
KMEENECK´S  MANUFACTORY 
(Pegi Peťura Kmínek na 3.Mazikongresu) 

 
Firma nebyla založena, firma se založila sama svým proslulým prvním 
výrobkem - Eliminačním močníkem - v roce 1983. Přestože zde na Mazikongresu může čistá  

firemní prezentace 
působit poněkud nepatřičně, vězte, že již první vynález byl doprovázen tištěným manuálem, který 
obsahoval vědecky velmi pečlivý propočet prospěchu tohoto vynálezu pro veškerenstvo. Vpravdě 
snad dle metody KTMD již tehdá byla řečena převratná téze, že technický pokrok se dosud 
překotně a s vedlejšími nežádoucími účinky snaží lidskou práci ulehčit, kdežto tento vynález 
ji odstraňuje zcela!!! O to větší šok byl, když po třech létech od našich manufakturních výrobků 
využil tento nápad kdosi k  prospěchu osobnímu(!!!) a  pro svoji sériovou výrobu se neobtěžoval s 
odkupem autorských práv. Všechny naše vynálezy nesou neotřelý, někdy až geniální nápad, a 
skoro všechny byly movitějšími výrobci ukradeny. Protože naše firma nevyrábí, ale tvoří, a 
mnohdy je jí jedinou odměnou radost zákazníka či pouhý tvůrčí pocit, nemáme na zaplacení 
náročných patentových řízení po celém světě, a tudíž jsme se rozhodli právě na slovutném, pročež 
hojně navštíveném Mazikongresu předvést, tedy zveřejnit všechny své stěžejní vynálezy, abychom 
v dalších sporech s vykrádači myšlenek měli dostatečný počet živých svědků.  
 Naší firmě sice již  
* nikdo neukradne to, čím se proslavila - totiž obohacením češtiny o výraz PŘEVYNALÉZÁNÍ, 
firmě 
* byla několikrát udělena cena HLADOVÝ ROPÁK (za využívání nedokonalých výrobků cizích 
firem - zacyklování energomateriálových toků planety Země), 
* dvakrát i cena PROPUŠTĚNÝ SKLÁDKÁŘ (za šetření obalovou technikou a nervy zákazníků), 
ale    
 ŽRÁT TAKY MUSÍME a naše vynálezy jsou sice k sežrání, ale né doslova (viz upozornění 
v přiložených manuálech!). 
 
SOUPIS prezentovaných vynálezů:  NOVÁTORSKÉ  ASPEKTY                                      : 
 1.  ELIMINAČNÍ MOČNÍK  revoluce ve vynálezectví-odstranění práce, energetika 
 2.  DŘEVNÍ VÁLČÍK   houbková sonda do historie, multifunkčnost 
 3.  TOO MUCH MUCH   obyč.síť -simulační ekologická hra-pojem homeostáze 
 4.  SPLACHOVACÍ BUDÍK  randál“kovárny“-skříňka+úlevný pocit při“spláchnutí“ 
 5. HAJZLÍČEK    návod přímo na výrobku(dtto štítky na starýchstrojích) 
 6. FRŇÁK    “socha nosu“, triumf nad parazitárními institucemi 
 7. VĚŠÁK - SOCHA STROMU  designérský vrchol-výtv.ocenění, pojem„užité umění“ 
 8. RYTÍŘI, NEZLOB SE  psychologická hra,precizní herní plán,výtvarně ceněný 
 9. DOGOBRANA   individuelní řešení konkrétních rodinných trablí 
10. SBÍRKA MOTÝLŮ   trad.sváděcí pomůcka v ekol.úsporné,ale účinné verzi 
11. DECENTNÍ TRUHLIČKA  “kouzelná“pomáhající intimní chvíle oprostit trapností 
12. PAMATOVÁK (I. až III.generace) ŠLÁGR nejedné sezóny, vývoj s dobovými manýry  
13. POLÍVKODRŽKA   asi nejoriginálnější vynález fy, utuží rodinnou pohodu 
14. STÝSKOMĚR+Eliminátor stesku-2v1: psychoterapeutický vynález šitý na míru, montáž a 
      kalibrace na místě. 
ZÁVĚREM: Pohleďte prosím do manuálu ke Stýskoměru 2v1 - v jeho závěru jsou mnohde 
zmiňované atributy naší firmy shrnuty stručně v tomto smyslu: Naše výrobky sice nevymýšlíme 
pro zisk, ale z tvůrčí radosti, ale protože jsou vždy určeny k řešení nějaké vaší potřeby, 
deficitu či dokonce problému, zároveň upřímně říkáme, že bychom sami byli raději, kdybyste 
je vůbec nepotřebovali !         

                      ing.ign.Pegi Peťura Kmínek, rekapitulace XX. a XXI.století, přesněji L.P.1983-2007 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 


