
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 tr-
hu s alternativními tiskovými
kazetami více než dvacet let.
Jaká pravidla platí pro udrže-
nípozicejedničkynatrhuajak
vůbec tento originální podni-
katelský nápad vznikl, nám
vyprávěl výkonný ředitel
opavské společnosti ABEL Pe-
trPoustka.
KdypřišlafirmaABELnatrh
ajakýbylzačátekpodnikání?

Úplnýzačátekznámjen
zvyprávění,sámjsemdospo-
lečnostiABELnastoupilažv
roce1997,atoužvefirměpra-
covalotéměřtřicetkolegů.Zá-
měrněříkámkolegů,protože
většinajemýmikolegy
dodnes.

Určitětonazačátkubylo
„dobrodružství“,stejnějako
uspoustyjinýchzačínajících
podnikatelůvroce1989.Ty
uvozovkyjsoualenamístě,
protožesenejednalopouzeo
osamostatněníapocit,žepod-
nikateljesvýmpánem,za-
městnancemivedoucím.Byly

totaképrvnípůjčkyubanka
velikáodpovědnostzarodiny
majitelůizaměstnanců.Pro-
toževšakmajiteléjižodpočát-
kupodnikánídůslednědbali
napreciznostaspolehlivost
tiskovýchkazetislužeb,které
stiskemsouvisejí,stojífirma
jižčtvrtstoletínavelmipev-
nýchzákladech.
Jakvzniklamyšlenkavlastnívý-
robykazetdopočítačovýchtis-
káren?

Tennápadpřišeljižupřed-
chozíhozaměstnavatelemaji-
telespolečnosti.Protehdejší
Správufederálníchhmotných
rezervzačalrenovovatpásky
projehličkovétiskárny.Byla
toprvnízkušenostsmožnou
úsporouzatiskovékazety,
kterétisklynaprostostejněja-
kokazetyodvýrobcetiskárny,
alevýraznělevněji.Přestože
tatomožnostgenerovala
úspory,zaměstnavateltehdy
oslužbunejevilzájem.Tento
okamžikbylprvníimpulzpro
samostatnépodnikání.Proto-
žekazetytisklyvelmikvalit-
ně,brzysinašlyzákazníky
aABELmohlzačítrůst.
Včemjsouvámivyrobenékazety
lepšínežostatní,čímseliší?

Odzačátkupodnikáníse
důslednědržímepravidla,že
kazetymusítisknout,jaknej-
lépejetomožné,aměřítkem

jsoupronáskazetyvýrobců
tiskáren.Doprodejetedy
uvolnímepouzekazetu,která
tisknevnejvyššímožnékvali-
těamáodpovídajícívýtěžnost.
Kazetytaképředprodejem
testujeme,cožmnohodistri-
butorůnedělá–aaninemůže,
protoženekaždýdisponujeta-
kovýmmnožstvímtestova-
cíchtiskárenjakomy.Dnesse
rovněžčastozmiňujetémadu-
ševníhovlastnictvíaporušo-
vánípatentů,kteréjespříli-
vemlacinýchamnohdynepří-
liškvalitníchkazetzAsieještě
intenzivnější.ABELdodává
výhradněkazety,kterétyto

patentyaprávaneporušují.
Vesvémoborujstejedničkana
trhu.Jaksevámpodařilotuto
poziciudržettoliklet?

Jetopředevšímtrvalou
snahouozdokonalovánína-
šichkazetarovněžpéčíozá-
kazníky,kterájevnašemobo-
rujedinečná.Pokudkazeta
spolehlivětiskneanavícvám
jipřivezeusměvavýobchod-
ník,nemátedůvodABEL
opouštět.Službuobchodníka,
kterýspolečněsasistentkou
pečujeosvézákazníky,nabí-
zímefirmámsvětšímiobjemy
zakázekjižodprvníchletpod-
nikáníatétostrategieseurčitě

budemedržetinadále.Fungu-
jeto.
Lzeseovásdočíst,ženeustálein-
vestujetedovýzkumuavývoje.
Včemkonkrétnětopomáhá
zkvalitnitvašeslužby?

Vsamostatnémoddělení
výzkumuavývojejsouvyrá-
běnyatestoványnovékazety,
kteréjsoupůvodněuváděny
natrhvýrobcispolečněsno-
výmitypytiskáren.Toutoeta-
poumusíprojítkaždánová
kazeta,nežjeuvolněnadový-
robyaprodeje.Přitestováníse
nespoléhámenalidskýzrak,
alepoužívámešpičkovéspek-
trofotometryatechniku,díky

kterémůžemevýtiskyměřita
kvalifikovaněporovnávats
výtiskyoriginálníchvýrobců.
Jedinětakmůžemezaručit
opravdovoukvalituasrovná-
vatsesoriginálem.
Jaksestaráteorozvojzaměst-
nanců?

Drtivávětšinamýchkolegů
pocházízOpavyaokolíamys-
lím,žesemůžemehrděpro-
hlásitzapatrioty.Přestožepe-
čujemeozákazníkypocelé
ČeskéaSlovenskérepublice,
pobočkyzdenemámeazákaz-
níkyobsluhujemezesídlav
OpavěanaSlovenskuvČadci.
Stejnějakosesnažímehýčkat
svézákazníky,pečujemeio
zaměstnance.Protojsouv
rámcisvéhopracovníhozařa-
zenípravidelněškolenia
vzdělávániasnažímesedo-
přátjiminějakoutuzábavu.
Kromězaměstnaneckýchvý-
hod,kterýmijsoumimojiné
různésportovníčikulturní
aktivity,pořádámesetkánína
ABELdniavposledníchletech
mělikolegovésesvýmidětmi
možnostnavštívitcirkus,kte-
rýknámopakovanězavítal.
Dozaměstnancůbudemevždy
investovat,jakjentopůjde,
protožesitourčitěvšichniza-
slouží.Troufámsitvrdit,že
majíobrovskýpodílnaúspě-
chuznačkyABEL.

Dobrý nápad

funguje

KDYŽv letošním roce hostoval v Opavě cirkusOriginál Berousek, dovedl panBerousek slonici před sídlo
společnosti ABEL. Foto: archiv firmy

Cena naturalu se už blíží 33 korunám
Moravskoslezský kraj – Průměrná cena nejpoužívanějšího
benzinu Natural 95 v Moravskoslezském kraji ve srovnání s mi-
nulýmtýdnemmírněvzrostla,očtyřihaléřenastředečních32,55
koruny za litr. Průměrná cena nafty je tento týden stejná jako
předtýdnem,litrseprodáváza32,14koruny.

Přivčerejšímporovnánícenpohonnýchhmotuosmináhodně
vybraných ostravských pump se ceny naturalu pohybovaly od
31,90 do 32,90 koruny. Naftu pak pumpaři prodávali v rozmezí od
30,50do32,90koruny.

VsousednímPolskujsoupohonnéhmotylevnějšínežvČesku,
v posledních dnech dokonce mírně zlevnily. Za litr benzinu tam
nynímotoristézaplatívpřepočtuprůměrně31,25korunyazalitr
nafty30,04koruny.

Na Slovensku je ve srovnání s ČR benzin dražší, ale nafta lev-
nější. Litr Naturalu 95 tam nyní stojí v přepočtu průměrně 34,04
koruny,litrnafty31,17koruny. (lap+čtk)

Rudou revoluci spustil po válce Vilém Nový
Zatímco jiné strany se mezi sebou hašteřily, komunisté napochodovali do Ostravy jako
vojenská jednotka

BOLESLAV NAVRÁTIL

V ilém Nový patřil po vál-
ce k nejvýznamnějším

komunistickým funkcioná-
řům. Už před válkou řídil v Os-
travě Dělnický deník a na čas
stanul v čele krajského vý-
boru KSČ. Nového vliv na vy-
budování silné poválečné KSČ
na průmyslovém Ostravsku je
nepopiratelný. Tady klíčila
revoluce, ke které došlo v úno-
ru 1948.

Skalní komunista
Vilém Nový se narodil 16.
května 1904 v Jihlavě a jako
mladý muž byl funkcioná-
řem KSČ. Před válkou půso-
bil na Ostravsku. Po záboru
Československa hitlerov-
ským Německem uprchl do
Anglie. Do osvobozené Ost-
ravy přijeli už 2. května 1945
čtyři komunističtí funkcio-
náři, kteří si okamžitě roz-
dělili pole působnosti: Vilém
Nový stanul v čele krajského
výboru KSČ a měl zajistit vy-
budování a fungování stra-
ny. Josef Kotas převzal sprá-
vu města a stal se předsedou
národního výboru. Karel Šte-
fan měl na starosti tisk a pro-
pagandu a stal se šéfredak-
torem Nové svobody. Karel
Sedlář organizoval bezpeč-
nost a jeho hlavním úkolem
bylo zajistit Němce a kolabo-
ranty.

Z popudu Viléma Nového
byly zakládány komunistic-
ké organizace přímo v závo-
dech. Ostatní strany měly mít
podle dohody o Národní fron-
tě podepsané v Košicích rov-
noměrné zastoupení, ale ne-
měly. Například v odborové
radě Vítkovických železáren
bylo devadesát procent ko-
munistů. Ti také začali vy-
dávat v podnicích závodní ča-
sopisy. Historik Karel Kap-
lan uvedl, že komunisté vstou-
pili do Ostravy jako dobře or-
ganizovaná vojenská jednot-
ka. Měli finanční prostředky a

lidé stáli na jejich straně.
Zvláště poté, co byly znárod-
něny velké podniky – hutě, do-
ly, strojírny, banky, pojiš-
ťovny a podobně. Komunisté
také slibovali, že majetek a pů-
da po odsunutých Němcích z
pohraničí bude přidělena Če-
chům a Slovákům. Nicméně je
pravda, že hlavní osobností
byl v celém regionu přede-
vším 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 re-
voluce – pod vedením Vilé-
ma Nového – začala na Ost-
ravsku.

Agent i ve vězení
Již v roce 1945 byl Nový ko-
optován do ústředního výbo-
ru KSČ, po volbách 1946 se stal
poslancem Národního shro-
máždění a současně šéfre-
daktorem Rudého práva. Je-
ho vliv rostl, což mu jeho spo-
lustraníci záviděli. Při poli-
tických procesech byl Státní
bezpečností zatčen, vyloučen
ze strany a v únoru 1950 od-
souzen za protistranickou
činnost. Nicméně i ve vězení
působil jako agent StB (krycí
jméno Nechleba) a donášel na
své komunistické spoluvěz-
ně. Pravděpodobně byl i so-

větským agentem. Na svobo-
du se dostal až v roce 1954. No-
vého výpovědi pak byly pou-
žity hlavně v soudním pro-
cesu se „slovenskými buržo-
asními nacionalisty“ v čele
s Gustávem Husákem. V ro-
ce 1964 byl rehabilitován a
později opět zvolen do ústřed-
ního výboru KSČ. Stal se rek-
torem Vysoké školy politické
ÚV KSČ a šéfredaktorem
Rudého práva. Jméno Vilé-
ma Nového je spojeno s jed-
nou z nejodpornějších strá-
nek české poválečné historie.

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

celou akci „lidských pochod-
ní“ vymysleli Luděk Pa-
chman, Pavel Kohout, Vladi-
mír Škutina, Emil Zátopek a
Luboš Holeček. Palach se prý
upálit nechtěl, ale namluvili
mu, že půjde o takzvaný chlad-
ný plamen, který mu neublí-
ží. Celý příběh, v němž se Vi-
lém Nový uvolil hrát hlavní
roli, je zcela jistě z dílny di-
famační skupiny Státní bez-
pečnosti. Vilém Nový byl za
své tvrzení zažalován, ale ko-
munistickýsoudsepostavilna
jeho stranu. Na toto téma pak
vznikl česko-polský film Ho-
řící keř. Dcerou Viléma No-
vého je známá hlasatelka Ka-
mila Moučková, jejíž proti-
sovětskévysílánízesrpna1968
je známé. Se svým otcem se po-
liticky i lidsky rozešla. Vi-
lém Nový zemřel 1. ledna 1987
v Praze.

VILÉMNOVÝ. Tento funkcionář
připravoval již v roce 1945 pře-
vzetímoci komunisty.
Foto: archiv

Historie

Cestopisná přednáška Ivo Petra o Islandu
Ostrava − Island není země, Island je planeta. Planeta s vlastní-
mi 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 bu-
de vyprávět 2. června od 18 hodin v Otazníku, sále školicího stře-
diska společnost Intoza v Ostravě-Hulvákách, cestovatel Ivo Pe-
tr.

Počet míst na přednášku je omezený, organizátoři doporučují
zajistit si vstupenky včas. Více informací najdou zájemci na
webových stránkách www.intoza.cz (školicí středisko). Vstup-
néje70korun,přizakoupenídvouavícevstupenek60korun. (lap)

ZÍSKEJ
 RADEGAST
RUČNÍ PILKU
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Platí pouze pro variantu Radegast Ryze hořká 12.

Akce trvá od 19. 5. do 25. 5. 2015 nebo 
do vydání zásob dárků.

Pouze na prodejnách 

13,90 Kč 
+ 3,- záloha na láhev

www.abel.cz

Šetříme Vám 
náklady na tisk
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www.denik.cz
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