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PO JUBILEJNÍ OSLAVĚ 
Milí spolupracovníci! 
Podařilo se nám úspěšně překonat všechny nástrahy, včetně COVID19 a uspořádat v Kuřimi v 
pátek 2. července 2021 slavnostní připomenutí  

50. výročí založení výpočetního střediska v TOS Kuřim instalací počítače DATASAAB D21, 
které pro omezení v důsledku epidemie jsme museli o rok odložit. 
Byla to zároveň připomínka nejen této technicko-historické události, ale i připomenutí našeho 
úspěšného podílu na zavádění počítačů do každodenní firemní praxe. To, co se dnes stalo už 
běžnou skutečností – počítač na pracovním stole, byla v roce 1970 v podobě sálového počítače 
mimořádná a průkopnická událost. Buďme hrdi na to, že jsme mohli být u toho a dokonce po 
tolika letech jsme si tuto mimořádnou událost a pak následné souvislosti (troufám si říci jako 
jediní) takto připomněli! Přinášeli jsme tehdy osvětu a pokrok! Za 50 let si budou mnozí 
současníci podobně připomínat zavádění robotických systémů. 
Děkuji Vám všem, že jste obětovali svůj volný čas i na úkor různých jiných povinností a na 
oslavu v tak hojném počtu přišli. Byli jsme odměněni všichni tím, že jsme se opět mohli šťastně 
setkat! Byť po tom nepříjemném odkladu, který způsobila probíhající karanténa. Několik do 
sálu přinesených artefaktů nám hmatatelně připomnělo tuto prožitou minulost! Uvědomili 
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jsme si, že mnohým našim spolupracovníkům to osud nedopřál. Vzpomněli jsme na ně a 
vyjádřili čest jejich památce. Fotky, naše písničky, vzpomínky, děrné štítky, příjemné prostředí, 
dobré jídlo, ochotná obsluha a Vaše nadšení, to vše způsobilo, že oslava proběhla výborně a 
budeme moci na ni takto v dobrém vzpomínat. Za to vše je potřeba poděkovat i organizátorům 
Jirkovi, Milanovi, kterým pomáhala Banka Bartuňková, i Vaškovi Šindýlkovi, že nazpíval naše 
písničky, takže jsme se mohli při zpěvu naší hymny držet noty, a pohotově vytiskl samolepky, 
které jsme si nalepili na děrné štítky pro připomenutí této oslavy. Bavič Petr Novotný, 
v jednom svém estrádním pořadu doporučoval zásadu, že je nutno nezapomenout se 
pochválit každý den alespoň dvakrát, protože to za nás nikdo jiný neudělá. Proto Vám všem, 
kteří jste se zúčastnili, i těm kteří z různých důvodů nemohli, ale udržují naši komunitu 
pohromadě, vyslovuji zaslouženou 
 

VELKOU POCHVALU!!! 
 

Přeji Vám pěkné prožití letního dovolenkového času, ale hlavně úspěšné minutí se 
s koronavirem a hodně zdraví tak, abychom se podle dohody setkali letos na konci roku, pokud 
to podmínky karantény dovolí, nebo v nějakém pozdějším termínu. 
Do té doby věnujte pozornost mailům, které Vás upozorní, kde najdete fotogalerii z oslavy a 
případné další zprávy z naší komunity. 
 
Srdečně všechny pozdravuje 
                                                                                           Broňa 
 
 
 

 
 


