
JAN POSPÍŠIL
(* 1943)

„Chovejte se tak, abyste se nemuseli stydět podívat druhým do očí.“

     Jan Pospíšil  se narodil  7.  2.  1943 v Čechách pod Kosířem. V roce 1946 se  s rodinou
přestěhovali do Bruntálu, kde bydlí dodnes. 
     Po ukončení základní školy se vyučil elektrikářem v SME /Severomoravské energe cké
závody)  v Přerově.  V roce  1960  začal  studovat  při  zaměstnání  na  průmyslové  škole
elektrotechnické.  Studium,  které  musel  po  dvou  letech  přerušit  z důvodu  nástupu  do
základního vojenského výcviku, dokončil až v roce 1967.   
     Pracoval jako elektrikář v rozvodných závodech Opava (závod Bruntál), z toho tři roky na
rozvodně vysokého napě  v Břidličné. R. 1967 se oženil s paní Janou, učitelkou na ZŠ, a před
narozením prvního dítěte přešel do Lisoven nových hmot Bruntál.  Zde pracoval  ve funkci
mistra elektrické údržby a zastával funkci energe ka. Jako kumula vní funkce měl provoz
kotelny, provozní technik vysokozdvižných vozíků a revizní technik elekro a jeřábů. 
     V roce 1977 začal studium v Olomouci na energe ckém ins tutu. Od 1. 1. 1979 byl po
dohodě s LNH uvolněn na nábor k dopravním stavbám Olomouc (závod Mosty).  Zde také
ukončil studium na energe ckém ins tutu a byl závodem vyslán na rok jako elektrikář do
Libye. V Libyi zastával funkci kempmistra v lokalitách Tandamíře a Báderu. U DS (dopravní
stavby) pracoval jako elektrikář u opravárenské pojízdné dílny. Po ukončení tříletého náboru
se vrá l do LNH v Bruntále, kde znovu nastoupil na pozici mistra elektrické údržby. Z ní byl
poté na kratší  dobu uvolněn a pověřen dostěhováním nové lisovny a jejím uvedením do
provozu.  Po  domluvě  s vedením  LNH  dostal  souhlas  k uvolnění  pro  Vítkovické  stavby



Ostrava, kde nastoupil 1. 9. 1986. Rok nato odcestoval jako elektrikář do Kazachstánu. Zde se
dokonce sblížil s tamní rodinou, se kterou je v kontaktu dodnes. Naposledy se s nimi setkal v
září  1999,  kdy trávil  v  Kazachstánu svou dovolenou.  Přes kazašské  cestovní  kanceláře se
dostal až za polární kruh, dále také do Uzbekistánu nebo třeba na Bajkal. Několikrát navš vil
své známé -přátele v Čeljabinsku na Urale.
     Do České republiky se vrá l po šes  letech - v prosinci 1993. V březnu 1994 nastoupil na
pozici vedoucího kotelny v Bruntále, kde pracoval osm let. Poté v dubnu 2002 nastoupil na
naši základní školu (ZŠ Bruntál, Jesenická 10) jako školník. Tady pracoval až do důchodu roku
2004. Škole ale zůstal věrný a ještě několik let zde vypomáhal.
    Dnes si užívá zaslouženého důchodu, věnuje se svým čtyřem vnukům, miluje jízdu na kole,
vycházky do přírody, s manželkou rád pracuje na zahradě.


