
00:18 – 00:28 narodil jsem se 10. července 1945 těsně po válce v Ivančicích. (10 sekund) 

Pan Kolofík pochází ze stejného města, jako významný malíř Alfons Mucha, s jehož 

nejslavnějším dílem, a sice Slovanskou epopejí se setkal osobně. 

01:17 – 02:05..já jsem ty obrazy všechny viděl v Moravském Krumlově. Ty obrazy nalezl můj 

strýc v krumlovském klášteře, když opravovali podlahu. Vevnitř bylo atrium, kde strýc, 

architekt, společně se zedníkama opravoval dlažbu a dole byla ukryta celá kompletní epopej. 

(48 sekund) 

Pan Kolofík odmaturoval na slévárenské průmyslovce a postupně pracoval ve slévárně, 

v ocelárně, v kovárně. Poté potkal kamaráda, který mu nabídl, aby začal pracovat s počítačem, 

což mu otevřelo dveře do světa. 

07:34 – 08:18 ..v roce 69 jsem přišel do kancelářských strojů, ze začátku jsem jezdil po 

venku, jezdil jsem instalovat do zahraničí. Instalovali jsme na Slovensku, v Polsku, v Rusku. 

Na školeních jsem byl a už se mi nechtělo jezdit, protože už jsem měl malé děti a chtěl jsem 

zůstat spíš doma, tak jsem sloužil na počítači, protože tam musel sloužit technik, operátor a 

programátor. (44 sekund) 

Díky své práci s počítačem poznal pan Kolofík spoustu zajímavých destinací a bylo mu 

umožněno vycestovat také za hranice tehdejší Československé socialistické republiky. 

13:13 – 14:18 Já jsem byl na školení, to bylo poprvní v životě, ty roky už přesně nevím, ale 

nějak sedmdesátá léta, možná 71-72, já už si to přesně nepamatuju a jeli jsme na školení. To 

bylo pro nás velmi zajímavé, já jsem byl poprvní v životě na území Světského svazu. Jejich 

centrum nebo to hlavní kolem toho počítače, to gró, protože tam byly přídavný zařízení, to se 

dělalo tam, každá ta záležitost se dělala někde jinde. Snímač štítku, tiskárna, disky, pásky – to 

se dělalo každý někde jinde. Ale to hlavní, to znamená ta hlavní bedna s tou hlavní pamětí 

as tím procesorem a s tím vším, tak to bylo v Jerevanu. (65 sekund) 

Ostatně do Jerevanu se pan Kolofík také podíval a zažil tam po příletu milé a jistě 

nepředpokládané překvapení. 

23:18 – 23:28 a teď se nám věnoval člověk, to byl Armén a jmenoval se Veverka. To byl 

největší tam expert přes ten počítač. (10 sekund) 

 

 


