
> Na‰i ãtenáfiimají firmuKlinsk˘ãiKlin-
sky spojenou s dfievûn˘mi stfienka-
minapistole. Jak jste seknimvlast-
nû dostal?

To je dlouhá historie. Jsem vyuãen˘ ná-
strojafi a dlouhá léta jsem pracoval
v Koh-i-nooru âeské Budûjovice, po-
boãka Proseã, tedy v takzvané fajfkárnû.
Dûlal jsemmistra ve v˘robû. Kromû d˘-
mek se koncem 80. let ve fajfkárnû zaãaly
dûlat také paÏby a rukojeti pro Drulov Li-
tomy‰l a brnûnsk˘ Aeron. Kopírovací
stroje tyhle nesnadno vyrobitelné tvary
dokázaly vyrobit, ale muselo se jim po-
rozumût a opeãovávat je. A od toho
jsem tam byl já.

> Jak se paÏby dostaly k vám?
Po roce 1990 se fajfkárna zaãala trans-
formovat. Já jsem tehdy koupil ten klí-
ãov˘ kopírovací stroj, protoÏe jsem si
myslel, Ïe ty paÏby budou potfieba i na-
dále a Ïe by mi to mohlo dávat chleba.
A tak jsem si pfievezl ma‰inu domÛ do

sklepní garáÏe a pro Drulov a Aeron jsem
zaãal dûlat paÏby a rukojeti sám za sebe.
V roce 1993 uÏ mi garáÏ nestaãila, takÏe
jsem ma‰inu pfiestûhoval do pronajaté

provozovny. Zaãal jsem zamûstnávat
manÏelku a dal‰í lidi. To uÏ jsemmûl tro-
chu jméno, ale pofiád jsem je‰tû dodával
hlavnû v˘robcÛm zbraní, ktefií moje v˘-
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Z Proseãe u Skutãe na úpatí Vysoãiny nûkdy pfied 30 lety pocházela moje první
d˘mka. Se jménem Lubo‰e Klinského jsem se zaãal setkávat nûkdy asi pfied deseti
lety, kdyÏ se ve vût‰í mífie zaãínaly objevovat plastové sáãky a krabiãky s jeho
jménem, ve kter˘ch byly zabaleny dfievûné stfienky na pistole. Pak jsem poznal
Lubo‰e Klinského osobnû a on mû pozval do Proseãe. Slibem nezarmoutí‰, slíbil
jsem, ale k splnûní slibu se mi pofiád nedostávalo ãasu. AÏ teì.

Stfienky od Klinského

Ing. Mart in HELEBRANT

S Lubošem Klinským jsem se setkal poprvé na veletrhu IWA 2007 nebo 2008, kde stál ve skromném stánku vonícím dřevem. Tehdy jsem si říkal, že ten
stánek je mu malý. To má dvojí smysl. Především Luboš Klinský je chlap jako hora, tedy opravdu prostorově výrazný chlap. Ale také z něj cítím zvládnuté
klasické řemeslo, houževnatost, něco, co dává naději na dlouhodobou perspektivu jeho firmy. Luboš Klinský má i velký lidský rozměr. Jeho vztah k firmě
i zaměstnancům mě opravdu oslovil. Říká se, že 60 procent nově založených podniků nepřežije prvních pět let své existence, 80 procent nepřežije deset
let a skutečná stabilita a jistota začíná za patnácti lety. Vypadá to, že Luboši Klinskému se jí podařilo dosáhnout.

Kopírovací fréza Reichenbacher – touhle mašinou to všechno začalo




