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Milé kolegyně, milí kolegové, 
srdečně vás zdravím prostřednictvím 
speciálního letního vydání našich 
novin WOW! Léto pro většinu z nás 
znamená dovolenou a odpočinek 
po náročném rozjezdu stavební 
sezóny. Jsem upřímně přesvědčen, 
že v uplynulém období jsme se se ctí 
vypořádali s vysokými nároky trhu 
a s úkoly souvisejícími se zákaznický-
mi požadavky. Výroba, obchod 
i ostatní oddělení zvládly rekordní 
množství požadavků a celkově jsme 
dokázali být velmi úspěšní. Za to 
bych chtěl všem moc poděkovat. 
Připomeňme si tedy na stránkách 
tohoto vydání WOW!, co stojí za naši-
mi výkony a co jsme dokázali. A pojď-
me si také s WOW! trochu odpoči-
nout a pobavit se. Přeji vám jménem 
svým i za vedení výrobního úseku, 

Co je v domě, to se počítá
Výroba, to je ve Wienerbergeru hlavně našich deset závodů. V numerologii číslo deset označuje 
vůdcovství, optimismus, sebevědomí, nezávislost, tvůrčí síly, úspěch, energii, originalitu, odhodlání 
a jedinečnost – to všechno najdeme i v našich závodech. I člověk byl obdařen deseti prsty, aby 
tvořil, není bez zajímavosti si připomenout, co jsme vytvořili my ve Wienerbergeru.

Pojďme se tedy podívat na další 
zajímavá čísla…

My, zaměstnanci
Kdyby všichni zaměstnanci 
Wienerbergeru v České republice chtěli 
navštívit Národní divadlo, už by doslo-
va praskalo ve švech, je nás totiž do-
hromady 1 051 zaměstnanců.
Ve výrobě je nás v 10 výrobních závo-
dech celkem 700, společně bychom 
zaplnili celý Vladislavský sál Pražského 
hradu. A v tomto historickém sále by 
sedělo jen 34 žen, protože výrobní 
sekce je tak trochu dominantou mužů.
Každý ví, že 10 let je dlouhá doba, je to 
prostě kus života. A právě proto je 
skutečnost, že 40 % zaměstnanců u nás 
ve výrobních závodech pracuje déle 
než 10 let, velmi pozitivní. Rekordmany 
máme v Kostelci, kde průměrná doba 
zaměstnání trvá více než 16 let.
Navíc během této doby dokážeme 
pořádně vzít za práci, vždyť třetina 
z nás všech pracuje ve třísměnném 
nepřetržitém provozu.

Těžba a výroba
Zdrojem pro většinu naší výroby je 
cihlářská hlína. Wienerberger má 
v České republice ve správě celkem 
25 ložisek cihlářské suroviny, z toho 
11 je aktivně těžených. Plocha těžených 
ložisek činí cca 3,3 milionů m2, což 
odpovídá ploše 182 českobudějovic-
kých náměstí.
Wienerberger v rámci České republiky 
vlastní celkem 10,3 mil. m2 pozemků, to 
je stejně velká plocha jako ta, na které 
se rozkládá kompletně celý areál Letiště 
Václav Havla v Praze-Ruzyni. Z těchto 
ložisek ročně vytěžíme asi 700 tisíc m3 
cihlářské suroviny. Vytěženou 

surovinou bychom mohli naplnit 
2,5krát Prášilské jezero na Šumavě 
nebo 280 olympijských plaveckých 
bazénů. Vloni jsme vyrobili 9krát víc, 
než je odhadovaná hmotnost materiálu 
použitého na stavbu Karlova mostu. Je 
to asi 875 161 tun vypálené hmoty. 
Do našich „vatovek“ Porotherm T Profi 
spotřebujeme každý měsíc 7 000 m2 

minerální vaty, což představuje zhruba 
plochu fotbalového stadionu Sparty.
I my zanecháme nesmazatelnou 
stopu budoucím generacím. Jen 
za loňský rok jsme totiž vyprodukovali 
tašky k pokrytí cca 14 000 střech 
a z našich cihel bylo vybudováno 
zhruba 5 700 rodinných domů a asi 
7 000 bytových jednotek v bytových 
domech. Velmi obrazně řečeno, může-
me za rok postavit celé město o veli-
kosti Teplic. A pokud bychom se roz-
hodli třeba znovu vydláždit Václavské 
náměstí v Praze, zvládli bychom to 
každý rok 16,5krát, vyrobíme totiž 
700 000 m2 dlažby ročně. Za rok vyro-
bíme 625 000 metrů betonových 
obrubníků. Těmi bychom mohli osadit 
celou cestu z Prahy až ke kolegům 
do Vídně, a to po obou stranách.

Máme vyrobeno a co se 
děje dál?
Nastupuje do akce obchodní tým. Byli 
jste už někdy v Římě? Tam, kam údaj-
ně vedou všechny cesty? Tak cesty 
našeho obchodního manažera jsou 
každý měsíc dlouhé právě tak jako 
cesta do Říma a zpět. Podle typu regio-
nu totiž průměrně najezdí 2 500 km 
měsíčně. Následně je zboží distribuo-
váno zákazníkům. Naše tašky, cihly 
a dlažby odváží ze závodů denně 
230 kamionů, v řadě za sebou by 

vytvořily kolonu dlouhou 4 kilometry. 
K vlastnímu prodeji a k fungování celé 
naší firmy je potřeba zpracovat pěk-
nou kopici dokladů a dokumentů. Tak 
například v účtárně zpracováváme 
průměrně 40 faktur za hodinu, to je 
rychlost, kterou by nám určitě záviděli 
i ve Formuli 1.

Neustále se zlepšujeme
Jsme hlavy otevřené a jako správní 
Češi máme kutilství a zlepšování 
v krvi. V loňském roce jsme v rámci 
programu Ideas & more podali 
397 zlepšovacích návrhů, tedy více 
než jeden skvělý nápad denně! Tyto 
zlepšovací návrhy přinesly finanční 
úsporu více než 1,3 milionu korun. 
A zlepšování se projevuje i v dalších 
úsporách, jednou z nich je, že za po-
slední 3 roky jsme snížili náklady 
na reklamace o polovinu.
Lhostejný nám ale není ani život 
za branami našich závodů. Jsme 
prostě dobrým sousedem, každý 
z našich závodů podporuje lokální 
sport, spolky, hasiče i děti a nejrůzněj-
ší prospěšné aktivity ve svém okolí 
částkou 90 000 korun ročně.
Naše čísla okořeněná špetkou letní 
nadsázky však ukazují jedno, že 
máme být na co hrdí. Každý z nás 
denně pomáhá lidem stavět jejich 
vysněné a zdravé domovy. A děláme 
to pořádně!
TEXT: MARTINA VOJÍKOVÁ, PAVLA PETERKOVÁ
A LUCIE CAGÁŠKOVÁ

Akční Safety Days

abyste období dovolených prožili 
v klidu, ve zdraví a v pohodě.
Krásné léto! 
TEXT: PETR ŠTEFANÍK

Už jste někdy drželi v ruce opravdový 
hasicí přístroj? Zvládli byste uhasit 
požár odpadkového koše? A jaké to je, 

když se musíte zorientovat v zakouře-
ném prostoru? Na letošních Safety 
dnech si to všechno vyzkoušíte! Tým 

BOZP se letošní Safety dny snaží 
připravit tak, aby byly pro všechny 
zúčastněné atraktivní a zábavné. Ani 
školení o bezpečnosti provozu VZV 
nebo o pohybu ve výškách rozhodně 
nejsou nudná.
Hlavním cílem Safety Days, které se 
stejně jako vloni konají i letos na všech 
závodech, je opět tzv. tagování, tedy 
označování závad, potencionálně 
nebezpečných míst a všeho, co na zá-
vodě nefunguje úplně na 100 %. Že 
má tohle štítkování smysl, dokazuje 
fakt, že vloni bylo označeno celkem 
1 129 nálezů a více než 85 % z nich 
již je vyřešeno.
To, že bezpečnost je vždy na prvním 
místě, snad není třeba opakovat, 
i když připomenout si to nikdy ne-
škodí!
TEXT: MARTINA VOJÍKOVÁ
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Vlastimil Cech, 

výrobní ředitel

Libor Bukovský, Petra Šímová, 

Miroslav Císař (závod Týn nad Vltavou)

Petr Štefaník, regionální 

ředitel výroby

Safety Day v Kostelci

ročník 2022

Úvodní slovo
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František Kinský: 
Nejsem typický dovolenkář
František Kinský je potomkem kostelecké větve šlechtického rodu 
Kinských z Vchynic a Tetova, správcem rodového majetku, starostou 
Kostelce nad Orlicí a zároveň jednatelem a společníkem Cihelny 
Kinský, která je již čtvrt století součástí skupiny Wienerberger.

Bez ohledu na to, že šlechtické tituly 
a řády u nás byly před více než sto lety 
zrušeny, většina lidí si vaše jméno 
okamžitě spojí s titulem hrabě. 
Jak dnes lidé šlechtu vnímají?
Myslím, že protišlechtické nálady 
v naší zemi dávno pominuly, doba 
ukázala, že nejsme žádnými nepřáteli, 
jsme nahlíženi jako normální občané 
s poněkud známějším příjmením.

Dětství jste prožil jako běžný občan 
v Československé republice v době, kdy 
aristokratický původ byl spíše přítěží. 
Byl jste vychováván jinak než vaši 
vrstevníci?
Moje výchova byla možná trochu jiná, 
možná trochu přísnější a důslednější, 

důležitá byla křesťanská stránka, ale 
nebyla přísnější než v jiných katolic-
kých rodinách. Na druhou stranu jsem 
v průběhu života důslednou výchovu 
svých rodičů ocenil, zbavila mě obav 
před autoritami, obav z kontaktu 
s jinými lidmi, ale také mě naučila 
respektovat určitá pravidla. 

Potom jste vystudoval Střední průmys-
lovou školu stavební, ale stavařem jste 
se tak úplně nestal… 
Stavařinou jsem se živil velmi krátce, asi 
pět let poté, co jsem se oženil, pracoval 
jsem tehdy v projekční kanceláři. 
Po zbytek svého života, až do té doby, 
než jsem přišel do Kostelce, jsem se 
pohyboval v oblasti reklamy.

Jste pro Kostelec nad Orlicí natolik 
významnou osobností, že jsem tak 
nějak předpokládala, že jste rodilý 
Kostelečák…
Narodil jsem se v Hradci Králové a Kos-
telec byl pro mne jen místem, odkud 
pocházela moje rodina a kam jsem 
do roku 1975 jezdil navštěvovat svého 
dědečka. Po jeho smrti už nebyl důvod 
sem jezdit. Domů do Kostelce se 
po restitucích vrátil můj otec Josef Kin-
ský a já jsem mu v rámci své původní 
profese začal pomáhat s rekonstrukcí 
zámku. V roce 2004 se otec rozhodl, že 
je třeba, abych po něm ten jeho úděl 

převzal, a pak jsem se stal Kostelečá-
kem. Kostelec je po Praze a Dobřicho-
vicích mým třetím a asi posledním 
domovem, nedovedu si představit, že 
bych měl ještě jiný domov.

Tomu rozumím, vždyť tu máte zámek, 
jehož rekonstrukce vás stála mnoho 
úsilí. Jak jste se ale dostali k cihelně 
a k partnerství s Wienerbergerem?
V rámci restitucí jsme získali pozemky. 
Objekt cihelny, který na nich vyrostl, 
ale musel otec odkoupit od státu, 
splátky dluhu vůči státu dokonce 
jednu dobu limitovaly technický 
rozvoj cihelny. I proto začala jednání 
s potenciálními partnery, v roce 1995 
získala podíl v cihelně společnost 
Koramic, která se ale později stala 
součástí Wienerbergeru, a tak už více 
než 20 let funguje toto propojení 
korporátu a rodinné firmy.

Ve výčtu vašich aktivit nelze opome-
nout komunální politiku, dvanáct let 
jste zastupitelem a osm let staros-
tou Kostelce. A prozradil jste mi, že 
na podzim budete znovu kandidovat. 
Máte vůbec čas odjet na dovolenou? 
Chystáte se někam?
Nechystám se nikam, svou dovole-
nou rozdrobím. Mám před sebou 
dost úkolů, které musím zvládnout 
a které souvisí s tou zmíněnou funkcí, 
musím udělat jakousi uzávěrku, bez 
ohledu na to, co bude a jak rozhod-
nou voliči. Moje dovolená tedy nasta-
ne až na podzim. Ale já jsem domácí, 
jsem rád doma, raději vyjíždím 
na krátké cesty, než abych někde 
trávil dlouhý čas. A pak se zase vra-
cím domů a zase třeba jedu na krát-
kou cestu. Nikdy jsem nebyl moc 
velký dovolenkář.
TEXT:  MARTINA VOJÍKOVÁ

Pravý pálený guláš

Ve středu 29. 6. 2022 večer se 
Vltavotýnskem prohnala silná bouře 
doprovázená přívalovým lijákem. 
V centru města způsobila značné 
škody, které byly ihned zaznamenány 
sdělovacími prostředky. 
Všichni zaměstnanci proto přicházeli 
na čtvrteční ranní směnu s napětím 

V sobotu 18. 6. 2022 se v Hranicích 
konal Gulášrockfest – soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše s následným rocko-
vým festivalem. Wienerberger byl 
jedním z partnerů akce a zároveň jsme 
vytvořili pětičlenný soutěžní tým, který 
nás reprezentoval. Náš soutěžní tým 
„Taškáři“ uvařil zhruba 150 porcí výbor-
ného kotlíkového guláše z hovězího 

masa, který pojmenoval „Pravý pále-
ný“. V oficiálním vyhodnocení „závislé“ 
poroty se umístil na krásném třetím 
místě, nicméně v nezávislém hodnoce-
ní diváků uspěl skvěle a obsadil místo 
první. Celkem se vaření guláše zúčast-
nilo 8 týmů. Po ukončení soutěže 
pokračoval den hudebním festivalem.
TEXT: ROMAN TÁBORSKÝ

Tradiční pečení selete
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Vybírejte na:

wienerberger.mojebenefity.cz

Blesková povodeň v Týně

Předprázdninové pečení selete je 
v našem závodě v Týně nad Vltavou již 
tradičním počinem. U zaměstnanců je 
akce velmi oblíbená, schází se tu 

současní i bývalí zaměstnanci a jejich 
rodinní příslušníci.
TEXT: MARKÉTA DOLÉNKOVÁ

a obavami. S úlevou jsme zjistili, že 
škody jsou minimální, kromě nánosů 
bahna a jedné zatopené jímky nedošlo 
k dalším škodám. V průběhu ranní 
směny bylo vše uklizeno. Za vstřícný 
přístup patří našim zaměstnancům 
velké poděkování.
TEXT: MARKÉTA DOLÉNKOVÁ

Náš soutěžní tým: zleva Libor Marek, Libor Rada, Hanuš 

Klinkovský, Zuzana Marková a vpředu v pokleku Josef Veselka

František Kinský

Předprázdninové pečení selete

Závod Týn nad Vltavou

POZNEJTE VÝZNAMNOU OSOBNOST

Portrét

I letos si na závodech užíváme 
nanuků. Letní osvěžení pro 
zaměstnance je poděkováním 
za vaši práci a za to, že jste 
součástí Wienerberger týmu. 
Díky horkým dnům hned 
na začátku léta jste se ale 
do zmrzlin pustili rychleji a už 
to skoro vypadalo, že v polovi-
ně července budou příděly 
vyčerpány a mrazáky budou 
prázdné. Naštěstí vedení 
společnosti zareagovalo navý-
šením rozpočtu, a tím zachrá-
nilo letošní nanukovou sezónu 
na všech závodech. Přejeme 
příjemné letní mlsání!

ZÁVODník
AKTUALITY NEJEN ZE ZÁVODŮ

Sezóna 
zachráněna
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Centrála České Budějovice: 
Stříbrná štola
Okolí Českých Budějovic je známé 
spoustou přírodních a historických 
památek, kolegy ale pozvu do dvou 
turisticky méně známých lokalit.
Locus perennis je základní nivelační 

bod České státní nivelační sítě. Tato 
technická památka se nachází jihozá-
padně od Lišova v okresu České 
Budějovice. Pomník zakrývající bod 
stojí v bývalém rulovém lomu 
Spravedlnost. 
Druhou zajímavost naleznete v obci 
Úsilné cca dva kilometry od Českých 
Budějovic. Po dohodě vás nadšenci 
z této Vesnice roku Jihočeského kraje 
2014 vezmou na výpravu do Eliášovy 
štoly, jejíž dochovaná část se nachází 
pod vesnicí a ústí u jejího konce. Vlastní 
ražení štoly započalo 20. 7. 1574 a byla 
součástí bohatých stříbrných dolů 
v této lokalitě. Návštěvníky zde čeká 
zajímavý výklad o dolování stříbra 
ve středověku. Nezapomeňte holínky, 
neboť i dnes slouží štola jako zdroj 
pitné vody. A tak až někdy navštívíte 
třeba Hlubokou nad Vltavou, odskočte 
si na hodinku do Úsilného, bude to 
stát za to.
PAVLA PETERKOVÁ, VEDOUCÍ INTERNÍ KOMUNIKACE

Eurostroj České Budějovice: 
Nahoru na Kleť
Pokud tady mám návštěvu, tak ji beru 
na rozhlednu na Kleť. Jde o nejstarší 
kamennou rozhlednu v České republice 
a za dobré viditelnosti můžeme zahléd-
nout i alpské vrcholky. Je to kousek 
za Českými Budějovicemi, jsou tam 
krásné cesty pro pěší i pro cyklisty, 
nahoře je krásný rozhled do kraje 

a mimo jiné i výborná kuchyně 
v restauraci.
PAVEL KŘÍHA, VEDOUCÍ PROVOZU, JIHOSTROJ

Holice: Stačí vyjít nad cihelnu
Opravdu nemusíme chodit daleko, 
přímo nad holickou cihelnou je nejvyš-
ší bod okresu Pardubice – vrch 
Na Hradcích, kudy kráčely dějiny. 
Zbytky valů a příkopů naznačují, že zde 
kdysi stávala tvrz, a podle starých kro-
nik měl právě zde v roce 1140 zemřít 
český kníže Soběslav I. Okolí je protká-
no cyklostezkami, které nabízejí mnoho 
dalších výletů. Mohu zmínit třeba 
majestátní hrad tyčící se na vrcholu 
Kunětické hory nebo renesanční zámek 
v Pardubicích, který je unikátní svým 

opevněním z doby, kdy byl ještě hra-
dem – neznám u nás jiný takto opevně-
ný objekt s polohou přímo ve středu 
města.
VÍT KOPECKÝ, ŘEDITEL ZÁVODU

Hranice: Jeskyně, propast 
i historie
Pouhých pět kilometrů od našeho 
závodu se nachází nejhlubší propast 
České republiky – Hranická propast, 
která se pyšní i titulem nejhlubší zatope-

ná propast na světě. A když jsme u těch 
nej, tak kousek vedle na druhé straně 
řeky Bečvy jsou Zbrašovské aragonitové 
jeskyně, které svou stálou celoroční 
teplotou 14,5 °C jsou našimi nejteplejší-
mi jeskyněmi. Milovníci kulturních 
památek určitě ocení výlet na hrad 
Helfštýn a přímo ve městě Hranice lze 
navštívit zámek s unikátním skleněným 
zastřešením dvorany, dnes je zde sídlo 
městského úřadu. Cyklisty a in-line 
bruslaře potěší cyklostezka Bečva.
MIROSLAV KÝVALA, VEDOUCÍ ZPRACOVÁNÍ
OBJEDNÁVEK TONDACH

Jezernice: Hrad za oknem
Kolegy bychom pozvali na hrad 
Helfštýn v Týně nad Bečvou, protože 
na něj koukáme přímo z okna kancelá-
ře. Hrad z přelomu 13. a 14. století se 

tyčí nad údolím Moravské brány a je 
opravdu monumentální. Je to rozlehlý 
komplex staveb, nádvoří, bran, věží 
a opevnění, patří mezi nejrozsáhlejší 
hradní komplexy v Evropě.
EMA POŘÍZKOVÁ, MZDOVÁ ÚČETNÍ

Jirčany: Zámek Berchtold na kole
Necelých 20 km od Jirčan na jedné 
z hlavních cyklotras se nachází zámek 
Berchtold. Jde o zrekonstruovaný 
historický objekt, ve kterém je dnes 
hotel, skvělá restaurace, wellness 
a sportcentrum. V zahradě je stálá 
výstava miniatur českých hradů, během 
roku se v zámecké zahradě nebo 

ve společenských sálech zámku pořá-
dají koncerty a divadelní představení. 
Je to takové vše v jednom a své si tu 
najde každý.
OTO ULBRICH, VEDOUCÍ SKLADU

Kostelec: Zámky na řece aneb 
Česká Loira
Návštěvníky kostelecké Cihelny Kinský 
určitě nejdřív pozveme na Nový zámek 
přímo u nás v Kostelci nad Orlicí. Když 
budete mít štěstí, může se stát, že vás 
zámeckou expozicí provede majitel 
zámku František Kinský. K zámku patří 
i velký anglický park, který přímo vybízí 

k příjemné procházce. A pokud chcete 
poznat i okolí, třeba na kole, pak se 
vydejte na tzv. Českou Loiru – čtyři 
zámky a dva hrady na Divoké Orlici. 
V pořadí od Hradce Králové jsou to 
Častolovice, již zmíněný Nový zámek 
v Kostelci, zámek v Doudlebách, zámek 
Potštejn a středověké hrady Potštejn 
a Litice.
LUCIE JEŘÁBKOVÁ, MZDOVÁ ÚČETNÍ

Ledčice: Po stopách praotce 
Čecha
Když přijedete do Ledčic, určitě vás 
pozveme k výstupu na horu Říp. 
Na 456 metrů vysokém kopci je několik 
vyhlídek na krajinu Podřipska a také 
můžete navštívit románskou rotundu 
sv. Jiřího a sv. Vojtěcha z 11. století. 

Nedaleko rotundy stojí chata s občerst-
vením a hlavně se známým nápisem 
„Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp“. 
Podřipsko je plné krásných cyklotras, 
od Řípu téměř co by kamenem 
dohodil leží historické královské město 
Roudnice nad Labem a jen o kousek 
dál jsou další stará královská města 
jako jsou Mělník nebo Litoměřice.
MARTINA VOJÍKOVÁ, INTERNÍ KOMUNIKACE

Novosedly: Svatý Kopeček 
a Pálava
Mé doporučení na výlet pro kolegy by 
byl určitě výstup na Svatý Kopeček 
v Mikulově, což je 12 km od Novosedel. 
Dále pak procházka po Pálavě s mož-

ností návštěvy Archeoparku v Pavlově. 
Pokud by se někdo chtěl v horkých 
letních dnech zchladit, je tu Aqualand 
Moravia, kdo by chtěl projížďku na kole, 
nádherný je Lednicko-valtický areál.
JANA BACHANOVÁ, MZDOVÁ ÚČETNÍ

Řepov: Oválný zámek nebo 
bludiště
V okolí 20 km od závodu je zámek 
Humprecht v Sobotce nebo zámek 
Loučeň s mnoha bludišti či labyrinty 
ve svém parku, případně středověká 
krčma v Dětenicích. O kousek dál je 
hrad Bezděz. Do všech těchto míst 

vedou cyklostezky, jsou tedy ideální pro 
výlety na kole. O něco dál než 30 km 
jsou zámky Sychrov, Hrubá Skála, dále 
Trosky, město Jičín a vlastně celý Český 
Ráj, je toho opravdu hodně.
LADA RULCOVÁ, MZDOVÁ ÚČETNÍ 

Stod: Kostel, klášter a pivo
Kousek od Stodu na Křížovém vrchu 
stojí malý poutní kostelík vystavěný 
v roce 1862. V roce 2004 došlo k rozsáh-
lé rekonstrukci a kostel i věž opět slouží 
svému účelu. Věž je vysoká 22 metrů 
a poskytuje rozhled všemi směry – pře-
devším na města Chotěšov a Stod 
a pohoří Český les. V Chotěšově se 
nachází barokní klášter premonstrátek 
ze 13. století, který se majestátně tyčí 
nad řekou Radbuzou a patří k nejstar-
ším památkám na Plzeňsku. V jeho 

interiérech se natáčel film Žert, seriál 
Dobrodružství kriminalistiky nebo 
romantický film Andělská tvář. 
A pro osvěžení v horkém létě doporu-
čuji zatopený lom u Hradce, který slouží 
jako příjemné přírodní koupaliště, nebo 
návštěvu Plzeňského prazdroje.
ČESTMÍR DOSTÁL, TECHNIK PIP+

Šlapanice: Bitva u Slavkova
S památnou bitvou u Slavkova, známou 
také jako bitva tří císařů, je spojeno 
hodně míst v našem okolí. Památník 
nazvaný Mohyla míru je dominantou 
celého okolí a byl vystaven na počest 
obětí této významné bitvy napoleon-
ských válek. V létě je mohyla v noci 
osvětlená a přes den tu funguje kavár-
na s terasou. Hned kousek od našeho 
závodu je vrch Žuráň, ze kterého 
Napoleon Bonaparte v roce 1805 bitvu 
u Slavkova řídil. Kromě toho je Žuráň 
také významným archeologickým 

nalezištěm doby stěhování národů. 
A za dálnicí D1 je kopec Santon, jehož 

název také souvisí s bitvou u Slavkova. 
Kopec byl důležitým bodem bojiště 
a francouzským vojákům údajně připo-
mínal kopec Santon, na který narazili 
dříve při jejich tažení do Egypta.
ANNA ČTVRTEČKOVÁ, VEDOUCÍ VÝROBY

Teplice: Relax v lázních
Teplice jsou lázeňské město, dokonce 
jsou to naše nejstarší lázně a patří 
i k nejstarším lázním v Evropě. Kolegy 
bych pozvala do Thermalia v lázeňském 
domě Beethoven, jde o komplex nej-
větších a nejteplejších bazénů s čistě 
termální vodou v Čechách. Bazény jsou 
naplněny vodou z termálního pramene 
Pravřídlo. A mým druhým tipem je výlet 
na jeden z vrcholů Krušných hor –
na Komáří vížku, kam vede víc než dva 
kilometry dlouhá dvousedačková 

lanová dráha. Jde o nejdelší jednoúse-
kovou osobní lanovkou ve střední 
Evropě a také o nejstarší provozovanou 
lanovou dráhou v České republice, 
právě letos oslavila 70 let provozu.
IRENA URBANOVÁ, ADMINISTRATIVA EUROSTROJ

Týn nad Vltavou: Historie a řeka
Naše město je zajímavé samo o sobě, 
za prohlídku stojí jeho historické cent-
rum a tzv. Vltavotýnské podzemí – síť 
podzemních chodeb pod arcibiskup-
ským zámkem a částí náměstí. V okolí 
města je hned několik naučných stezek, 
turistických tras a cyklostezek. Vltava 
pak nabízí vodní nádrž Kořensko nebo 
přehradu Hněvkovice se zdymadly. 
A můj osobní tip: když popojedete proti 
proudu Vltavy kousek od Týna, tak 
v obci Purkarec určitě navštivte muze-
um voroplavby.
VLADIMÍR FAJTL, ŘEDITEL ZÁVODU

Tipy na letní výlety
ZAJÍMAVÁ MÍSTA V OKOLÍ NAŠICH ZÁVODŮ

Rozhledna Kleť

Pardubický zámek

Klášter v Chotěšově

Jezírko v Hranické propasti

Muzeum voroplavby Purkarec

Hora Říp

Památník Mohyla míru

Hrad Helfštýn

Svatý Kopeček v Mikulově

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí

Termální bazény Thermalium

Barokní zámeček Berchtold

Zámek Humprecht

Eliášova štola

Vyfoťte naše noviny na dovolené. Ať už 
jedete k moři nebo pod stan, vezměte 
si s sebou i noviny WOW! a pořiďte jim 
letní fotku (klidně na ní buďte i vy – to 
ale není podmínkou). Tu nám pak 
pošlete buď na zaměstnaneckou FB 
skupinu „My jsme Wienerberger“ nebo 
na e-mail: intercom@wienerberger.com. 
Z fotografií vylosujeme jednoho výher-
ce a ty nejlepší a nejzajímavější fotky 
otiskneme v dalším vydání WOW! 
Čas máte do konce letních prázdnin. 

Soutěž o nejlepší fotografi i 

Vezměte s sebou svoje WOW! na dovolenou! 
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KDYŽ VÁM ZBUDE CHVILKA

Na pauze
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Luštěte a vyhrajte odměnu! 
Vyplňte křížovku a správnou tajenku nám zašlete do 31. srpna na intercom@wienerberger.com. 
Postoupíte do slosování o 3 ceny. Výherci budou zveřejněni v příštím vydání WOW!.

Ruda u grilu 
O Rudovi Prusovi, který v naší společnosti pracuje jako technik 
pro střešní krytinu, víme, že vaří své vlastní pivo a také že je to 
velký gurmán. Proto jsme ho požádali o nějaký osvědčený 
recept na letní grilování.

Řekněte nám, jak se vám letní 
speciál novin líbí. Načtěte svým 
telefonem QR kód a ohodnoťte 
aktuální WOW! počtem hvězdiček, 
které si dle vás zaslouží. Ano, 
opravdu je to tak jednoduché, 
hodnotíte jediným kliknutím. 
A pokud chcete navíc soutěžit 
o láhev kvalitního rumu, vyplňte 
své jméno a kontaktní e-mail, 
abychom vás zařadili do slosová-
ní. Z reakcí, které obdržíme 
do 31. srpna, vylosujeme jednoho 
výherce. Hodnotit můžete samo-
zřejmě i anonymně.

Podpora biodiverzity, tedy všech živočišných i rostlinných druhů v okolí našich závodů, je jednou 
z našich priorit a pečlivě ji plánujeme. Jenže, jak se ukázalo v našem závodě v Kostelci nad Orlicí, 
příroda se do tabulek vtěsnat nedá. 

Na ptáky jsme krátký

zpozorován papoušek. „Papoušek 
s námi čile komunikoval, jeho slovník 
však nemohu v oficiálním záznamu 
sdílet. Naštěstí jeden kolega z údržby 
má doma voliéru, takže se papouška 
ujal,“ vysvětluje ředitel (mezi ptactvem 
oblíbeného) závodu.
V případě papouška sice nešlo o zá-
chranu původního živočišného druhu, 
přesto jsme rádi, že je o něj dobře 
postaráno. A až se v Kostelci objeví 
nějaký další druh ptactva, třeba pštros 
nebo tučňák, budeme vás informovat.
PODKLADY: ROBERT CERHÁK, KRISTÝNA VOBECKÁ

„K oznámení místního člena ornitolo-
gické společnosti, že v našem těžebním 
prostoru zahlédl chráněný druh ptáka, 
konkrétně vlhu pestrou, která se u nás 
rozhodla zahnízdit, jsme se postavili 
zodpovědně,“ vzpomíná ředitel závodu 
Robert Cerhák. Hnízdo, které je naštěstí 
na okraji oblasti aktivní těžby, bylo 
obehnáno páskou, aby vlhu nikdo při 
hnízdění nerušil.
Jenže mezi místním ptactvem se zpráva 
o našem pozitivním přístupu k živo-
čichům zřejmě rozkřikla a několik dní 
nato byl našimi kolegy přímo ve výrobě 

„Recept na pivo je celkem jednoduchý – 
vařit s láskou. To samé platí i o grilování. 
Nejraději griluji krkovičku, na kterou 
mám dva recepty,“ říká Rudolf Prus.

Krkovička v jogurtu 
Krkovičku nakrájíme na plátky, které na-
klepeme, nejlépe pěstí. Smícháme bílý 
jogurt s utřeným česnekem a grilova-
cím kořením. Maso do této marinády 
naložíme minimálně na dvě hodiny, 
ideálně ale déle, třeba naložíme ráno 
a večer ugrilujeme. Malou nevýhodou 
tohoto receptu je, že se celkem zašpiní 
rošt, ale odměnou je skvělá chuť.

Krkovička s Myslivcem 
Začátek je stejný, naklepeme plátky 
krkovičky. Tentokrát je ale naložíme jen 
do grilovacího koření, přidáme trochu 
česneku a oleje a celé to pak zalijeme 
velkým panákem Staré Myslivecké.

Zkuste to i s rybou
Z ryb nejraději griluji pražmu. 
Vykuchanou pražmu dáme na gril 

a grilujeme z obou stran. Občas ji tro-
chu pokapeme olivovým olejem a mír-
ně osolíme. Mezitím si nadrobno nase-
káme česnek a petrželovou nať 
a zalejeme vše olivovým olejem. 
Jakmile je pražma hotová, přendáme 
na talíř a přelijeme olivovým olejem 
s česnekem a petrželovou natí. A je 
hotovo. Naučil mě to jeden Chorvat.
Dobrou chuť přeje Ruda Prus.

Anketa se soutěží

Líbí se vám WOW! noviny?

Rudolf Prus ve svém výčepu

Rudova poctivá čtrnáctka
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