
 Zpěv a tanec mezi číslicemi 

Svou profesní dráhu jsem započal studiem 4leté střední školy veřejné, s ekonomickým 

zaměřením. 

Od 1.7. 1947 jsem trvale nastoupil do velkoobchodu železářství v Kamenici nad Lipou. 

nastoupil jsem jako benjamínek administrativní pracovník a také jsem měl na starosti 

účetnictví. 

V té době se vše psalo ručně, já osobně jsem měl výstavní rukopis, na střední škole jsme se 

učili krasopis a těsnopis v té době se psací stroje tolik nepoužívaly. 

Pan Vichr byl soukromým majitelem již za 1. republiky, ale bohužel spolupracoval s Němci, 

z tohoto důvodu se jako správa firmy ustanovila národní správa. Tato firma zásobovala jižní 

Čechy, Vysočinu a jižní Moravu. Tehdejší poměry byly velmi střízlivé, pracovalo zde 12-15 

zaměstnanců. U firmy fungoval i maloobchod na železářské zboží. Původní majitel využil 

sklepní prostor na úschovu tohoto zboží, kde zboží zazdil např. kila hřebíků. 

V době znárodnění v roce 1953 z Národní správy se velkoobchod začleňoval do oborových 

národních podniků. V té době byly poukazy i na průmyslové zboží, než proběhla měna a byl 

zrušen lístkový systém. 

Na starosti jsem měl pořád účetnictví, musel jsem spolupracovat s finančním úřadem a 

městem. Tuto funkci jsem vykonával, než se vytvořil koncept velkoobchodů v republice. 

Do roku 1980 jsem udržoval styk s ostatními dodavateli a v pozici vedoucího skladu, jsem se 

stále věnoval i účetnictví.  Od roku 1953 jsem pracoval u firmy Jednota a Pramen na pozici 

administrativního pracovníka a jednatele s dodavateli. 

3 roky před důchodem jsem se stal ředitele kulturního domu v Kamenici. I zde jsem zúročil 

své letité zkušenosti jako ekonom. Ekonomika a účetnictví byly součástí řízení kulturního 

domu. Tuto práci jsem vykonával do roku 1990. 

Práce představovala nejenom ekonomickou stránku, ale také zařízení atraktivních kulturních 

programů, které jsem zařizoval přes Pražské kulturní středisko nebo Pragokoncert. 

Měl jsem možnost osobně se setkat s osobnostmi české kultury jako například Helenou 

Růžičkovou, Felixem Holzmannem, Petrem Novákem, Stanislavem Procházkou st. apod. 

Kulturní programy byly plánované minimálně 1x týdně. Nezapomenutelným byl zážitek a 

setkání právě s Helenkou Růžičkovou, povídání a výstup bylo o jejích hereckých začátcích, 

vystupovala společně se svým synem Jiřím Růžičkou. 

Zajišťoval jsem představení pro dospělé i pro děti. Vzpomínám si na dětské představení 

Rusalka, produkovanou souborem Pražská zpěvohra. Hodně jsme spolupracovali 

s Jihočeským divadlem, s představením Generálka od Jiřího Hubače v představení 

vystupovali například František Hanus, Václav Bambas nebo představení Horáckého divadla 

z Jihlavy. 

Zajišťoval jsem prostory a podmínky i pro místní ochotnický kroužek. Jeden z nejkrásnějších 

zážitků byli herci členové ND Vladimír Ráž, Bořivoj Navrátil, Jiřina Petrovická. 

Jako ředitel kulturního střediska jsem musel sledovat řízení a rozpočet. 



Ekonomika a počty se promítaly do celého mého života ať už řízení kultury na menší obci, tak 

rozpočtu rodiny a také výchovy dětí. Děti jsem vedl k tomu, aby se učily hospodařit. V dnešní 

době mám dojem, že finanční gramotnost lidem chybí. V době komunismu jsem vnímal, že 

rozdíly byly daleko menší mezi lidmi než dnes. 

Své´ “ekonomické geny“ zdědil můj vnuk, který miluje matematiku, kterou studuje prvním 

rokem na ČVUT v Praze. Vycházím proto z myšlenky, že studium, stejně jako mě, mi dalo 

dobrý předpoklad, že jsem mohl dělat co jsem chtěl. Vzdělání otevírá pomyslné „dveře“ ke 

splnění svých snů. 

Svou práci jsem miloval a neměnil bych. 

 


