
Dobrý den celé komunitě, 
po delší odmlce píši s notnou dávkou nostalgie patrně jeden z posledních mailů za naši 
komunitu Tiskne celé Česko. 
  
Co Vás bude určitě zajímat jsou nějaká data, takže tady jsou: 
  
1. První mail s názvem Tiskne celé Česko byl rozeslán večer 24. 3. 2020 – od tohoto večera  
    jsem vás otravoval dalších 36 nocí. 
2. Celkem jsme do dnešního dne rozdali 46 428 ochranných štítů! 
  

Jak jsme si stáli v jednotlivých krajích: 

Hlavní město Praha 9 625 

Jihočeský kraj 1 381 

Jihomoravský kraj 5 691 

Karlovarský kraj 275 

Kraj Vysočina 1 036 

Královéhradecký kraj 3 613 

Liberecký kraj 1 001 

Moravskoslezský kraj 3 494 

Olomoucký kraj 2 767 

Pardubický kraj 6 533 

Plzeňský kraj 1 025 

Středočeský kraj 4 508 

Ústecký kraj 4 446 

Zlínský kraj 1 033 

celkem ČR: 46 428 
  

3. Stav sbírky je nyní: 458 141,75 Kč 
4. Zisk z připsaného úroku máme neuvěřitelných 93 haléřů, ale hned nám stát sebral na 
    daních 18 haléřů z úroku, takže …….nechme to být 
5. BPA sportmarketing - zapojili jsme extraligové kluby, nakonec všechny, ale ne na všechny 
    se dostalo s rozvozem 
6. Piloti lidem – pozitvivní kapitola sama pro sebe cca 20 vypravených letadel do všech  
    koutů naší země v průběhu projektu 
7. EUROPE-INSTALLATION LTD. - Czech branch – opět skvělí lidé, kteří nám moc pomohli  
    s distribucí 
8. Za sklem – perfektní spolupráce s neziskovou organizací 
9. Y Soft Brno – nyní větší část dodávek na jejich bedrech 
10. K dnešnímu dni máme 248 členů, resp. evidovaných emailových adres – bude nás  
      rozhodně podstatně více  
  
Vzhledem k tomu, že již evidujeme spíš komerční objednávky, tak nevidím rozumnou motivaci v 
projektu pokračovat. Motivace před 2-mi měsíci byla jiná a snad budete souhlasit, že velmi 
důležitá. Podařilo se nemožné a to nejen nám, ale celé naší zemi a to pandemii zvládnout se 
vztyčenou hlavou. Ano, i u nás máme mnoho mrtvých, a každého zmařeného lidského života je 
neskutečná škoda. Semknutost a touha pomoci nás však radikálně oddělila od zemí, kde 
k těmto skvělým lidským vlastnostem nemají tak blízko jako my u nás.  
Přátelé na závěr Vám chci za nás všechny popřát hlavně pevné zdraví a mnoho síly do dalších 
nelehkých měsíců, které máme před sebou. 
Bylo mi velkou ctí být u toho s Vámi a všem patří velké poděkování, za Váš čas a ochotu jít do 
toho. 
Držte se!  
Aleš 


