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Lužnice, září 2019

A jedeme dál...
Jsem rád, že toto heslo mohu i nadále používat. Je to již 

30 let od sametové revoluce a letos to je také 123 let od 
vzniku naší firmy (našich firem).

Snažím se budovat stále lepší firmy, s lepším zázemím 
pro naše zaměstnance a stále se zlepšujícími službami pro 
naše zákazníky.

Chtěl bych, abych já i všichni moji spolupracovníci 
pracovali co nejlépe a abychom všichni měli radost 
z práce i dosažených výsledků. Přál bych si, abychom 
všichni chodili do práce rádi a aby každý měl dostatek 
času pro sebe a svou rodinu.

Možná to tak ani 30 let po revoluci není, ale budu 
rád, když se k vytyčenému cíli budeme stále přibližovat. 

V letošním roce jsme se v anketě o sto nejlepších firem 
v republice umístili na 43. místě. To je náš nejlepší 
výsledek v této anketě, tak nás hodnotí ostatní. Ale pro 
mne jste nejdůležitější Vy, moji spolupracovníci, a tak 
doufám, že i vaše hodnocení by bylo pozitivní - pozitivní 
v tom, že se zlepšujeme i z vašeho pohledu. 

Stále se zlepšovat je nelehký úkol, ale je to jediná 
cesta k tomu, abychom se společně mohli potkávat 
i v následujících letech.

A já věřím, že v letošním roce jsme se zlepšovali!
Proto jsme rád, že vám všem spolupracovníkům mohu 

poděkovat za dobrou práci a podporu v roce 2019 a přeji 
vám i vašim rodinám vše dobré v roce 2020

Martin Podzimek
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 VYSOČINA

Zámek Třešť

Zámek Třešť 
V polovině listopadu jsme převzali staveniště pro 

rekonstrukci Zámeckého hotelu v Třešti. Zakázku 
realizujeme ve sdružení se společností AUBÖCK s.r.o.. Jedná 
se o finančně největší zakázku střediska na Vysočině, kterou 
nyní realizujeme. Naším úkolem bude během 20ti měsíců 
provést kompletní rekonstrukci třešťského zámku, který 
patří mezi nemovité kulturní památky. Z toho je již patrné, že 
zde bude velmi mnoho prací, které bude nutné zajišťovat za 
pomoci restaurátorů a pod dozorem památkářů. Vedle toho 
budeme provádět nové skladby podlah, omítky, kompletně 
nové rozvody technického zabezpečení budov, nové výtahy, 
nové gastro provozy, novou střešní krytinu, výměnu všech 
venkovních výplní otvorů atp. Zkrátka se jedná o „totální“ 
rekonstrukci na jejímž konci bude moderní hotel a vše co 
k němu patří. Součástí hotelu bude lobby bar, dvě restaurace, 
velkorysá moderní kuchyň se skladovacími prostory, 
konferenční sál a několik samostatných konferenčních 

salónků, wellness a 35 hotelových pokojů. Okamžitě 
po převzetí staveniště jsme zahájili práce na zakrývání 
historicky cenných prvků a konstrukcí a následně zahájili 
bourací práce. Našim cílem je provést zakázku s perfektním 
výsledkem a co nejlépe prezentovat naši firmu v její 
domovině. Držte nám palce, bude to běh na dlouhou trať. 
Realizaci této zakázky řídí Zdenek Novotný s pomocí Jitky 
Vinterové. Další stavbyvedoucí na tuto zakázku přibudou po 
Novém roce. 

Novostavba bytového domu 
s ubytováním KÄSTLE RESIDENCE

 V září se podařilo obchodnímu oddělení získat zakázku na 
výstavbu bytových domů pro společnost KÄSTLE v Novém 
Městě na Moravě v objemu přibližně 149 mil. korun. Stavba 
je umístěna mezi obytnými domy a průmyslovou zástavbou. 
Jedná se o komplex tří bytových domů propojených 
podzemními garážemi. Dva z nich budou sloužit jako 
nájemní byty a třetí jako ubytovací zařízení pro zaměstnance 
firmy KÄSTLE. Jedná se o monolitickou železobetonovou 
konstrukci s vyzdívanými příčkami. 
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Na konci září jsme od investora převzali staveniště 
a následně zahájili stavební práce. V současné době máme 
dokončeny přípojky kanalizace a vodovodu v přilehlé 
komunikaci a betonové oplocení, které bylo podmínkou 
stavebního povolení za účelem omezení hluku ze stavby. 
Dále provádíme zemní práce, podkladní betony, hydroizolace 
a základovou desku. 

Na realizaci zakázky se podílí Michal Vilímek, Jaroslav 
Šťastný a za přípravu Jana Venkrbcová s Karolínou 
Rennerovou.

 

Domov Kamélie Třešť

Realizace stavby „Transformace Domova Kamélie Křižanov 
I. - Třešť“ se v listopadu dostala do závěrečné fáze. Ve všech 
třech objektech probíhaly kompletace jednotlivých profesí, 
drobné dokončovací práce a závěrečný úklid. Finální podobu 
dostala i zahrada včetně přilehlých zpevněných ploch 
parkoviště a příjezdových komunikací. 

V rámci stavebních úprav zůstal zachován typ zastřešení 
a hmota objektu směrem do ulice. Objekty prošly v minulosti 
řadou přestaveb, které se podepsaly na jejich vizáži. Proto 
dostala fasáda nový vzhled, který se snaží obnovit původní 
podobu stavby. Nové rozmístění oken a členění fasády 
plastickými prvky vychází z doložených historických 
fotografií. Tyto objekty budou sloužit jako oddělené 
domácnosti pro 12 uživatelů a zároveň budou poskytovat 
zázemí pro pomocný personál. Objekt denního stacionáře 
vybudovaný v zahradě na místě původních garáží bude 
nabízet prostory pro denní programy uživatelů domácností.

V polovině listopadu byla stavba předána investorovi 
a poté 12. prosince zkolaudována. Předpokládané 
nastěhování prvních nájemníků Domova Kamélie proběhne 
na jaře příštího roku. Stavbu realizoval tým ve složení Standa 
Man, Jan Polák a Jitka Vinterová a také naši zedníci, dělníci 
a elektrikáři. Velký dík všem, že stavba v našem městě byla 
úspěšně dokončena.

Návštěvnické centrum  
pivovaru BERNARD

Práce na akci „Návštěvnické centrum pivovaru BERNARD“ 
běží na plné obrátky. Provádí se monolitické konstrukce 
nového vstupního objektu návštěvnického centra včetně 
výtahové šachty a schodiště. Na stavbou dotčených 
stávajících objektech byly demontovány střechy, ubouráno 
jedno patro včetně klenbového stropu a zpětně provedeny 
vyzdívky 3.NP a 4.NP, dále pak monolitické a panelové stropy. 
V současné době finišují práce na krovu a zastřešení objektu, 
abychom mohli v zimních měsících pracovat na vyzdívkách 
příček a rozvodech médií. Investorovi byly již po provedení 
stavebních prací předány do provozu kompresorovna 
a místnost se zásobníky vody. Velkým pomocníkem na 
stavbě je věžový jeřáb, který nám nejen usnadňuje práci, ale 
zároveň je i atrakcí a dominantou Humpolce. Vše probíhá 

Kästle Residence

Domov Kamélie, Třešť
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Vysoká škola polytechnická Jihlava

na malém prostoru staveniště, za provozu pivovaru a pod 
dohledem nejen investora, ale i některých „sousedů“. Stavbu 
realizuje tým ve složení Pavel Podolský, Tomáš Pěnička, 
Pavel Kozina, Pavlína Šťastná a v neposlední řadě za přispění 
našich dělníků, řidičů a elektrikářů. 

Vysoká škola polytechnická  
Jihlava – Výstavba výukového centra

Jedno ze starých stavebních klišé říká, že aby stavba 
dopadla dobře, tak musí všechny strany na stavbě (zhotovitel, 
objednatel, technický dozor investora a projektant) táhnout 
za jeden provaz a spolupracovat.

Tady to nefungovalo a nefunguje, bohužel! Škoda, mohla 
to být krásná práce.

Rád bych napsal, že dnes 26. 11. 2019, kdy píšu tento 
článek, je stavba hotová a připravena k předání a kolaudaci. 

Návštěvnické centrum pivovaru BERNARD

Návštěvnické centrum pivovaru BERNARD

Bohužel není... Je skoro hotová a do konce měsíce, kdy máme 
podle smlouvy dílo dokončit, budou naše práce hotovy  
a 2. 12. 2019 by měl stavební úřad vydat povolení ke 
zkušebnímu provozu. Je zde ale stále dost nedořešených 
a nevyjasněných věcí ze strany investora a projektanta, které 
mohou tento akt včetně předání díla a kolaudace zhatit.

Byla by to škoda, protože úsilí všech, kteří na stavbě pracují 
a bojují za její dokončení je nevídané a výjimečné. Jsou to 
Zbyněk Šťastný, Honza Pechek, Standa Symonides, Michal 
Blažek, Jitka Vávrů, všichni naši pracovníci v dělnických 
profesích a subdodavatelé.

Snad až budete na vánočním večírku číst náš časopis, tak 
bude stavba hotová a předaná a budeme to mít za sebou. Už 
aby to bylo...

 Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu
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 PRAHA

Vila Kopeckého

vjezdu do původních garáží. V době, kdy čtete tyto řádky, je 
revitalizační projekt dokončen a předán k užívání a Žižkov 
je tak zase o něco hezčím místem.

Projekt zdárně dokončil tým pod vedením Václava 
Charouse ve složení Dan Müller, Jakub Blecha a Alena 
Nováková

V projektu rekonstrukce vily jsme v průběhu listopadu 
pracovali na venkovních objektech – garážovém přístřešku, 
opěrné zdi a také na fasádě celého objektu. Přes zimu se 
bude kompletovat vnitřek stavby, čekají nás obklady, dlažby, 
podlahy a v jarních měsících i vybudování výtahu. Termín 
předání díla je duben 2020.

Projekt realizuje tým v čele s Tomášem Prokopcem, jehož 
doplňuje stavbyvedoucí Pavel Zelenka a přípravářka Zuzana 
Volfová.

Roháčova, Žižkov, Praha 3
Jedná se o revitalizace panelového domu Na Žizkově. 

29. 11. byl termín předání zbývajícího díla – komunikace 
a přeložek nízkého napětí a veřejné osvětlení, včetně nového 

Vila Kopeckého

Roháčova, Žižkov

Vojenské ubytovací zařízení Ruzyně
Rekonstrukce vojenské ubytovny, kterou realizujeme 

ve sdružení s firmou Nepro, probíhá ve dvou sekcích 
– objekt A byl v druhé polovině listopadu dokončen 
z 90%. Dokončovány byly pokládky PVC podlahových 
krytin a zbývalo ozasení ústředního topení a ostatních 
zařizovacích předmětů v rámci kompletace interiéru. V sekci 
D bude do konce roku hotová 1. fáze přesunu recepce zpět 
do rekonstruovaných prostor. Po Novém roce nás čekají 
venkovní terénní práce včetně schodiště a dokončení 
provětrávané fasády. Provedena bude i druhá fáze přesunu 
recepce, a tím dokončena renovace objektu D. Zdárné 
zvládnutí kolaudace plánované na únor 2020 by znamenalo 
2-3 měsíční předstih oproti plánovanému termínu – držte 
nám proto palce!

Tým vede Václav Charous, stavbyvedoucím je David Tůma 
a o přípravu se stará Alena Nováková.

Vojenské ubytovací zařízení Ruzyně
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Havlova knihovna (Loreta)
Na projektu, který vytrvale prostupuje několika roky, 

aktuálně budujeme nový vstup včetně vstupního schodiště 
do nově odddělené části objektu.

O projekt se stará Václav Charous s Danem Müllerem.

Mateřská škola Roztoky
Náš soukromý ambiciózní plán na dokončení tohoto 

projektu do konce roku sice nevyšel, nicméně nezoufáme 
a plně se soustředíme na termín oficiálně stanovený – duben 
2020.

Koncem listopadu jsme postupně dokončovali repase 
vnitřních prvků, které čekal již jen ochranný nátěr. 
Dřevovýroba Podzimek finalizovala v tomto období pokládku 
podlah, které jsou tvořeny masivními dubovými vlysy - ve 
dvou místnostech objektu repasovanými původními a ve 
zbytku replikami původních. Podlahy byly broušeny, tmeleny 
a čekalo je již jen olejování jako finální úprava. Dodány byly 
i  repliky interiérových dveří od dalšího truhláře. Pomalu 
začíná kompletace elektra a dalších zařizovacích předmětů, 
přes zimu tak čeká dotčená řemesla práce v teple a suchu.

Venku jsou dokončeny monolitické opěrné stěny včetně 
zděného oplocení z plných cihel, požadované plochy jsou 
zomítány a soklové části obloženy kamenem. V průběhu 
zimy zámečník dodá kovové plotové výplně ke kompletaci. 

Mateřská školka Roztoky

Pracujeme na fasádě a jen co sundáme lešení, dokončíme 
odvětrávací kanál, pak budou následovat práce na veškerých 
zpevněných plochách v zahradě.

Z boční účelové komunikace jsme v listopadu vytrhali 
původní asfalt a v době, kdy čtete tyto stránky, by měla 
cesta, nově vydlážděná žulovou dlažbou, již sloužit svému 
účelu - je to náš vánoční dárek sousedům.

Havelská 27
Koncem listopadu, kdy vznikl tento text jsme na 

rekonstrukci domu v centru Prahy dokončovali statiku 
stropů. V bytech byly podlahy položeny do fermacellu, hotové 
jsou rozvody a štuky a vyzděné příčky. Střecha objektu 
byla rozebrána a její krov prošel statickou a povrchovou 
úpravou, na řadu pak přicházelo pobití střechy a izolace, 
tedy stavba střešního pláště. V lednu bychom chtěli začít  
1. etapu osazování oken do ulice Havelská, pak na nás čekají 
spárořezy koupelen a jejich kompletace. Plánovaný termín 
dokončení v červnu 2020 bude po jednáních s investorem 
upraven s ohledem na zdržení a komplikace se statickým 
zabezpečením stropů.

Tým pod vedení Petra Greše pracuje ve složení: 
stavbyvedoucí Tomáš Blatský, asistent stavbyvedoucího 
Patrik Zelenka a přípravářka Radka Tatíčková.

Jaroslav Martinčík, výrobní ředitel pro Prahu
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OBCHODNÍ ODDĚLENÍ 

Výjezdní zasedání  
Hotel Palcát Tábor 2019

Dobrý den dámy a pánové, vážení spolupracovníci.
Vítám vás na tradičním výjezdním zasedání, tentokrát zde 
v Táboře.

Myslím, že jsme sem nepřijeli bojovat a snad jsme ani 
nesestavili červenou vozovou hradbu v okolí hotelu Palcát. 
Nemáme totiž proč bojovat. A určitě ne mezi sebou. Věřím 
totiž, že jsme na stejné straně a hrajeme za jeden tým.

Jsem rád, že mohu říci, že tento tým se v minulém roce 
zlepšil. Stabilní část týmu pracující zejména na Vysočině 
tvořila základ úspěchu roku 2018, ale pražská část týmu 
se snažila a zlepšila. Věřím, že když bude i nadále usilovně 
trénovat, stanete se silnou součástí a podporou celku.

Setkali jsme se zde hlavně proto, abychom vám předali 
pár informací, a s nejvyšším vedením firmy jsme vymýšleli, 
jak zlepšit některé naše činnosti. Myslím, že jedna z nejdů-
ležitějších zpráv, na kterou čekáte, je ta, jak se nám v roce 
2018 naše hra, naše podnikání, dařilo.

A jak to říct? Jako celku se dařilo. A protože se dařilo, jsem 
moc rád, že dnes bez jakýchkoliv problémů mohu říci, že od-
měny budou vyplaceny. Děkuji vám za to, že jste mi svou pra-
cí umožnili tato slova říci. Odměny jsou vyplaceny a to právě 
dnes. Určitě je úspěchem nás všech, že jsme vytvořili zisk. Je 

TŘEŠŤ
V tomto období se můžeme pochlubit dvěma získanými 
zakázkami. První akcí je „Novostavba bytového domu 
s ubytováním Kästle Residence“ v Novém Městě na 
Moravě za cca 150 mil. Kč. Výstavba třech bytových 
domů je již v plném proudu pod vedením Michala 
Vilímka.

Druhou vyhranou zakázkou je akce „Stavební úpravy 
hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť“. Nabídku jsme 
podali ve sdružení s firmou Auböck s.r.o., celková cena 
výstavby převyšuje 230 mil. Kč. Smlouva je podepsána 
a vše je předáno výrobnímu oddělení. Kompletní 
rekonstrukci má na starosti tým, který řídí Ing. Zdeněk 
Novotný, a my se již těšíme na finální podobu hlavní 
třešťské dominanty.

V současné době dále zpracováváme nabídky: 
• Transformace Domova Kamélie Křižanov III 
 – Jihlava Na Kopci 
• Transformace Domova Kamélie Křižanov III 
 – Jihlava Pávov. 
• Státní zámek Telč – Revitalizace památky    

 světového dědictví UNESCO
• výrobní hala MGG EUROTECH Třešť

Dále jsme odevzdali nabídku „Nemocnice Jihlava  
– Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“, 
kde jsme bohužel neuspěli.

Závěrem bych chtěl poděkovat nejen členům našeho 
obchodního oddělení, ale i těm, kteří se na získávání 
zakázek jakkoliv podílejí. Vám všem pak přeji mnoho 
zdraví a štěstí v roce 2020.

Pepa Studnička, vedoucí obchodního oddělení Třešť

PRAHA
Blíží se konec roku 2019, proto bych Vás chtěl seznámit 
s tím, čím se obchodní oddělení v Praze v těchto dnech 
zabývá.

Podařilo se nám zvítězit ve výběrovém řízení na 
zhotovitele Domu s pečovatelskou službou Betlímek 
v Praze - Uhříněvsi. Stavba začne v lednu příštího roku 
a zakázku budeme realizovat ve sdružení, jehož jsme 
vedoucím členem.

Také jsme postoupili do dalšího kola výběrového řízení 
na realizaci sportovního centra v Praze 5. Investor v tuto 
chvíli nabídky jednotlivých účastníků vyhodnocuje 
a připravuje podklady pro druhé kolo.

Další zajímavou zakázkou, kterou v současné době 
zpracováváme, je novostavba bytového objektu v Praze 4 
pro soukromého investora. Jedná se o cca 55 bytů 
a vzhledem ke skutečnosti, že zadání je ze strany investora 
a projektanta nutné dále dopřesnit, budeme se tímto 
projektem zabývat i začátkem příštího roku. Zadavatel 
počítá se zahájením stavby v jarních měsících.

Jiným zajímavým projektem, tentokrát z veřejného 
sektoru, je novostavba školy ve vesnici na okraji Prahy, 
jehož náklady jsou odhadovány v řádu několika stovek 
mil. Kč.

Z menších akcí bych jmenoval například zateplení 
objektu v Ostravské ulici v Praze pro Sdružení vlastníků 
bytových jednotek.

Na závěr bych chtěl vám všem popřát mnoho 
zdraví a úspěchů v novém roce a poděkovat kolegům 
z obchodního oddělení za jejich nasazení při získávání 
nových zakázek.

Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení pro Prahu

sice pravda, že v posledních letech dochází k razantnímu navý-
šení cen stavebních prací, ale vy víte nejlépe jak obtížné je sehnat 
subdodavatele a někdy i stavební materiál za rozumné ceny.

Musíme tedy být dobří a dobře hospodařit aby nám na konci 
každé stavby zbyl zisk, o který se můžeme podělit. A důležité je 
to slovo hospodařit, jen dobří hospodáři jsou schopni vytvářet 
zisk. Přál bych si, abychom byli všichni dobrými hospodáři.

Bohužel, ne vždy se nám vše povede. Děláme i chyby. Někdy 
i velké chyby. Děláme je ve fázi obchodu i ve výrobě.Já při-
pouštím, že chybovat je lidské, ale musíme se všichni snažit, 
abychom chybovali co nejméně.

V rámci jejich eliminace jsme přijali řadu opatření, jedním 
z konkrétních výstupů je zavedení kontroly subdodavatelské-
ho systému a zajištění subdodávek. Ke kontrole dojde na spe-
ciálních vytýkacích řízeních, které proběhnou vždy po 3 měsí-
cích od zahájení zakázky. Těchto vytýkacích řízení se zúčastní 
ne jenom výroba, ale i obchodníci. Půjde totiž také o předává-
ní informací mezi výrobními pracovníky a obchodem. 

Dalším opatřením bude návrat managerky nákupu subdo-
dávek Stáni Malé k činnostem, které jsou v popisu její práce. 
Od října se bude naplno věnovat hlavně metodickému vedení 
a kontrole nákupu subdodávek. A od tohoto výjezdního zase-
dání se Stáňa Malá stává součástí vrcholného vedení firmy. 
Jsem přesvědčen, že si to nejenom zaslouží, ale hlavně věřím 
že bude výraznou měrou přispívat k dobrému rozhodování 
o nejdůležitějších úkolech firmy. Hlavní odpovědnost za výběr 
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a nasmlouvání subdodávek však i nadále zůstává na jednot-
livých vedoucích projektů a to v úzké spolupráci s výrobní-
mi řediteli a s výraznou podporou výrobních přípravářek. 
Věřím, že našim společným cílem bude i nadále zisk. A pro-
tože si uvědomujeme, že to není ve stavařině nic jednodu-
chého, bude i nadále naší prioritou vytváření co nejlepších 
podmínek pro práci Vás všech.

Naší prioritou totiž je a bude i nadále, spokojený spolupra-
covník. Samozřejmě, předmětem našeho podnikání je hlavně 
stavba a strašně důležitý je spokojený objednatel. Aby mohl 
být spokojený, musíme se o něj dobře starat a dobře pro 
něj stavět. O to se vždy musíme snažit a to všichni. A o to, 
abyste byli i vy spokojeni a dobře motivovaní stavět kvalitně 
a se ziskem, o to se zase budu starat já. Já totiž také stavím. 
Stavím tým, který staví kvalitní a ziskové stavby a má z toho 
každý náš spolupracovník výhody, ale i radost. Budeme vám 
poskytovat co nejlepší podmínky pro práci. To je našim cí-
lem. Samozřejmě vše má své limity, a ty jsou hlavně dány 
ekonomickými výsledky naší společné práce.

Jedním z hlavních úkolů vrcholného vedení je to, 
abychom spravedlivě rozdělovali výsledky společné práce 
mezi zaměstnance a firmu. Jsme také zodpovědni za to, 
abychom firemní finanční prostředky dobře investovali 
pro zlepšení pracovního prostředí a vybavenosti stroji, 
zařízeními, hardwarem i softwarem. Již jsme letos nakoupili 
rozpočtářské programy od firmy Callida a také jsme udělali 
významné změny v kvalitě počítačové sítě a servrů.

Směřujeme ke zrychlení přenosu dat na všech pracovi-
štích. V následujícím období budou probíhat rozsáhlejší 
změny i na intranetu. Se zavedením systému Callida a se 
změnami na intranetu nám bude pomáhat i nový externí 
spolupracovník. To proto, abychom vás ve všech změnách 
nenechali bez pomoci. Přichází k nám přímo z Callidy a tak 
věřím, že nám velmi pomůže.

Postupně jsme také významným způsobem omladili vozo-
vý park. Reagovali jsme tak i na připomínky z našich společ-
ných setkání. Pro nadcházející období je prioritou dovybave-
ní zařízení staveniště a celkově zlepšení kvality pracovního 
prostředí na stavbách. My to umožníme a je to naší priori-
tou, ale vy se musíte spolupodílet. Třeba i tím, že si zajistí-
te úklid a budete přicházet s náměty na možná vylepšení. 
Drobnou mechanizaci již řadu let kupujeme a máme jí čím 
dále tím více. Musíme se však naučit nejenom mechanizaci 
využívat, ale také se o ni dobře starat, to je snad jasné.

Domluvili jsme se také, že je vhodný okamžik k nákupu 
větších investic. Jako příklad uvedu auto s dlouhou rukou, 
které bude částečně nahrazovat jeřáb a realizujeme i dlouho 
odkládaný nákup lešení.

Vzhledem k tomu, že je naší prioritou vytváření kvalitní-
ho pracovního prostředí, posoudili jsme kanceláře v Praze, 
které jsou již mnoho let částečně i v provizoriu stavebních 
buněk, jako ne dostatečně kvalitní zázemí pro rozvoj firmy.

Domluvili jsme se proto na urychlení prací na přípravě 
polodeveloperského projektu kancelářské budovy v Chuchli. 
Půjde o budovu, která z části bude sloužit potřebám naší firmy 
a z části bude pronajímána. Proto polodeveloperský projekt.

To, že můžeme přemýšlet i o takovýchto investicích je ne-
jen proto, že jsme vytvořili zisk v minulém roce, ale hlavně 
proto, že se nám povedlo dořešit některé problémy z let mi-
nulých a vrátit tak do firmy finanční prostředky. To je velký 
úspěch a velká úleva pro firmu. 

Posuzovali jsme ještě něco a to jsou firemní benefity. 
Aktuálně poskytujeme benefity v průměrné hodnotě 37 tisíc 
korun ročně na zaměstnance. Na celou firmu jde o částku 
4,3 mil ročně. Konkrétně se jedná o týden dovolené navíc,  
2 dny sick days, příspěvek na stravování, penzijní připojiště-
ní, příspěvek na osobní rozvoj ve výši 3 tis.ročně, příspěvky 
při životních a pracovních výročí, služební automobil, te-
lefony, jazykové kursy, podpora kulturních a sportovních 
aktivit.Jde tedy o naprostou většinu benefitů, o kterých se 
aktuálně mluví i v celospolečenské diskusi. 

Jsem přesvědčen, že úspěchem je to, že se nám dlouhodo-
bě daří tyto benefity udržet a určitě to není samozřejmost. 
Přesto jsme se snažili přinést něco nového. Od nového roku 
jsme se rozhodli rozšířit benefit placených nákladů na tele-
fonování pro všechny zaměstnance firmy.

Dále zavést benefit Občerstvení pro pracovníky, což bude 
znamenat, že budete mít k dispozici vodu a kávu na všech 
pracovištích zdarma. Věřím, že i to vám zpříjemní život.

Měl jsem ještě v úmyslu pokračovat v psaní a svůj proslov 
prodloužit, ale rozhodl jsem se dát přednost krátkosti. Snad 
to oceníte.

Ale vzhledem k tomu, že jsme rodinnou firmou, zaslouží-
te, abych Vám řekl, že včera po obědě jsem si odskočil odsud 
z Tábora do Betlémské kaple, a to ne abych vyslechl kázání mi-
stra Jana Husa, ale abych byl účasten na promoci mého syna 
Antonína. Stal se z něj bakalář a je tak již absolventem fakulty 
stavební ČVUT. Nicméně pokračuje dál ve studiu na inženýra 
a to je dobře. Byl jsem poučen, že bakalář je ten, který je vav-
řínem ověnčen. Noví bakaláři byli vyzváni, aby však na vavří-
nech neusnuli.Myslím, že i nás by se to mohlo týkat.

Proto i já mám výzvu. Neusněme na vavřínech. Jen mi ješ-
tě dovolte říci, že jsem rád, že mohu řídit takovýto kolektiv 
a věřím, že budeme i nadále úspěšní.

Děkuji Vám za pozornost.
Martin Podzimek
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Granátová souprava šperků baronky Ulriky von Levetzow

Naše podlaha jako „most“
Naše podlaha jako „most“ propojující historii se 

současností, kde jinde než v Oblastním muzeu a galerii 
v Mostě

Před dvěma lety jsme úspěšně realizovali rekonstrukci 
dřevěných podlah v pěti výstavních sálech Oblastního 
muzea v Mostě. Letos jsme dostali šanci navázat na tuto 
práci další zakázkou, která byla co do výměry sice menšího 
rozsahu, ovšem co do výjimečnosti expozice se kterou je 
spjata, se stala součástí doslova nadčasového mostu mezi 
historií současností. Čistě technicky šlo opět o standardní 
výměnu kompletního souvrství dřevěné podlahy „suché 
skladby“. Tedy demontáž původní podlahy, doplnění 
suchého podsypu, montáž podkladní konstrukce podlahy 
z konstrukčních dřevěných hranolů a dvou vrstev lepeného 
deskového záklopu a následná pokládka nových, respektive 
repliky původních, masivních dubových vlysů celoplošným 
lepením „do stromečku“, s následným přebroušením 
a naolejováním zátěžovým olejovoskem.

To, že nepůjde o jen tak ledajaký výstavní prostor, jsme 
začali tušit už v momentě, když jsme dostali za úkol provést 
konstrukci podlahy tak, aby snesla v jednom konkrétním 
místě zátěž několika set kilogramů vážícího trezoru. Toto jsme 
bez problémů vyřešili patřičným zahuštěním podkladních 
hranolů a dodáním potřebné tloušťky podlahových desek. 
Veškeré práce, včetně předání zakázky, proběhly hladce 
a bez problémů, troufnu si říci „tak, jak jsme v Mostě už 
takřka zvyklí“. 

Třešničkou na dortu se ovšem stala pozvánka na slavnostní 
vernisáž obnovené expozice „Ulriky von Levetzow – Anděl 
ve třpytu par“, která byla naplánována na 120. výročí jejího 
úmrtí dne 13. listopadu 2019. Baronka Ulrika patřila mezi 

Oblastní muzeum v Mostě
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první podporovatele Vlasteneckého, později Národního 
muzea, byla fascinující osobností, představující to nejlepší 
z 19. století. Světově proslula jako poslední láska a múza 
Johanna Wolfganga Goetha. Jejich příběh patří mezi největší 
milostné příběhy evropské historie. Obnovená expozice je 
obohacena moderními multimediálními výstavními prvky, 
obsahuje spoustu předmětů z barončiny pozůstalosti, 
vybavený obývací pokoj i ložnici. To nejvzácnější, co nám 
Ulrika zanechala, je ovšem ukryto v druhém nejodolnějším 
proskleném trezoru v naší republice přístupném veřejnosti. 
Trezor je umístěn v samém středu expozice na námi 
zrekonstruované dubové podlaze. Pod silným pancéřovým 
sklem je v něm k vidění nádherně zrestaurovaná Granátová 
souprava šperků baronky Ulriky von Levetzow, která je 
jedním z nejvzácnějších šperkařských děl v České republice 
– patří mezi 10 nejcennějších klenotnických prací v naší 
zemi. Jde o největší známý soubor českých granátů na světě, 
jehož součástí je i největší broušený český granát v České 
republice.

Slavnostní vernisáži předcházela tisková konference 
za účasti hejtmana Ústeckého kraje, vedení muzea 

a restaurátorů. Ředitel muzea pan 
Mgr. Michal Soukup zde jmenovitě 
poděkoval za perfektní spolupráci 
všem partnerům a realizátorům 
prací spojených s touto výstavou, 
což bylo veřejné ocenění naší práce, 
na kterou jsme také patřičně hrdí. 

Po tiskovce proběhl křest knihy, 
barvitě popisující náročnou 
restaurátorskou práci na granátové 
soupravě šperků a za hudebního 
doprovodu žáků místní ZUŠ byla 
výstava zahájena. Všem mohu 
osobně doporučit navštívit tuto novou stálou expozici 
v mosteckém muzeu. Za naši Dřevovýrobu Podzimek se 
těším na další možnou budoucí spolupráci při obnově 
ušlechtilých dřevěných podlah ve výstavních prostorách 
Oblastního muzea a galerie v Mostě. (některé informace jsou 
čerpány z webu OMGM)

František Petrásek, ředitel společnosti

POLYTRADE CE – kufry se vzorky 
materiálu HI-MACS® 2019-2023

Společnost LG Hausys Europe GmbH obnovuje svoji 
stávající kolekci novými dekory a Polytrade CE je u toho. 

Po několikaměsíčním vyjednávání se nám podařilo 
dotáhnout do finále úzkou obchodní spolupráci se 
společností LG Hausys Europe GmbH. Získali jsme zakázku 
na výrobu 9000 kusů kufrů se vzorky materiálu pro rok 
2020. Tyto vzorkovníky poputují ke všem evropským 
distributorům materiálu HI-MACS®. Pro nás to znamená 
nařezat, ofrézovat, potisknout, vyleštit a naskládat do kufrů 
přesně 882 000 kostiček. Spolupráce je prozatím nastavena 
na 4 roky. 

Do konce tohoto roku dodáme LG Hausys 3500 kufrů 
a začátkem roku zbývajících 5500 kusů. V letech 2020 - 
2023 pak 9000ks ročně.

V současné chvíli máme v nabídce 91 dekorů materiálu HI-
MACS®. Od roku 2020 - 2021 se barevná paleta rozšíří na 98 
odstínů. V porovnání s konkurencí se díky tomu může materiál 
HI-MACS® pyšnit prvenstvím v počtu nabízených barev.

Věříme, že nové dekory a portfolio materiálu HI-MACS® 
vzbudí velký zájem především u designérů a architektů. 

V oblasti obchodu se nám daří společně s Dřevovýrobou 
realizovat zajímavé zakázky, např. recepce vstupního foyer 
FTV Prima na Vinohradech. A další krásné projekty budou 
následovat, pracujeme na tom.

 Držte nám palce!!
Marek Vlach, ředitel společnosti

Recepční pult z HI-MACS pro FTV Prima
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Vážené kolegyně a kolegové, přátelé.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem našim 
spolupracovníkům za dobrou práci v uplynulém roce. 
Jednak se to sluší a jednak si opravdu myslím, že se 
nám ve strojírnách dařilo. Na tomto místě připomenu 
zdařilý projekt realizace kamenolomu Brant, který se stal 
místem, kam se chodí dívat specialisté v oboru, jak má 
vypadat dobře dodané dílo. Další dobré dílo máme ještě 
v areálu, ač touto dobou mělo být dávno namontováno 
a v provozu. Hovořím o dvou hradicích klapkách vodní 
nádrže Nechranice. Měl jsem koncem roku 2018 radost 
stejně jako mnozí další z naší firmy, že máme „jistotu“ 
realizace velké zakázky, státem a fondy finančně kryté, 
která pokryje téměř polovinu obratu. Nestalo se a zakázka 
byla zrušena a montáž alespoň jedné klapky se odkládá 
na jaro roku 2020. Zase se potvrdilo, že jediná jistota, se 
kterou můžeme všichni počítat je to, že věci budou trochu 
jinak, než přepokládáme. Někdy mnohem významněji, než 
jsme ochotni si připustit. A zde bych opět chtěl své kolegy 
pochválit. Již jsme si na takové změny zvykli a naučili jsme 
se s tím žít. Nejsme křehcí. Ano, stojí to úsilí, nepohodlí 
a změnu chování, ale zatím vždy dokážeme najít pevnou 
půdu pod nohama.

Letos jsme také utráceli. Letitý „památeční“ pojízdný 
jeřáb, o kterém jsem v roce 1993, když jsem do firmy 
nastoupil, prohlásil, že ho zde zanechali Němci při 

úprku, nahradil jeřáb Locatelli a v listopadu přibyl 
i zánovní manipulátor Merlo. Oba tyto stroje by měly 
být spolehlivější, rychleji se s nimi manipuluje, tedy se 
to musí příznivě projevit na nákladech. Další výdaj byl 
(a opět bude) za pronájmy kreslících programů. Je to 
právě vlastní konstrukce, která nám dává konkurenční 
výhodu, náskok a umožňuje nám hrát hru, která není jen 
během podle předem dané trasy. Toto by měl být náš cíl. 
Být o krok či raději dva napřed. 

Být alespoň o krok napřed a odpracovat si se zákazníkem 
přípravu projektu, znamená velkou konkurenční výhodu. 
Máme na tomto poli co zlepšovat. Další velký prostor ke 
zlepšení je komunikace se zákazníkem v samotné přípravě 
a při realizování konkrétního projektu. Zde platí, že 
přímé, osobní komunikace se zákazníkem, dodavatelem, 
projektantem a dalšími stranami není nikdy dost. Jsme ve 
firmě většinou technici a myslíme si, že ostatní uvažují 
stejně logicky. 

Není tomu tak, věřte mi. O tom mě tento rok přesvědčily 
soudní spory, jednání s právníky a dokazování „naší 
pravdy“. Opravdu toto není naší silnou stránkou. A jiné 
(rozumějte lehčí) už to nebude. Je potřeba se učit, a to 
ideálně z cizích chyb, kdy to je ještě zadarmo. Proto se 
budeme ve větší míře než dosud věnovat různým formám 
vzdělávání. Je toho hodně, čemu se máme učit, na čem 
máme pracovat. Třeba otázka cíle, kterého chceme 

Žáci základní školy Třešť na exkurzi
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Ceník prací (ceny jsou uváděny bez DPH)
Cena za započatou hodinu práce 1.200,- Kč 
Práce provedené do 1 hodiny 1.200,- Kč 
Cena za přistavení jeřábu  45,- Kč/km
Minimální přístavné 1.200,- Kč
Cena za přistavení autojeřábu se počítá ze stanoviště jeřábů. Účtujeme cestu tam i zpět. 
Započatá hodina: přistavení jeřábu obhlídka práce, posouzení bezpečnosti práce, volba 
vhodného stanoviště, montáž a demontáž případných nástavců jeřábu a samotná práce.

N a b í z í m e

JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
S AUTOJEŘÁBEM
LOCATELLI ATC 20, H = 32m, nosnost 20t

Jeřábnické práce můžete objednávat: 
Ladislav Fučík, vedoucí výroby
telefon: 725 763 227 
Čenkovská 1060 | 589 01 Třešť
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dosáhnout a jak ho chceme dosáhnout, by měla být 
zřejmá všem. Nemyslím si, že jsme vždy ve shodě. 
Nejen ve firmě, mnohdy ani doma ne.

V době předvánoční, ve které budete číst tyto řádky 
se lehce ohlédněte zpět a promítněte si společné 
nebo jen své vlastní úspěchy. Zastavme se na chvíli 
a přiznejme si, že společně něco umíme, umíme to 
dobře a jsme opravdu dobří. A když si tak každý užijeme 
svých třicet sekund slávy, napadne nás, že možná jsme 
dobří právě proto, že víme, kde jsme udělali chyby 
a kde bychom příště mohli přidat či dokonce něco 
raději vynechat. Tomu se říká reflexe. A když se po 
provedení své reflexe zahledíte na místo, o kterém jste 
si dosud mysleli, že ho velmi dobře znáte, uvidíte nové, 
mnohdy překvapivě jiné místo, plné jiných souvislostí 
a jiných příběhů.

Ať jsou všechny vaše budoucí příběhy veselé, barevné 
a dělají radost našim zákazníkům, městu, obci, rodině 
i vám samotným. K tomu nám všem přeji hodně síly 
a nezbytné štěstí. A že ho budeme potřebovat. Hezké 
Vánoce. 

Jiří Kotrba, výkonný ředitel Strojírny Podzimek

Výstava známého akademického malíře Petra Samka 
zahájila podzimní část roku v Jindřišské věži. Jako vítěz již 
13.ročníku kulturního projektu E-moc-e měl tak možnost 
vystavovat šestidílný soubor obrazů „Zahradní prolínání“, 
který navazoval triptychem „Bytí,“ jenž dotvářel spolu 
s ostatními obrazy „Letní probouzení”, „Ženský element”, 
„Vonící jarem“ a kresbami až výzvu k zamyšlení nad 
stísněností konzumní společnosti. Vernisáž ukončila Jitka 
Osička svojí performancí „Pohybové obrazy“, za které 
sklidila velký potlesk.

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ

 Obrazy Jitky H. Vackové měli návštěvníci věže si možnost 
prohlédnou během měsíce října a listopadu. Tvorbu Jitky H. 
Vackové je možno pomyslně rozdělit do tří hlavních proudů. 
První z nich pracuje s barvou, světlem, tvarem, linií i křivkou 
Druhý směr tvorby naopak vychází ze skutečnosti, zobrazuje 
ji trochu zjednodušeně, ale s akcentem na dominantní barvy 
a tvary. Třetí část současně navazuje na tvorbu předchozí, je 
inspirována především přírodou. 

Strojírny se představily  
žákům základní školy Třešť

Zaměstnance je třeba hledat. Jedním z možných opatření, 
jak se dá do budoucna s touto situací poprat, je dostat se 
jako zaměstnavatel do povědomí teprve dorůstající mládeže.
Ve spolupráci s výchovnou poradkyní základní školy Třešť 
jsme domluvili návštěvu naší firmy žáky 9. tříd.

Termín jsme určili na 10. října 2019. V osm hodin ráno 
se před administrativní budou naší firmy shromáždilo na 
70 dětí a tři vyučující. Zde je přivítal pan ředitel. Stručně 
představil naši firmu a udělil jim také pokyny k pohybu po 
areálu, aby nedošlo k  újmě na zdraví. Poté se žáci rozdělili 
do pěti skupin. Jednotlivé skupiny, v doprovodu průvodců 
z řad našich zaměstnanců, vyrazily na prohlídku firmy. Žáci 
postupně navštívili technické oddělení, administrativu, halu 
předvýroby, výrobní halu a lakovnu, sklad a také se byli 
podívat na jezovou klapku. Na každém pracovišti dostali 
zasvěcený výklad o tom, co se na daném místě připravuje, 
vyrábí nebo koná a k čemu slouží. Zde byl prostor pro 
vzájemný rozhovor, kdy se žákům mohly položit otázky, 
směřované k jejich dalšímu vzdělávání a plánům. Jen málo 
žáků má v této etapě svého života představu o tom, čím se 
bude chtít po ukončení školy živit. Naši firmu jsem představili 
i s cílem sdělit, že až ukončí své vzdělání a budou hledat 
zaměstnání, nemusí odcházet ze svého rodného města, ale 
mohou přijít k nám do Strojíren, kde najdou uplatnění, které 
je může naplnit.

Na závěr exkurze dostali všichni zúčastnění slušivou 
kšiltovku s logem naší firmy. S žáky jsme se rozloučili 
a popřáli jim hodně úspěchů při volbě povolání. Děti se pak 
ještě odebraly na návštěvu do firmy Podzimek a synové 
a Dřevovýroba Podzimek. Druhý den, jsme obdrželi od paní 
učitelky pochvalný a děkovný e-mail, který nám udělal 
velikou radost. 

Děkujeme tímto i našem kolegům, kteří se zodpovědně 
zhostili úlohy průvodců a také těm, kteří na jednotlivých 
pracovištích podali odborný výklad. 

Budeme rádi, pokud se podaří akci příští rok zopakovat.

Markéta Kalábová, sekretářka ředitele
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24. ROČNÍK  
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH
Je nám ctí stanout v tak dobré společnosti  
na 43. místě žebříčku.

Výjezdní zasedání techniků firmy 
Podzimek a synové v hotelu Palcát 
v Táboře

Ve dnech 18.9. – 21.9.2019 se uskutečnilo výjezdní zasedání 
všech technických pracovníků firmy Podzimek a synové 
s.r.o. Tentokrát v hotelu Palcát v Táboře. Vedení firmy všem 
technikům v pátek představilo závěry z předchozích dvou 
dnů jednání TOP managementu firmy. Především se jednalo 
o aktuální výsledky, strategii a budoucnost naší firmy.

Součástí pátečního programu je již od roku 2012 vyhlášení 
výsledků „Soutěžení“.

Za  rok  2018  byli  vyhodnoceni  tito  pracovníci  a  stavby:
Nejlepší stavba roku Nemocnice Jihlava
Propadák roku (stavba) nehodnoceno
Nejlepší technik do 30 let Bc. Tomáš Pěnička
Nejlepší přípravář Ing. Jitka Vinterová
Nejlepší obchodník roku Ing. Hana Roztočilová
Nejlepší pomocník roku Ing. Marius Svoboda
Nejlepší vedoucí projektu Ing. Zdeněk Novotný
Nejlepší pracovník roku JUDr. Milada Kusáková

Tentokrát byl ještě vyhlášen „Počin roku“, který získal 
Michal Blažek, stavbyvedoucí na středisku HSV Třešť. Svým 
rychlým a obětavým jednáním pravděpodobně zachránil 
život zavalenému dělníkovi.

Po oficiální části programu jsme společně spluli část řeky 
Lužnice. Po dvouhodinovém sjezdu za příjemného počasí 
se jsme se sešli v bowlingovém klubu, kde jsme strávili 
společně večer. 

Dana Koubová

 
V pátek 29. listopadu 2019 proběhl ve 

Španělském sále Pražského hradu již 24. ročník 
slavnostního vyhlášení této anketní soutěže za 
účasti více jak 700 VIP hostů, předsedů Senátu 
Parlamentu České republiky a Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, poslanců, 
senátorů, zahraničních velvyslanců, ministrů, 
předsedy Hospodářské komory ČR, předsedy 
Svazu českých a moravských výrobních družstev 
a dalších. Naše firma, prostřednictvím ředitele 
Martina Podzimka, obdržela ocenění za umístění 
na 43. místě vyhlašovaného žebříčku.

Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání 
a vědecko-technickou spolupráci Comenius je 
organizátorem výše zmíněné soutěže, jež si klade 
za cíl v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, 
zviditelnit a ocenit české firmy, podniky, či 
společnosti z co nejširšího spektra ekonomických 
aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných 
anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Ceremoniální část večera vyvrcholila vyhlášením 
desítky „nejlepších z nejlepších“ České republiky.

Nedílnou součástí tohoto posledního 
listopadového pátku na Pražském hradě byla 
dopolední konference na tradiční téma „Klíčové 
faktory úspěchu“, kde o své cestě za úspěchem 
hovořil pestrý výčet osobností, které mají k tomuto 
tématu po právu co říci.

Záznam z dopolední konference i slavnostního 
gala večera naleznete na www.comenius.cz.

Ivana Opršalová

Nejlepší pracovnice roku, JUDr. Milada Kusáková
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VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE 
V SOUTĚŽI KOLEKTIV PODZIMEK

Kolektiv střediska elektra na Ratmírovském rybníku

Kolektiv techniků na stavbě Roháčova

Kolektiv přípravářek na vánočním setkání

Kolektiv účtárny na vánočním setkání Technici na lyžování v Alpách
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TECHNICI 
NA LUŽNICI
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PERSONÁLNÍ KOUTEK

K firmě Podzimek a synové nastoupili:
Jan Herbrych, Ladislav Ryšavý stř. 230
Petr Daniš, Martin Syrovec, 
Jakub Šaněk, Marek Mikolášek stř. 210

Z firmy Podzimek a synové odešli:
Josef Čurda  stř. 210
Jaroslav Pokorný stř. 261
Ing. Barbora Veselá stř. 501

K firmě Dřevovýroba Podzimek nastoupili:
Jiří Filip, Filip Obrin

Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešli:
Lukáš Schwarz, Jana Forstová

K firmě Strojírny Podzimek nastoupili:
Vlastimil Rod, Jan Prycl, Miroslav Rokos, Ondřej Doležal, 
David Škrdla

Z firmy Strojírny Podzimek odešli:
Jiří Šťastný

Životní jubilea v roce 2020 oslaví 
Ve firmě Podzimek a synové:
25let 30.4. Patrik Zelenka stř. 220
30 let 26.2. Bc. Jan Štefanik  stř. 501
45 let 10.2. Lenka Drápalová stř. 601
 12.3. Václav Šereda stř. 210
 27.3.  Jaroslav Kaňa  stř. 220
 27.3.  Ing. Tomáš Prokopec  stř. 220
50 let 18.1.  Ing. Marius Svoboda  stř. 601
  18.2. Radek Vidra  stř. 210
 16.3. Ing. Jaroslav Martinčík  stř. 220
55 let 22.4. Dana Lysá  stř. 251
60 let 12.3. Jaroslav Plšek stř. 210

Ve firmě Polytrade
45 let 21.11. Petra Viltová

Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.
30 let 1.3. Tomáš Nestrojil
55 let 12.3. Zdeněk Tichánek

Pracovní výročí v roce 2020 oslaví
Ve firmě Podzimek a synové:
10 let  Bc. Tomáš Pěnička  stř. 210
15 let  Luboš Byvalec stř. 210
20 let  Jan Gondek stř. 220
25 let  Aleš Hladík  stř. 210 
25 let   Aleš Lacina  stř. 252
30 let   Rostislav Fous  stř. 261

R e d a k c e :  D a n a   K o u b o v á  |  J a z y k o v á  k o r e k t u r a :  D r .   J a n   M a z á č

PODĚKOVÁNÍ 
Poděkování patří panu Josefu Čurdovi, který od roku 

1997 pracoval na středisku HSV 210 jako zedník a panu 
Jaroslavu Pokornému, který u firmy pracoval nejprve jako 
zedník, později jako zahradník neuvěřitelných 45 let. Oběma 
děkujeme za dlouholetou a obětavou práci, kterou pro naši 
firmu vykonali. Přejeme jim, aby si zaslouženého důchodu 
užili ve zdraví a pohodě spoustu dalších let. 

GRATULACE
Gratulujeme panu Petru Hlávkovi ze střediska 

elektro k narození dcerky Amálie, kterou na svět 
přivítali 28.9.2019. Přejeme rodičům hodně radosti, 
spokojenosti a štěstí ve výchově malé Amálky.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych alespoň touto cestou poděkovat 

panu řediteli Ing. Martinu Podzimkovi a celé 
firmě Podzimek a synové za vyjádření obrovské 
podpory v naší těžké chvíli, kdy nás náhle 
opustila naše Maruška. Děkuji vám za všechny 
nabídky pomoci, za podané ruce, objetí a za 
veškerou hmotnou podporu. Prožíváme hluboký 
smutek a o to víc si uvědomujeme bohatství 
v lidech kolem nás. Děkujeme, že nám pomáháte 
vrátit se zpátky do života.

Jan, Ondrášek a Filípek Štefanikovi

Anketa o nejlepšího pracovníka
Na vánočním setkání budou zvoleni noví nejlepší 
pracovníci roku 2019

KANDIDÁTI Z DĚLNICKÉ PROFESE:

Obrdlík Karel stř. 210
Škarda Michael stř. 210
Roháček Pavel stř. 210
Kaňa Jaroslav stř. 220
Hlávka Petr stř. 230
Pokorný Josef stř. 252
Přibyl Jaroslav stř. 261

KANDIDÁTI Z TECHNICKÉ PROFESE:

Dočkalová Eva, Ing. stř. 220
Macháčova Monika stř. 501
Roztočilová Hana, Ing. stř. 501
Šťastný Zbyněk Ing. stř. 210
Vykydal Lukáš stř. 220
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Historie, zajímavosti a humor (18)

Nikdy se nebojte říct
„Tomu nerozumím“

 Steve Rivkin

Poslední dobou se opět rozvířila debata 
o Pařížské dohodě o Klimatu z roku 2015. 
Americký prezident Donald Trump oznámil, 
že od ní USA odstupují. Naopak Čína a Rusko 
a další signatáři jí i nadále podpoří. V této 
atmosféře mě zaujal článek v Mladé frontě DNES 
z 2.11.2019 s názvem: „Konec světa se opět blíží!“

Blouznění o konci světa stálo ostatně i na 
počátku naší husitské revoluce. Radikální 
kazatelé v roce 1419 vyhlašovali skonání věků. 
Strhující proroctví stmelovala prostý lid, jehož 
přesvědčení posilovaly společné poutě na hory. 
Lidé, kteří hystericky podléhali strachu z blízké 
katastrofy, opouštěli své rodiny (zvláště ženy 
byly v tomto ohledu jako uhranuté a vzdávaly 
se manželství), sedláci zase opouštěli své statky 
a nechávali ladem úrodu i dobytek, aby došli 
spásy na horách a ve vyvolených městech.

V něm historik a spisovatel Vlastimil 
Vondruška se této otázky dotýká způsobem víc 
jak blízkým mému myšlení.

Dovolte, vážení spolupracovníci, abych se 
o několik jeho myšlenek podělil i s Vámi. 

Přiznávám se, že neumím popravdě odpovědět na 
otázku, proč se lidstvo už celá tisíciletí třese 
v obavách před fatální katastrofou, která ho 
zničí. Jistě, roli v tomto hrají peníze, protože 
obchod se strachem je ten nejlepší byznys. Jenže 
tak jednoduché to není, aby se tím dalo vysvětlit 
vše.

Na počátku jsou obavy ze sil, kterým nerozumíme 
a nedokážeme je ovládnout. Z těchto pocitů 
pramenil vznik různých náboženství. Bojíte se? 
Tak dělejte něco pro svou záchranu. Modlete se, 
zahoďte hříchy, dávejte milodary a poslouchejte 
kněze. A je neuvěřitelné, že tenhle jednoduchý 
psychosociální mechanismus funguje stále, 
i v dobách moderních. On totiž není žádný 
rozdíl v tom, jestli skonání věků hlásá kněz, či 
klimatolog.

Klasickým symbolem zániku lidstva je 
křesťanské Zjevení svatého Jana s popisem 
apokalypsy. Je tak abstraktní a neurčité, že se 
na něj skoro po dvě celá tisíciletí odvolávali ti, 
kteří hlásali konec světa. Představa apokalypsy 
byla pro středověkého člověka mnohem reálnější 
než všechny dnešní klimatické panely a program 
Strany zelených dohromady.

Po velké morové epidemii, která v polovině 
14. století zahubila obrovské množství lidí, se 
objevili flagelanti. Dnes bychom řekli – aktivisté 
s důtkami. V houfech pochodovali Francií 
a Německem, bičovali se a vyzývali všechny, aby 
činili pokání, jinak nastane konec světa.

V proroctví si ovšem libuje i moderní doba. 
Před sedmdesáti lety ohlásil americký léčitel 
Edgar Cayce, že konec světa nastane v roce 1999 
v důsledku třetí světové války.
 
Ale nakonec odzvonilo předpovědím, které 

vyhlašovaly konec světa jen pro naše hříšné 
chování. Bylo třeba najít jiný, moderní 
a pragmaticky znějící důvod. Nejprve nastoupily 
různé přírodní katastrofy a také zánik světa 
úderem z vesmíru.

Bylo třeba nasadit těžší kalibr. Globální 
katastrofa celé Země. Nikoli ovšem její zničení, 
rozpad planety na kousky, to se dá těžko 
vědecky zdůvodnit. Vyvstala nová proroctví  
– zánik lidstva devastací podmínek, které nám 
umožňují biologickou existenci. Poctivě je třeba 
konstatovat, že z hlediska čistoty přírodního 
prostředí a exploatace přírodních zdrojů je 
rozhodně co napravovat. Stejně jako bylo co 
napravovat z hlediska společenské spravedlnosti 
a morálky ve středověku. Ale středověk se 
nezhroutil, i když se lidé příliš nenapravili, 
stejně se asi nezhroutí náš svět, pokud 
nenaskočíme na ekologický fanatismus. Jistě, 
můžeme omezit vše, co se ekologickým aktivistům 
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nelíbí, jenže to by znamenalo, s mírnou nadsázkou 
řečeno, vrátit se do jeskyní. Proč ne, mám jeskyně 
rád. Jenže se obávám, že nemáme tolik jeskyní, 
aby se v nich mohlo ubytovat veškeré současné 
lidstvo. Pokud omezíme zemědělství, výrobu, 
produkci potravin a energií, bude to znamenat 
nutnost snížit také počet obyvatel. Ale tohle ať 
si spočítají ti, co tomu rozumějí. A to rozhodně 
nejsou politici, aktivisti a zfanatizované děti.
 
Teď si řeknete, proč jsem tak cynický. Prozradím 

vám důvod, protože během svého života jsem zažil 
ledasco. V roce 1970 se mezi odborníky na klima 
vážně diskutovalo o tom, že světu hrozí nová doba 
ledová. Postupně se prý ochlazuje, do roku 1974 
bude v Americe voda na příděl a omezení zeměděl-
ství přinese hladomor. V roce 1972 se dokonce ofi-
ciálně vyhlásilo, že do roku 2070 nastane skutečně 
doba ledová. V roce 1976 se na vědeckých konferen-
cích pracovalo s termínem „globální ochlazování“. 

A pak se přišlo na „globální oteplení“. Je prý 
nesporné a nezvratné a prognózy, co nás v brzké 
době čeká, byly děsivé. 

V roce 1989 „Tání a stoupající vody přivodí do 
roku 2000 hladovění většiny planety.“ V roce 2000: 
„Děti už brzy nebudou vědět co je sníh.“ V roce 
2008: „Do roku 2018 bude Arktida bez ledu“ (Podle 
Al Gora už do roku 2013). Jistě, jednou nějaká 
katastrofa asi přijde. Jenže jako zaskočila 
dinosaury, protože byla nepředvídatelná, 
zaskočí i nás, protože to rozhodně nebude nic 
z dílen „strašičů“. A pokud se má něco na naší 
planetě z logiky vesmírného vývoje změnit, pak 
se to změní – a je naivní si myslet, že dokážeme 
poručit větru a dešti. 

Úmyslně nesmíme samozřejmě nic ničit, ale 
současně si nenamlouvejme, že pány téhle planety 
jsme my. My se na ní jen vezeme vesmírem.

Je pravděpodobné, že tyhle výpočty dělali ti 
samí odborníci, kteří později přišli s teorií 
o globálním oteplení. V ideologii tohoto typu je 
totiž možné opravdu všechno. V polovině 70. let 
minulého století se stal hitem boj proto ozonovým 
vrstvám, o pět let později proti kyselým dešťům. 

Děkuji historikovi Vlastimilu Vondruškovi 
za tento, alespoň pro mne vyčerpávající přehled 
předpovídajících katastrof, které lidstvo 
čeká a čekají. Snad trochu pomůže, abychom se 
orientovali v současné i budoucí složité době.

Váš Josef Podzimek
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Vážení přátelé, obchodní partneři, dovolte, abychom Vám poděkovali
za spolupráci a přízeň, kterou jste nám v roce 2019 věnovali.

Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2020.
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