VÁCLAV HAVEL – TOVÁRNA DOBRA (asi 1946)

Praha 4. ledna 2000
1. Vznik Dobrovky
Dobrovka jest jedna z nejlepších strojových továren světa. Proto vám míním o ní něco říci. Nejdřív vám
napíši, jak vůbec vznikla. Tak tedy: Václav Havel chtěl již od malička býti „Badatelem“ jak vždy říkal. A
také se mu to vyplnilo; ale ne ze začátku v tak velké míře jak chtěl když byl mlád. Nebyl pořád uznáván
na profesora. Již již se chtěl toho účelu vzdati, ale řekl si jednoho krásného dne, že nepovolí. A tak
študoval dále a dále, až už byl uznán, a dostal diplom „PROFESOR“. Peněz měl dost, tak si umýnil, že si
sežene výpravu a, že pojede na pól. Byl to troufalý čin ale skonal ho dobře. O jeho skušenostech si
teprve povíme.
Tu výpravu udělal velmi dobře, probádal skorem celou severní točnu. Až se vrátil do rodné
vlasti, to jest československa byl uznán od společnosti všech národů za světového učence a nejlepšího
badatele v novověku. Teď dostal od každé banky československé 100.000 Kčs (u některé více). Měl nyní
peněz až, na zbyt. Chválím jen jeho, ale kdyby nebylo některých zůčastníku z jeho výpravy, nedocílil by
takového majetku! Byl milionářem. A také si toho vážil! Moc nevypotřebovával svého majetku, spíše si
ho ještě střádal. Bylo mu asi touto dobou 50 až 52 roky. Tak tedy věděl, co snimi udělat?! Chtěl udělat
prý něco, velkolepého. A za rok – dva jsme se to všichni dozvěděli s překvapením, když bylo v novinách.
TOVÁRNA DOBRA.

10 malých

Václav Havel založil továrnu „Dobru“. Říkají ji
„Dobrovka“.

Celkem sehnaných pracujících sil:

Bude tam:
hala:
10 velkých hal
100 menších
4 velká skladiště

V hlavní továrně celkem:
88.000 dělníků
1.000 strojníků
100 inžinírů
15 ředitelů
2 vedoucí

Mimo to chce, aby v každém větším městě byla jedna továrna a v těch vesnicích a městech kde je
Baťa aby byla i filiálka Dobrovky.
To vše chce udělat a ještě nemá ani dělníky, ale dal to ve veřejnost.

