izace vlastních funkcí. 30. Složité systémy vykazují
vlohy k vykonávání komplexních chyb. 

31. Také jednoduché systémy vykazjí sklony k

vykonávání komplexních chyb. 32. Nové systémy
produkují nové chyby. 33. Staré systémy produkují
jak nové, tak i staré chyby. 34. Rozložení libovolného
zařízení na části je jednoduché, jeho složení tak, aby
fungovalo je nemožné. 35. Všechno co bylo složeno,
podlehne dříve či později rozkladu. 

36. Každá komplikovanější montáž potřebuje tři
ruce. 37. Káždá jednodušší montáž potřebuje ruce
čtyři. 38. Věci ponechané sami sobě mění se ze špat-
ných na ještě horší. 39. Kalkulační program, který
dává správný a příznivý výsledek, lže. 40. Výjimky
jsou početnější než pravidla. 

41. Ze všech známých pravidel existují výjimky.
42. Jestli se něco může pokazit na mnoha místech,
první závada se objeví tam, kde způsobí největší
škody. 43. Jestli předvídáš čtyři různé havárie a
zabezpečíš se před nimi, okamžitě se objeví pátá, na
kterou nejsi absolutně připravený. 44. Jestli ti při-
padá, že vše funguje dobře, určitě jsi něco přehlédl.
45. To, co vypadá jednoduše, je složité. 

46. To, co vypadá složitě, je nemožné. 47. Ideální
profesionál ví všechno o ničem. 48. Po rozložení a
složení komplikovaného mechanismu vždy zbyde
několik součástek. Mechanismus ale pravděpodob-
ně stejně bude fungovat. 49. Výsledky pořezání
žiletkou při holení jsou přímo úměrné významu
události, ktrá je jeho původem. 50. Závody obvykle
nevyhrávají nejrychlejší a bitvy nejsilnější - ale zůs-
taňme při tom.

Život před nás každý den staví nové výzvy. Když
se jim chceme postavit, odpovědně se na ně přichys-
tejme, ale mysleme přitom i na Murphyho zákony.

Sebastian Płaskonka

““NNěěccoo  ooppttiimmiissttiicckkééhhoo””
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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 občas-

níku může přispět kdokoli ze zaměstnanců a na
jakékoli téma. Vedení firmy si vyhrazuje právo odmít-
nout články, které odporují dobrým mravům, zákonům
ČR nebo poškozují pověst firmy. Příspěvky předávejte

nejlépe v digitální formě pomocí mailu na adresu
sales3@isolit-bravo.cz. Pracovníci, kteří nemají příst-

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

Tisk:

Tisk AS, s.r.o., Hradecká 597, 551 38 Jaroměř
Grafická úprava: Daniel Jaroš
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Memorial race of Quido Štěpánek

Dne 22. 4. 2007 se uskuteční tradiční terénní běh
patřící k nejstarším závodům v republice, Memoriál
Quido Štěpánka. Letos je to již 60. ročník této
sportovní akce. Přespolní závod je věnován památce
Quido Štěpánka, který padl v revolučních dnech 
v roce 1945. Quido Štěpánek se narodil 27. srpna
1915 v Jablonném nad Orlicí,vystudoval obchodní
akademii a byl všestranným, nadaným  a nadšeným
jablonským sportovcem a virtuozním houslistou.
Byl smrtelně zraněn u vchodu do Hradisek  v boji 
s pancéřovými granátníky jednotky  SS Panzer-
gruppe "Das Reich" v poledne v neděli 6.května 1945
během jablonského povstání. Svému těžkému
zranění podlehl 16. července 1945 v nemocnici 
v Praze na Karlově náměstí.

Pořadatelem tohoto běhu je firma Isolit- Bravo
spol.s.r.o. Jablonné nad Orlicí a oddíl atletiky TJ
Jablonné nad Orlicí, tra� je klasický kros - kopcovitá
a travnatá a jsou zde vypsány prakticky všechny
kategorie od dětí až po dospělé. Závodu se mohou
zúčastnit všichni příchozí a je součástí okresní
běžecké ligy mládeže a 12. ročníku Iscarex cup
2007a  běžeckých závodů v Orlickém regionu. Jsem
rád, že jsem se se svojí ženou zúčastnil organiza-
čních příprav 14 ročníků tohoto krásného
sportovního utkání. Pořadatelům přeji v nelehké
přípravě této sportovní akce vše dobré a mnoho
zdaru.

Vojmír Dobšíček předseda a jednatel
ABK-BRAVO Jablonné nad Orlicí

VVeellkkáá  ssppoorrttoovvnníí  bběěžžeecckkáá  aakkccee  vv  JJaabblloonnnnéémm  nnaadd  OOrrlliiccíí

Motion is the life and health.

Ještě jsme si pořádně nezalyžovali a už nám na
dveře klepe jaro. Mnoho z nás se děsí období, které
přijde po něm. Ano, i když to zní divně, bojíme se
léta. Plánujeme dovolenou a nevíme jak to vymyslet,
aby nás nedostatek pohybu, nebo naopak dostatek
potravy v zimních měsících, nepřipravil  o radost z
období, kdy se rádi koupeme a opalujeme. Rádi
bychom se za horkých letních dnů ochladili a při tom
nasbírali trochu toho "bronzu". Pomyšlení, že se
letos do plavek nebudeme moci obléknout (tak mne
přece nemůže nikdo vidět), zejména nám ženám
bere tolik očekávanou radost z dovolené.  Zamy-

sleme se nad tím, co se dá ještě dělat. Jsem
přesvědčena, že je lepší investovat do zdravé výživy,
než do drahých "úprav svého těla". A hlavně  pohyb,
neb  ve zdravém těle zdravý duch….

Pár kilometrů procházky nám udělá dobře a
spálíme nějaké to kilo. Komu se zdá cesta na Suchý
vrch, Králický Sněžník apod. příliš známá, může se
podívat i kousek dál. Což takhle Chrudimsko ..!?

Rozmanitá krajina zahrnující od výběžků polab-
ské roviny, až po vrchovinu Železných hor a Ž
ár-
ských vrchů. Toulat se tady můžeme třeba po tajem-
ně romantických pískovcových útvarech Budis-
lavských skal. Procházka je zde velice romantická.
Když se setmí, tajemno vykukuje z každého stínu. 

Tak hurá do kopce, a z kopce, a léto můžeme přiví-
tat v plavkách. 

L. Marková - D3

PPoohhyybbeemm  kkee  zzddrraavvíí
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SSppoorrtt  

Fotografie z hokejového turnaje - tým Isolit-Bravo
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