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Úvodní slovo cechmistra

Vážená členská základno, milí příznivci cechu, obchodní přátelé,
dostáváte do ruky čtvrté a zároveň poslední vydání našeho Zpravodaje v tomto
roce. Úvodem bych Vám chtěl všem vpředu jmenovaným popřát příjemné prožití
vánočních a novoročních svátků, hodně odpočinku a nabrání sil do nového životního
(a pro většinu členů cechu též podnikatelského) boje v roce 2005. Přeji všem, aby ve
své jakékoliv činnosti dosáhli maximálního zisku, ať již finančního či v osobním růstu,
rodině atd.
Vojenští stratégové odedávna znají pravidlo 3 : 1. Podle něho musí mít v bitvě
útočník trojnásobnou převahu nad obráncem, aby měl šanci dosáhnou vítězství.
Základní praktikou jak převahu získat, je neustálé, nepřetržité a trvalé zlepšování
komplexní činnosti firmy počínaje např. zvyšováním kvality marketingového mixu –
známých čtyř ,,P,, (produkt – výrobek, promotion – podpora prodeje, place –
distribuce, price – cena), benchmarkingem – porovnávání se s nejlepšími, až třeba po
kvalitní záruční a pozáruční servis.
K dosažení této skutečnosti bychom vám chtěli napomoci, a proto jsme pro Vás
vytvořili skupinový projekt ,,Zavádění systému řízení jakosti v malých firmách,, viz
materiály v příloze. Každý z Vás se jistě v první řadě podívá na cenu. Nebudu hodnotit
její výši, neboť ta je otázkou přístupu a možností každého z nás. Nabízíme však
možnost ,,SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE,, tj. rozložení plateb do celého roku 2005.
Jak z názvu projektu vyplývá, a jak je v přiložených v přiložených materiálech
uvedeno, je jeho cílem dosáhnout stavu, že si účastníci systém řízení – managementu
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skutečně ve své firmě vytvoří, zavedou a budou jej neustále zlepšovat. V žádném
případě není cílem podat informace, proškolit, vyškolit, zaškolit atd. To je jen součástí
projektu, nikoliv cíl. Pokud o projekt bude zájem, budeme jen potěšeni.
Dále jsem požádal členy představenstva cechu a dozorčí rady, aby vyjádřili svůj
názor na současnou a budoucí činnost cechu. Jejich názory a doporučení přinášíme.
Já osobně jako cechmistr mohu jen opakovat to co jsem již veřejně prezentoval
na našich předchozích setkáních. Podařilo se nám všem společně dosáhnout spolkové
činnosti v dobré kvalitě. Vydáváme pravidelně zpravodaj, pořádáme minimálně
jedenkrát ročně valnou hromadu spojenou s odbornou prezentací členských firem,
účast je vždy poměrně dobrá cca 50 až 60 % členské základny, termín je volen tak, aby
byla provedena exkurze u některého výrobce MZS (FAB, ROSTEX, GUARD,
TOKOZ, HOBES atd.) či VH byla spojena s návštěvou veletrhu. Mohu také
konstatovat, že se již také stalo tradicí pořádat v listopadu společenský večer cechu.
V budoucnu by měl přerůst ve slavnostní předávání cen cechu – zámkař a klíčař roku.
Z toho letošního setkání přinášíme několik záběrů.
Bohužel však tato činnost má daleko k činnosti cechu jako plně profesnímu
společenstvu. Dosáhnout tohoto cíle bude úkolem příštích let a také nového
představenstva, neboť rok 2005 je pro nás volebním. Tímto sdělením Vás tedy
upozorňuji, že na následující valné hromadě v příštím roce proběhne volba
představenstva cechu a následně i cechmistra. Proto Vás jednotlivé členy již dnes
vyzývám, abyste uvažovali o svém aktivnějším zapojení do činnosti cechu, podávali
návrhy na členy představenstva, zejména pak sami sdělili, že máte zájem pracovat pro
blaho cechu.
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Jak vidím já další směřování cechu. Po zkušenostech a informacích získaných z
činnosti jiných společenstev vidím jako nutnost vytvořit sdružení sobě příbuzných
společenstev v malou skupinu (např. se sdružením výrobců trezorů CZECHSAFE
apod.) což nám umožní shromáždit kapitál a financovat profesionální mikrotým, který
bude hájit naše zájmy jak přímo nebo prostřednictvím Hospodářské komory u státní
správy, pojišťoven atd., bude připravovat a vytvářet systém celoživotního odborného
vzdělávání, zajímat se o možnosti jak získat peníze pro cech a potažmo pro jeho členy
z různých fondů EU – vzdělávání, klastry apod., bude organizovat a pořádat semináře
jak odborné např. na téma BOZP, DPH, ale i o řízení firem, podnikání atd. Prostě
vytvářet aktivní profesionální podnikatelské prostředí v našem, příbuzných a
navazujících oborech. I toto téma bude obsahem jednání naší příští valné hromady.
Závěrem mi dovolte Vám ještě jednou popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2005.
Váš cechmistr
Petr Koktan
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Smlouvy – jednorázové a krátkodobé práce
Zaměstnavatel by měl ze zákona zajišťovat plnění svých úkolů především
zaměstnanci v pracovním poměru a pouze výjimečně využívat dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce zná dva typy dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, a to dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní
činnosti. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít,
jestliže předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100
hodin. Dohoda o provedení práce se uzavírá písemně nebo ústně. V dohodě musí být
vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení a zpravidla se v ní
sjednává též doba, v níž má být pracovní úkol proveden; v písemné dohodě, popřípadě
v písemném záznamu o ústně uzavřené dohodě má zaměstnavatel mimoto uvést
předpokládaný rozsah práce, pokud její rozsah nevyplývá přímo z vymezení
pracovního úkolu. Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou
uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 100 hodin. Na základě dohody
o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu
stanovené týdenní pracovní doby. Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá písemně.
V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci,
sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
Děkujeme za dosavadní přízeň a přejeme příjemné prožití svátků vánočních, do
Nového roku 2005 zdraví,štěstí,spokojenost a mnoho pracovních i osobních
úspěchů.
Ing. Oldřich Schwarz
jednatel společnosti LA GARD & MECHATRONIC s r.o.
1)
2)
-

V čem vidíte úlohu Cechu v dalších letech?
zařazení Cechu CR v evropském společenství
Jaké konkrétní akce doporučujete uskutečnit v ½ 2005?
konzultační a předváděcí den u firmy LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.,
pokud bude zájem.Po skupinách cca 10-15 lidí
3) Která oblast činnosti Cechu je Vám nejbližší?
- vzdělávání, management
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Novela obchodního zákoníku – Úroky z prodlení
Novela obchodního zákoníku dále přináší novou úpravu prodlení s placením
peněžitého závazku. Navrhovaná úprava stanoví, kdy věřiteli vzniká právo na úroky
z prodlení. Není-li mezi stranami sjednáno jinak, vzniká nárok na úrok z prodlení
uplynutím 30 dní od obdržení faktury nebo zboží. Obdrží-li dlužník fakturu dříve než
zboží či služby,vzniká právo uplynutím 30 dní od obdržení zboží či služby,
předpokládá-li smlouva převzetí nebo ověření shody zboží nebo služby se smlouvou a
dlužník obdrží fakturu, popř. jinou žádost o zaplacení před nebo při převzetí nebo při
ověření shody, pak uplynutím 30 dní od pozdějšího z těchto dat.
V případě, že se dohoda o prodlení a jeho důsledcích odchyluje od výše
uvedených zákonných pravidel výrazně v neprospěch věřitele, a toto není zdůvodněno
konkrétními okolnostmi případu, je neplatná. Je třeba konstatovat, že veškeré cíle výše
uvedené směrnice o popírání prodlení v obchodních vztazích do právního řádu České
republiky zapracovány nebyly.

Zejména nebyla zapracována úprava minimální

zákonné výše úroku z prodlení. Směrnice vyžaduje, aby minimální výše úroku
z prodlení byla odvozena ze stanoveného úroku Centrální Evropské banky popř.
z úroku centrální banky členského státu zvýšeného minimálně o 7 %. S ohledem na
stávající zákonnou výši úroku z prodlení, která činí dvojnásobek diskontní sazby, tj.
aktuálně 3 %, je tato úprava ve vztahu k ochraně věřitele skoro bezpředmětná.
Tato úprava se nepoužije na právní vztahy založené smlouvami, které byly
založeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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Všem členům cechu přeji mnoho podnikatelských úspěchů i když je to čím dál
těžší a pro dosažení úspěchu pevné nervy, štěstí a hlavně zdraví, které je
nezbytně nutné pro úspěšné podnikání.
Oldřich Říha
obchodní ředitel společnosti RENESANCE, s r.o., Praha 10
1) V čem vidíte úlohu Cechu v nejbližších letech?
- v zastupování zájmů členů cechu u legislativních orgánů pomocí Hospodářské
komory
2) Jaké konkrétní akce doporučujete uskutečnit v ½ 2005?
- valnou hromadu s volbou nového představenstva, případně domluvit s
některým výrobcem, který je členem cechu, seminář v rámci stavebního
veletrhu v Brně. Obsah by si určil pořadatel, pravděpodobně seznámení s
novinkami a výhledem.
3) Která oblast činnosti Cechu je Vám nejbližší?
- není jednoznačné, ale asi výrobci

Jak na to?
Doporučení našeho člena Jiřího Hojera – firma Český zámečník, Praha 2
Na nedávné valné hromadě zazněla obava, že při otevírání bytů a trezorů by mohlo
být poškozující tzv. „koukání do rukou“, či kradením postupu práce očima ze strany
zákazníků.
Podle mne je tato obava zbytečná. Otevírání bytů a trezorů není totiž jako lepit
trubky z novoduru a naivní domněnka těchto pozorovatelů, že si to příště udělají sami
– zadarmo.
Otevírání uzamykacích systémů vyžaduje dost velké znalosti o funkci zámku a léta
praxe a to nemluvím o tom, že je dost často nutné improvizovat. Pokud někdo němá
základní technické předpoklady, tak mu tohle „koukání do rukou“ není k ničemu.
Pakliže má některý zámkař z tohoto „koukání do rukou“ strach, pak je pro něho
lepší použít destrukčních metod tak, aby byla co největší spotřeba materiálu, jak to
provádějí některé pražské otevírací služby a nebo to trošku dramatizovat – zahrát
divadýlko a používat naprosto nesmyslné nástroje (ohnuté dráty atd.) jak to dělávali
někteří staří kasaři.
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z historie

Bezpečnostní dozický zámek
Chubbův uzamykací systém dveřního zadlabacího zámku, v zemích rakouskouherské koruny nazývaný podle italského hraběte DOZZI-ho byl v Čechách vyráběn
hned dvěma výrobci. Jeden z výrobců byla Továrna na železní zboží A. Táborského
v Rychnově nad Kněžnou a druhá Továrna nedobytných zámků Karla Světlíka
v Třebechovicích pod Orebem.

Závorový zámek dosický Táborský

Závorový zámek dosický Světlík

Dozický zámek byl považován za velmi bezpečný a často byl používán
v měšťanských domech počátku minulého století. Dozický zámek však měl jen
poměrně malý počet kombinací neboť požadavek oboustranného otevírání si vynutil
zrcadlové provedení stavítek. Důvtipní zloději vymysleli velmi brzy jednoduchý
přípravek nazývaný mezi zámkařskými odborníky „vrtulka“, vycházející z principu
Hobbsových háků, používaných k překonávání uzamykacího systému CHUBB již od
50. let 18. století a objevený Hobbsem a jednoduché paklíče nahrazující klíč.

11

Poněkud kuriosní řešení přinesl Karel Světlík „zákonem chráněnou vložkou
dozického zámku „GARANTA“. Použitím této mosazné vložky bylo znemožněno
použití takřka všech typů paklíčů na dozické zámky Do otvoru pro klíč vsadil
válcovou vložku, které znemožňovala manipulaci se stavítky

Vložka GARANTA

Dodávky pro KIA Motors
O dodávky pro stavbu žilinského závodu automobilky Kia Motors Slovakia je mezi
českými firmami zájem. Během prvních deseti dnů od spuštění internetové databáze
agentury CzechInvest pro potencionální dodavatele závodu se přihlásilo už více než
100 českých firem. Podle dosavadního ohlasu ze strany firem je mimo jiné patrné, že
další desítky se o nabídku pro KIA pokoušely, ale neuspěly buď z hlediska
požadovaného sortimentu anebo proto, že je pro ně podmínka vyplnit formulář
v angličtině příliš náročná.
Většina doposud podaných nabídek se týká dodávek automatizovaných a
bezpečnostních zařízení, strojních součástek a dalšího vybavení závodu. Kategorií, ve
kterých se mohou české firmy se svými výrobky a službami uplatnit,je celkem 110.
Kia hledá především dodavatele zařízení a vybavení závodu,dále dodavatele strojů a
nástrojů a dodavatele opravárenských dílů. Úplný seznam je pro zájemce k dispozici
na webové adrese www.czechinvest.org.
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Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních a
pracovních úspěchů v novém roce 2005
Ing. Václav Novotný
sales manager ROSTEX VYŠKOV s.r.o.
1) V čem vidíte úlohu Cechu v dalších letech?
- úlohou cechu je soustředění kvalitních odborníků (firem) a jejich setkávání a
včasná informovanost o konkrétních záležitostech oboru
2) Jaké konkrétní akce doporučujete uskutečnit v ½ roku 2005?
- jak bylo hovořeno na předsednictvu ve Vyškově - kvalitní školení ve firmě
FAB i za účasti jiných výrobců (ROSTEX) o nejnovějších trendech v
zabezpečování objektů
3) Která oblast činnosti Cechu je Vám nejbližší?
- pro ROSTEX - výrobci. A následně setkávání nás výrobců s našimi odběrateli,
zákazníky z řad montážních firem, klíčových služeb atd.

Padělky vstoupily na trh v oblasti MZS
Na trhu se objevily cylindrické vložky označené jako výrobky FAB, které nikdy
FAB a.s. nevyrobila. Jsou baleny v krabičkách viz foto:
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Jejich identifikace:
a) na obou stranách klíče je vyraženo logo výrobce – hlava psa
b) karta má číslo 30C 53755
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Lze je velmi snadno otevřít planžetou. Nejsou zabezpečeny proti BK.
Firma TOKOZ a.s. děkuje všem členům CMZS za jejich přízeň a spolupráci.
Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví i osobních pracovních úspěchů.
Těšíme se na spolupráci s Vámi i v novém roce 2005
Ing. Vladimír Chládek
místopředseda představenstva a generální ředitel TOKOZ a.s., Žďár nad
Sázavou
1) V čem vidíte úlohu Cechu v dalších letech?
- informování členů o novinkách v oblasti norem, výrobků atd. vztahujících se k
mechanickým zámkovým systémům
- působení (lobování) a ovlivňování tvorby zákonů
- udržování odpovídající úrovně služeb – klíčové služby, zabezpečení objektů,
používání kvalitních výrobků (hlavně českých firem)
- propagace aktivit Cechu a jeho členů
2) Jaké konkrétní akce doporučujete uskutečnit v ½ roku 2005?
- akce směřující k zamezení nekvalitních dovozů z Asie – propagace českých
firem a výrobků
3) Která oblast činnosti Cechu je Vám nejbližší?
- management, velcí výrobci – výměna informací
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V nadcházejícím roce bych členům Cechu rád popřál vedle zdraví a životního
optimismu i dobré nápady, úspěchy v podnikání a štěstí ve všem do čeho se pustí.
Ing. Vladimír Bayer
generální ředitel a člen představenstva FAB a.s., Rychnov nad Kněžnou
1) V čem vidíte úlohu Cechu v dalších letech?
- Cech prokázal, že je místem kde je možné si vyměňovat zkušenosti a získávat
poznatky o zámkařském řemesle. V budoucnosti si tuto roli nepochybně
zachová. Navíc bych rád viděl, kdyby poskytoval členům i podporu v oblasti
výměny mezinárodních zkušeností a navázání vztahů s obdobnými profesními
organizacemi v EU. Bylo by tak více slyšet i o českých úspěšných zámkařích
v okolních zemích
2) Jaké konkrétní akce doporučujete uskutečnit v ½ 2005?
- první dva měsíce roku jsou vyplněny prací na ročních závěrkách nemám žádné
konkrétní doporučení
3) Která oblast činnosti Cechu je Vám nejbližší?
- určitě je to oblast vzdělávání a výměny informací, kde vidím i těžiště smyslu
existence cechu. Možná by bylo vhodné i formulovat a komunikovat stanoviska
cechu k událostem, které se dotýkají našeho oboru

Bytař
Napáchal větší škody než organizované gangy zlodějů. V hlavním městě neexistuje
sídliště, kde by nevybílil alespoň několik bytů. Prozradil ho až mobilní telefon.
Padesátiletý bytař K.K. byl odsouzen na sedm a půl roku. Před nástupem do vězení se
mi vypovídal.
Detektivové mu napočítali okolo sto třiceti vykradených bytů. To je na jednoho
člověka, a kulhajícího důchodce k tomu, hodně velká porce hříchů. Nejspíš bytařský
rekord. Holt zloděj ze staré školy. Postavička jako vystřižená z dob pražské galerky za
šéfování policejního rady Vacátka.
„Tady jsem jich udělal odhadem asi padesát,“ ukazuje K.K. okna bytů, které se
staly jeho rýžovištěm. Procházíme se pražským sídlištěm Prosek. Po jeho
dvoumetrové, dobře živené postavě se pasou oči všech kolemjdoucích. Vždycky ztiší
hlas a počká, až přejdou. „Nechci, aby si na mě někdo vzpomněl. Nejspíš by mě začali
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lynčovat,“ prohodí. Podobně se chová i v dalších čtvrtích metropole. Za několik dnů
bude sedět za mřížemi, ale ne nadlouho.
Na šikmé ploše
Přitom K.K. neprožíval dětství na ulici nebo ve vykřičených městských čtvrtích,
jak by se mohlo zdát. Naopak. Pochází z rodiny novináře a spisovatele. „Táta dělal
v rozhlase a pak hodně jezdil do zahraničí, kde prolézal archívy. Psal zajímavý
kriminální příběhy. Některý jeho knihy čtou lidi i dnes,“ vysvětluje. Rodinné jméno
však úzkostlivě tají, protože nechce pošpinit otcovu památku.
Ve třiadvaceti letech odešel z domova a od té doby to sním začalo jít z kopce.
Potloukal se po hospodách, kde se scházeli drsní hoši se škraloupem a prostitutky.
Několikrát se zapletl do rvačky a trávil hodiny na policejních služebnách. „V baru
Lucerna si na mě začali vyskakovat policajti. Takoví mladí frajírci. Jeden se po mně
ohnal pistolí. Tak jsem ho předešel a dostal za to dva roky.“ Odseděl si to před dvaceti
lety.
Dlouho pak sekal dobrotu. V jedné pražské tiskárně se vypracoval na místo šéfa
knihárny. V roce 1992 šel už potřetí na operaci nohou a v práci skončil. Začal pobírat
invalidní důchod.
Koupil si domů několik nových zámků a vyzkoušel, jak se do nich lze snadno
dostat. Byl jen krůček od prvního vloupání. „Zpočátku jsem udělal nějakou tu
hospodu, jindy zastrčenou kancelář. Pak, celých sedm let, než mi na to přišli, jsem
vykrádal byty systematicky a skoro plošně.“
Zaměřil se na dva druhy zámků. „Šlo o bezpečnostní štítky, kde je vidět fabka.
Udělat ručním vrtákem díru do mědi nebo mosazi zvládne člověk za tři minuty.
Všechno jde bez kraválu a nic neuslyší ani sousedi ve vedlejším bytě. Jiné vložky se
zase dají zlomit hasákem,“ chlubí se s tím, že by dokázal po důkladném nácviku
otevřít i složitější zámky. „Šly by rozleptat kyselinou. Nebo zchladit za pomoci
tekutého dusíku. Pak do toho stačí jen praštit gumovou palicí a zámek se vysype.“

17

Vždycky si vybral sídliště a v jednotlivých panelácích, kde byly dva únikové
východy, vytipoval byty s tím správným zámkem. Většina paneláků měla otevřené
hlavní dveře, což mu hrálo do karet. Opsal si jména rodin ze štítků na dveřích a
v seznamu našel jejich telefonní čísla. Několikrát na ně zavolal, aby zjistil, kdy jsou
domácí pryč. „Ze soboty na neděli jsem zámky označil. Strčil do nich nepatrný
papírek. Když byly ráno značky na svých místech, šel jsem dovnitř. Nakonec jsem
zámek vrátil zpátky. Sousedi si skoro nikdy nevšimli, že byl porušenej.“ Vykradl osm
až deset bytů a přesunul se jinam.
Párkrát ale plán nevyšel. „Na Pankráci jsem se dostal do bytu, kterej jsem hlídal
několik dnů. Vejdu do ložnice a zpod peřiny na mě kouká asi šestnáctiletá holka.
Nezmohl jsem se na nic jinýho než jí říct dobrý den. Byla tak vykulená, že ani
nezačala křičet. Rychle jsem se zdekoval,“ popisuje jednu z historek. Ve zmíněné
čtvrti vykradl v roce1998 i byt Inky Zemánkové, která nazpívala hit Slunečnice pro
film Hotel Modrá Hvězda. Až v novinách se dočetl, že v té době vyloupili zpěvačce i
chalupu.
Jindy vlekl televizi a v přízemí mu nájemníci úslužně podrželi dveře. Později se
dozvěděl, že vykradl právě jejich byt.
V roli dobrodince
Za léta vykrádání cizích bytů zažil podobných, někdy až neuvěřitelných příhod
hned několik. „Vždycky jsem jezdil žigulíkem. Ten mě nikdy nenechal na holičkách.
Jednou jsem si půjčil ford. Do něj jsem v Holešovicích naložil věci ze dvou bytů a už
ho nenastartoval. Auto stálo před vchodem. Ani neškrtlo. Zavolal jsem známýho
taxikáře a slíbil mu hory i s horalama, aby přijel co nejdřív. Ti okradený se měli
každou chvíli vrátit a viděli by auto plný jejich věcí. Deku na přikrytí jsem neměl.
Stihli jsme to. Taxikář mě odtáhl za roh a odtud jsem pozoroval, jak se rodinka vrací
domů.
Před akcí nikdy nepil. Byl lupič samotář, a proto stále řídil. S kradeným zbožím
jezdíval často mezi sedmou a osmou ráno, protože v tu dobu se policisté střídají a ulice
jsou takřka prázdné. Občas mu to nevyšlo, ale dopraváky při kontrolách nějak ukecal.
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„To byl hroznej adrenalin. Tekly ze mě čůrky potu a třásl jsem se. Když jsem se vrátil
domů, zalezl jsem do pokoje a nalil si flašku nějaký kořalky do palice, abych to vůbec
rozdejchal.“ Někdy v neděli zašel i do kostela, ale bez zpovědi.
Na sídlišti Novodvorská projevil i slušné vychování. „Na chodbě jedné bytovky
jsem potkal stařenku, která si zabouchla dveře. Otevřel se jí je. Nechtěl jsem ji tam
pak nechat s rozbitejma dveřma. V dílnách sousední továrny jsem si nechal ohnout
nerez plech a dveře jí oplechoval. Babička mi samozřejmě nekoukala celou dobu na
ruce. Tak jsem přitom otevřel dveře do vedlejšího bytu a trochu se v něm porozhlédl.
Ty dveře vlastně zaplatil její soused.“
Hlavně před Vánoci, kdy lidé odjíždějí na hory, mají bytaři opravdové žně.
Často našel hodně peněz nebo rovnou vánoční dárky. „Nejvíc jsem v jednom bytě
objevil sto padesát tisíc korun. To byly moje Vánoce. Většinou ale šlo o věci tak za
dvacet tisíc, což byl slušnej výsledek. Několikrát se mi taky stalo, že v bytě nebylo víc
než starej nábytek. Nikdy jsem ale nic, teda kromě zámků, nezničil.“ Nové počítače
měly tehdy na černém trhu cenu i patnáct tisíc korun, dnes by ty samé šly nejspíš do
popelnice.
Naloupené věci, jejichž cenu si předtím zjistil po obchodech, prodával jedině
známým, a to za polovinu. Třeba číšníkům z barů v centru Prahy, hospodským,
trhovcům nebo kolotočářům. „Znal jsem jednoho světskýho z Říčan. Bral to hlavně na
kšeft. Mezi nimi se toho tenkrát utopilo ohromný množství. Napsal jsem seznam deseti
věcí. Televize, videa, kamery , počítače, foťáky … A poslal mu ho. Druhý den si pro
to přijel a vyplatil mi peníze na ruku.“ Po bazarech nikdy neprodával. „Všichni to jsou
konfidenti, s policajtama jedna ruka. Přece si nenechaj zavřít krám.“
Peněz měl dost, ale na žádné hýření to nebylo. „Režie byla velká. Benzín,
telefon, nářadí a tak.“ Bydlel v malém pronajatém bytě u Prahy, kde schovával většinu
ukradených věcí. Nebezpečí si moc nepřipouštěl, svou adresu držel v tajnosti. „Měl
jsem tam často zboží za dvě stě tisíc. Když bylo nejhůř a já potřeboval ihned hotovost,
prodával jsem i pod cenou. Na několik dnů pohody to vždycky stačilo.“
Detektivové po něm pátrali několik let. Nakonec doplatil na mobilní telefony.
„Moje bejvalá si pro sebe schovala ukradenej mobil. Pocházel z bytů v Neratovicích.
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Já jsem se takových věcí zbavoval, ale ona ho zatajila a začala používat. Byl
v seznamu kradených věcí. Jeden z detektivů na ten mobil zavolal. Zvedla to a
dokonce ses ním domluvila na schůzce, káča jedna. Tam na ni všechno vybalil a ona
ho na mě navedla. Pak mě začali odposlouchávat, sledovat a už jsem se vezl.“
Když ho v roce 2000 zatkli, právě jeho mobilní telefon se stal pro vyšetřovatele
hlavním vodítkem v pátrání. Mobilní operátor jim předal čísla, na něž volal
v posledních letech, což je většinou navedlo na vykradené byty nebo na lidi, kteří
kradené zboží nakupovali. „Mám telefon sedm let a ještě jsem neposlal SMS. Neumím
ho ani dobít. Já nevěděl, že operátor to tak dlouho archivuje. Dostali přes čtyři tisíce
záznamů. Do jednoho bytu jsem několikrát zavolal a za půl hodiny potom byl
vykradenej. Navíc u mě našli nářadí. Už nešlo zapírat.“
Dokázali mu sto třicet vykradených bytů, a to se k některým sám přiznal.
Přestože ho podezřívali až z pěti se krádeží, na víc neměli důkazy. „Já už si to všechno
nepamatuju,“ dodává s grimasou prosťáčka.
Téměř dva roky pak strávil ve vězení. Byl ve vazbě a vybral si jednu podmínku,
provinění z minulosti. Když ho pustili, až do loňského podzimu prodával ve stránku
hamburgery a občerstvení. Následně pracoval paradoxně jako hlídač.
„Od zatčení už jsem žádný byt neotevřel. Opravdu ne, nemám na to nervy. Jen
vidím zámek a třesou se mi ruce. Bylo toho moc,“ dušuje se.
Soudy byl v jeho případě nezvykle rychlé. Po několika odvoláních byl 6. září
odsouzen na sedm a půl roku. „Skoro dva roky má už mám odsezený. Započítají mi
totiž vazbu a podmínku. Se zdravím na tom nejsem dvakrát dobře a patnáct let jsem
nebyl ve výkonu trestu. Mám tedy velkou šanci na podmíněné propuštění po půl roce.
To znamená odsedět ještě zhruba dva a půl roku“ kalkuluje. „No co se dá dělat.“
Trest si začne zanedlouho odpykávat nejspíš ve věznici ve Všehrdech. Tam
mobily nesmějí.
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