
www.veteranarmy.cz

                                                           Geoge Blaisdell-pan Zippo.
         5.6x3.6x1.1cm,60 gramů-22součástek z niklu a tvrzené ocele a jednoduché ovládání-to je Zippo
 

písmena a číslice na spodní části zapalovače, značí  měsíc a rok výroby originálu Zippo 

Ten,kdo si koupí originál zapalovač Zippo,má doživotní záruku a servis zdarma,po celém světě včetně ČR.

Narodil se v červnu (5.6.1895) v Bradfordu Pensylvanie,otci Philoa a matce Sary Blaisellovým.Žili na konci ulice
dnešní Kongresové ajeho otec vlastnil malý rodinný podnik Blaisdell Machinery Company.George nenáviděl
školu,nechtěl se učit a tak není divu že vyšel jen  pět tříd a poté ho otec přihlásil do vojenské akademie,ale zde
strávil jen dva roky,než byl vyloučen(prý proto,že nesnášel vojenský řád)a otec ho donutil pracovat v rodinném
podniku,kde se učil zámečníkem a jeho dovednost de mu hodila téměř po 30-ti letech později.Po první sv.válce v
r.1920 se vrhl na obchod s naftou.Prodal strojní zařízení podniku a všechny peníze investoval do nafty.Vzestup
trval několik let,potom ale přišla  světová hospodářská krize a ta zastavila veškeré obchodní aktivity.George
přišel o většinu investic a byl v situaci,kdy věděl,že musí něco udělat,aby uživil rodinu.Měl dvě dcery-Sarah a
Harriet. Jednou při návštěvě v country clubu v Bradfordu viděl,že si místní obchodník Dick Dresser zapaluje své
doutníky zapalovačem .Zeptal se ho proč a odpověď byla-well,dobře to funguje i proti větru.Tento zapalovač byl
vyroben v Rakousku a inspiroval George k tomu,vynalézt svůj zapalovač se jménem Zippo,protože zvuk toho
slova lahodil jeho uchu.To bylo přesně to,co on chtěl.Určil si,že bude cenově dostupný(1.95US dol),oddolný proti
větru.Již o rok později v r.1933 přišel na trh jeho první Zippo-dodnes s doživotní zárukou.Nejprve zaměstnával
tři lidi,včetně sebe,který také zvládal prodej .Malá dílna se nacházela v horním patře domu Rickerson a Pryde
Building v Bradfordu .3.března 1936 získal první patent pro zapalovač.
V r.1940 se staal Zippo zapalovač velice populární.Začátkem roku koupil Blaisdell budovu na 36 Barbour
street.Zippo továrna byla zezadu budovy a kanceláře vepředu.V průběhu roku koupil ještě několik sousedních
budov a spojením dohromady, mohl svoji továrnu rozšířit i tam.
Každý rok v zimním období Vánoc Blaisdell rezervoval celý vlak na cestu za zimními radovánkami do  Buffala
pro všechny své zaměstnance a mnoho lidí z Bradfordu.Sám říká:“nebýt obyvatel Bradfordu,nebylo by Zippo
Zippo vždy bude podporovat Bradford a okolí.“Blaisdell také vybudoval a udržoval lyžařskou sjezdovku v
Callahan Park, „aby si to všichni obyvatelé Bredfordu užili“.
Během WW2/svět.války/udržoval kontakt s Ernie Pylem-válečným zpravodajem pro Scripps-Howard
Newspapers.Každý měsíc posílal Blaisdell Ernimu celou stovku zapalovačů,aby je rozdal mezi  americké
vojáky.Tyto zapalovače měly trvanlivý, černý,zvrásněný nátěr,ktrý zabezpečoval trvanlivost.Tuto spolupráci měli
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spolu Ernie a George do té doby,než byl Ernie Pyle zabit japonským kulometčíkem v.r.1945  na Okinawě.

  Ernie a jeho dům /příběh Ernie Pyle bude dalším námětem/     
Baisdell byl velmi rozrušený,ze smrti přítele Ernieho.

V roce 1946 nastal problem se škrtáním zapalovače a Blaisdell zastavil okamžitě celou výrobu (300.000 dolarů)a
okamžitě a promptně řešil problem tzv.pazourku zapalovače.Zaměstnanci dostali dále výplatu a nikdo nebyl

propuštěn,dokud se sporná záležitost nevyřešila.Úžasné.Jeden z jeho nejpopulárnějších reklamních výtvorů bylo Zippo
auto. V r.1947 koupil Chryslera Saratogu za 2.048 dollarů a přispůsobil ji pro reklamu svých zákazníků.Vůz měl

obrovské lehké dveře s víčky,která se otevírala a zavírala jako zapalovač.Když bylo víko otevřené,rozžehl se neonový
plamen a vůz jakoby hořel.Zippo auto projelo všech 48 států Unie,řízeným prodavačem Dickem O´Dayem.Blaisdell
dokonce sponzoroval motocyklový club a to tím způsobem,že ho koupil a nechal udělat na trička reklamní slogan na

podporu clubu, jako jeho čestný člen.V r.1952 koupil pro místní policejní sbor dva psy,kteří byli pojmenováni Zippo a
Zippette.Také byl na titulní straně časopisu Life a konečně se mu podařilo i otevřít vlastní chromovnu pro

zapalovače..Vr.1953 mu zemřela manželka Miriau Bracroft Blaisdell a o několik let později byla zřízena na její počest
univerzita v Bradfordu. V.r.1949 koupil a otevřel druhou továrnu v Niagara Falls,Ontario Canada.A to upevnilo jeho
postavení uvnitř USA.Nicméně v r.2002 musela býti uzavřena. V r.1963 se uskutečnil další jeho sen-totiž uspořádat
golfový turnaj mezi profesionály a amatery-Zippo open v Pennhills Country v Bradfordu.Během dovolené ve svém
domě v Miami Beach,Florida- George Blaisdell zemřel dne 3.10.1978 ve věku 83 let.Veškerá společnost byla velice

smutná .Blaisdell byl předseda společnosti Zippo až do své smrti.Manažéři a zaměstnanci nechali vyrobit bustu na jeho
počest a věnovali ji rodině.Zippo je nynní vedeno jeho vnukem Georgem B.Duke. 

Pokud vlastníte Zippo zapalovač,v dalším příspěvku uvedeme tabulku,dle které zjistíte originál-nebo falsifikát a
zároveň rok a měsíc výroby vašeho zapalovače.








