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Výkonný ředitel firmy ABEL Petr Poustka v rozhovoru pro Deník řekl:

„Držíme se pravidla, že kazety musí
tisknout, jak nejlépe je to možné“
Opava – ABEL je lídrem na trhu s alternativními tiskovými
kazetami více než dvacet let.
Jaká pravidla platí pro udržení pozice jedničky na trhu a jak
vůbec tento originální podnikatelský nápad vznikl, nám
vyprávěl výkonný ředitel
opavské společnosti ABEL PetrPoustka.
KdypřišlafirmaABELnatrh
ajakýbylzačátekpodnikání?
Úplnýzačátekznámjen
zvyprávění,sámjsemdospolečnostiABELnastoupilažv
roce1997,atoužvefirměpracovalotéměřtřicetkolegů.Záměrněříkámkolegů,protože
většinajemýmikolegy
dodnes.
Určitětonazačátkubylo
„dobrodružství“,stejnějako
uspoustyjinýchzačínajících
podnikatelůvroce1989.Ty
uvozovkyjsoualenamístě,
protožesenejednalopouzeo
osamostatněníapocit,žepodnikateljesvýmpánem,zaměstnancemivedoucím.Byly

KDYŽ v letošním roce hostoval v Opavě cirkus Originál Berousek, dovedl pan Berousek slonici před sídlo
společnosti ABEL. Foto: archiv firmy
jsoupronáskazetyvýrobců
tiskáren.Doprodejetedy
uvolnímepouzekazetu,která
tisknevnejvyššímožnékvalitěamáodpovídajícívýtěžnost.
Kazetytaképředprodejem
testujeme,cožmnohodistributorůnedělá–aaninemůže,
protoženekaždýdisponujetakovýmmnožstvímtestovacíchtiskárenjakomy.Dnesse
rovněžčastozmiňujetémaduševníhovlastnictvíaporušovánípatentů,kteréjespřílivemlacinýchamnohdynepříliškvalitníchkazetzAsieještě
intenzivnější.ABELdodává
výhradněkazety,kterétyto

budemedržetinadále.Fungujeto.
Lzeseovásdočíst,ženeustáleinvestujetedovýzkumuavývoje.
Včemkonkrétnětopomáhá
zkvalitnitvašeslužby?
Vsamostatnémoddělení
výzkumuavývojejsouvyráběnyatestoványnovékazety,
kteréjsoupůvodněuváděny
natrhvýrobcispolečněsnovýmitypytiskáren.Toutoetapoumusíprojítkaždánová
kazeta,nežjeuvolněnadovýrobyaprodeje.Přitestováníse
nespoléhámenalidskýzrak,
alepoužívámešpičkovéspektrofotometryatechniku,díky

patentyaprávaneporušují.
Vesvémoborujstejedničkana
trhu.Jaksevámpodařilotuto
poziciudržettoliklet?
Jetopředevšímtrvalou
snahouozdokonalovánínašichkazetarovněžpéčíozákazníky,kterájevnašemoborujedinečná.Pokudkazeta
spolehlivětiskneanavícvám
jipřivezeusměvavýobchodník,nemátedůvodABEL
opouštět.Službuobchodníka,
kterýspolečněsasistentkou
pečujeosvézákazníky,nabízímefirmámsvětšímiobjemy
zakázekjižodprvníchletpodnikáníatétostrategieseurčitě

Cena naturalu se už blíží 33 korunám

Rudou revoluci spustil po válce Vilém Nový

Moravskoslezský kraj – Průměrná cena nejpoužívanějšího
benzinu Natural 95 v Moravskoslezském kraji ve srovnání s minulým týdnem mírně vzrostla, o čtyři haléře na středečních 32,55
koruny za litr. Průměrná cena nafty je tento týden stejná jako
předtýdnem,litrseprodáváza32,14koruny.
Při včerejším porovnání cen pohonných hmot u osmi náhodně
vybraných ostravských pump se ceny naturalu pohybovaly od
31,90 do 32,90 koruny. Naftu pak pumpaři prodávali v rozmezí od
30,50do32,90koruny.
V sousedním Polsku jsou pohonné hmoty levnější než v Česku,
v posledních dnech dokonce mírně zlevnily. Za litr benzinu tam
nyní motoristé zaplatí v přepočtu průměrně 31,25 koruny a za litr
nafty30,04koruny.
Na Slovensku je ve srovnání s ČR benzin dražší, ale nafta levnější. Litr Naturalu 95 tam nyní stojí v přepočtu průměrně 34,04
koruny,litrnafty31,17koruny.
(lap + čtk)

Zatímco jiné strany se mezi sebou hašteřily, komunisté napochodovali do Ostravy jako
vojenská jednotka
větským agentem. Na svobodu se dostal až v roce 1954. Nového výpovědi pak byly použity hlavně v soudním procesu se „slovenskými buržoasními nacionalisty“ v čele
s Gustávem Husákem. V roce 1964 byl rehabilitován a
později opět zvolen do ústředního výboru KSČ. Stal se rektorem Vysoké školy politické
ÚV KSČ a šéfredaktorem
Rudého práva. Jméno Viléma Nového je spojeno s jednou z nejodpornějších stránek české poválečné historie.

BOLESLAV NAVRÁTIL

V

ilém Nový patřil po válce k nejvýznamnějším
komunistickým funkcionářům. Už před válkou řídil v Ostravě Dělnický deník a na čas
stanul v čele krajského výboru KSČ. Nového vliv na vybudování silné poválečné KSČ
na průmyslovém Ostravsku je
nepopiratelný. Tady klíčila
revoluce, ke které došlo v únoru 1948.

Skalní komunista
Vilém Nový se narodil 16.
května 1904 v Jihlavě a jako
mladý muž byl funkcionářem KSČ. Před válkou působil na Ostravsku. Po záboru
Československa
hitlerovským Německem uprchl do
Anglie. Do osvobozené Ostravy přijeli už 2. května 1945
čtyři komunističtí funkcionáři, kteří si okamžitě rozdělili pole působnosti: Vilém
Nový stanul v čele krajského
výboru KSČ a měl zajistit vybudování a fungování strany. Josef Kotas převzal správu města a stal se předsedou
národního výboru. Karel Štefan měl na starosti tisk a propagandu a stal se šéfredaktorem Nové svobody. Karel
Sedlář organizoval bezpečnost a jeho hlavním úkolem
bylo zajistit Němce a kolaboranty.
Z popudu Viléma Nového
byly zakládány komunistické organizace přímo v závodech. Ostatní strany měly mít
podle dohody o Národní frontě podepsané v Košicích rovnoměrné zastoupení, ale neměly. Například v odborové
radě Vítkovických železáren
bylo devadesát procent komunistů. Ti také začali vydávat v podnicích závodní časopisy. Historik Karel Kaplan uvedl, že komunisté vstoupili do Ostravy jako dobře organizovaná vojenská jednotka. Měli finanční prostředky a

VILÉM NOVÝ. Tento funkcionář
připravoval již v roce 1945 převzetí moci komunisty.
Foto: archiv

lidé stáli na jejich straně.
Zvláště poté, co byly znárodněny velké podniky – hutě, doly, strojírny, banky, pojišťovny a podobně. Komunisté
také slibovali, že majetek a půda po odsunutých Němcích z
pohraničí bude přidělena Čechům a Slovákům. Nicméně je
pravda, že hlavní osobností
byl v celém regionu především Vilém Nový. Když se pak
26. června 1946 konaly volby,
komunisté v Ostravě získali
43,13 procenta všech hlasů! To
bylo suverénně nejvíc z celé
republiky. Komunistická revoluce – pod vedením Viléma Nového – začala na Ostravsku.

Agent i ve vězení
Již v roce 1945 byl Nový kooptován do ústředního výboru KSČ, po volbách 1946 se stal
poslancem Národního shromáždění a současně šéfredaktorem Rudého práva. Jeho vliv rostl, což mu jeho spolustraníci záviděli. Při politických procesech byl Státní
bezpečností zatčen, vyloučen
ze strany a v únoru 1950 odsouzen za protistranickou
činnost. Nicméně i ve vězení
působil jako agent StB (krycí
jméno Nechleba) a donášel na
své komunistické spoluvězně. Pravděpodobně byl i so-

Chladný plamen
Když se v lednu 1969 upálil na
protest proti vstupu cizích
vojsk na naše území Jan Palach, přišel tento stárnoucí
politik s teorií takzvaného
chladného plamene. Tvrdil, že

celou akci „lidských pochodní“ vymysleli Luděk Pachman, Pavel Kohout, Vladimír Škutina, Emil Zátopek a
Luboš Holeček. Palach se prý
upálit nechtěl, ale namluvili
mu, že půjde o takzvaný chladný plamen, který mu neublíží. Celý příběh, v němž se Vilém Nový uvolil hrát hlavní
roli, je zcela jistě z dílny difamační skupiny Státní bezpečnosti. Vilém Nový byl za
své tvrzení zažalován, ale komunistický soud se postavil na
jeho stranu. Na toto téma pak
vznikl česko-polský film Hořící keř. Dcerou Viléma Nového je známá hlasatelka Kamila Moučková, jejíž protisovětské vysílání ze srpna 1968
je známé. Se svým otcem se politicky i lidsky rozešla. Vilém Nový zemřel 1. ledna 1987
v Praze.

Cestopisná přednáška Ivo Petra o Islandu
Ostrava − Island není země, Island je planeta. Planeta s vlastními přírodními zákony a s vlastní gravitací. Ta přitažlivost je
však ryze turistická, neboť nikde jinde na světě nemůžeme být
svědky zrození Země v přímém přenosu jako tady. O Islandu bude vyprávět 2. června od 18 hodin v Otazníku, sále školicího střediska společnost Intoza v Ostravě-Hulvákách, cestovatel Ivo Petr.
Počet míst na přednášku je omezený, organizátoři doporučují
zajistit si vstupenky včas. Více informací najdou zájemci na
webových stránkách www.intoza.cz (školicí středisko). Vstupné je 70 korun, při zakoupení dvou a více vstupenek 60 korun. (lap)
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Historie

kterémůžemevýtiskyměřita
kvalifikovaněporovnávats
výtiskyoriginálníchvýrobců.
Jedinětakmůžemezaručit
opravdovoukvalituasrovnávatsesoriginálem.
Jaksestaráteorozvojzaměstnanců?
Drtivávětšinamýchkolegů
pocházízOpavyaokolíamyslím,žesemůžemehrděprohlásitzapatrioty.Přestožepečujemeozákazníkypocelé
ČeskéaSlovenskérepublice,
pobočkyzdenemámeazákazníkyobsluhujemezesídlav
OpavěanaSlovenskuvČadci.
Stejnějakosesnažímehýčkat
svézákazníky,pečujemeio
zaměstnance.Protojsouv
rámcisvéhopracovníhozařazenípravidelněškolenia
vzdělávániasnažímesedopřátjiminějakoutuzábavu.
Kromězaměstnaneckýchvýhod,kterýmijsoumimojiné
různésportovníčikulturní
aktivity,pořádámesetkánína
ABELdniavposledníchletech
mělikolegovésesvýmidětmi
možnostnavštívitcirkus,kterýknámopakovanězavítal.
Dozaměstnancůbudemevždy
investovat,jakjentopůjde,
protožesitourčitěvšichnizaslouží.Troufámsitvrdit,že
majíobrovskýpodílnaúspěchuznačkyABEL.

Platí pouze pro variantu Radegast Ryze hořká 12.
Akce trvá od 19. 5. do 25. 5. 2015 nebo
do vydání zásob dárků.
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Dobrý nápad
funguje

totaképrvnípůjčkyubanka
velikáodpovědnostzarodiny
majitelůizaměstnanců.Protoževšakmajiteléjižodpočátkupodnikánídůslednědbali
napreciznostaspolehlivost
tiskovýchkazetislužeb,které
stiskemsouvisejí,stojífirma
jižčtvrtstoletínavelmipevnýchzákladech.
Jakvzniklamyšlenkavlastnívýrobykazetdopočítačovýchtiskáren?
Tennápadpřišeljižupředchozíhozaměstnavatelemajitelespolečnosti.Protehdejší
Správufederálníchhmotných
rezervzačalrenovovatpásky
projehličkovétiskárny.Byla
toprvnízkušenostsmožnou
úsporouzatiskovékazety,
kterétisklynaprostostejnějakokazetyodvýrobcetiskárny,
alevýraznělevněji.Přestože
tatomožnostgenerovala
úspory,zaměstnavateltehdy
oslužbunejevilzájem.Tento
okamžikbylprvníimpulzpro
samostatnépodnikání.Protožekazetytisklyvelmikvalitně,brzysinašlyzákazníky
aABELmohlzačítrůst.
Včemjsouvámivyrobenékazety
lepšínežostatní,čímseliší?
Odzačátkupodnikáníse
důslednědržímepravidla,že
kazetymusítisknout,jaknejlépejetomožné,aměřítkem

