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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři, jistě jste už shlédli naši výstavu Velkoplošné
voskové baiky. Pokud ne, tak pospěšte, abyste se inspirovali pro
kurz této techniky, který budeme organizovat, ještě je pár vol-
ných míst. Nová výstava 90 let ZOO Plzeň (ZOO Plzeň se
představuje) bude zahájena vernisáží a přednáškou o je-
dovatých hadech s Miroslavem Dohnalem 9. 5.  Co se týče dění
toužimského, v květnu ještě využijte před létem pomalu končící
přednáškování - ERBY, Indie a Letci RAF, která to je předzvěsí
velké srpnové událosi na náměsí v Toužimi, nechte se
překvapit! Druhý letošní Výlet za humna bude do Ostrova nad
Ohří za životem pradědů. 
Na závěr připomínám naši Semínkovnu. Přijďte si pro trvalku 
Kohoutek ohnivá láska či Chvályhodnou popínavku toužimskou
původem z Bulharska, hokaido a mnoho jiného! I.Květ.

TRADIČNÍ VÝLETY ZA HUMNA

Cílem našeho výletu 19. května je město Ostrov nad Ohří pod
Krušnými Horami. Tam absolvujeme s průvodcem kombinovaný
okruh Život pradědů. Navšívíme 2 interiérové okruhy, „rekreační
vilu“ dávného velmože – Letohrádek a interiéry Kláštěrního
areálu s řadou krásných kaplí. 
Seznámíme se s velmi zajímavou historií plnou zvratů. Uvidíme
dům, v němž byla jedna ze 4 nejstarších koupelen v Evropě. Dále
se seznámíme se životem národů, které ímto malým územím
prošly za 3 000 let. 
Poznáme park nazývaný 8. Divem světa. Poznáme život prostých
lidí v kulisách středověkého města a mnohé jiné. Dozvíme se zdejší
šlechtě, která byla jednou z nejbohatších ve střední Evropě 
a jejích osudech a kratochvílích, včetně rodu, který dal vzniknout
dolaru. 
Pojďte s námi na procházku plnou pikantérií, mrazení, úsměvu
a smíchu! Využijte služeb našeho infocentra, které za vás doplaí
polovinu vstupného a zajisí pohodlnou dopravu. 
Počet míst omezen, zarezervujte si místo včas! 

-IC-
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Vernisáž výstavy Velkoplošná baika v Infocentru. Ještě jednou
děkujeme za hudební vystoupení.

Účastníci dubnového Výletu za humna do Přešic
a na zámek v Lužanech.

ERBYERBY



Letos, přesto, že byly v březnu silné mrazy, přiletěl k nám první
čáp již 19. března. Poseděl na hnízdě 2 dny, možná si potřeboval
jen odpočinout a zase odletěl. Pak se vráil až v neděli 25. 3.,
(anebo přiletěl jiný čáp) a už na hnízdě zůstal.

Samičku jsme prvně mohli vidět 1. dubna. Oba svorně, tak jako
každý rok, upravovali své hnízdo a v neděli 8. dubna již jsme je
viděli při pojímání. Letos vše o pár dní dříve než minulé roky. 
A tak nám nezbývá než se těšit, že čapí rodiče vyvedou letos
zdravá mláďata tak jako vloni.

Lenka Hudečková           (foto Jiří Hudeček)

KULTURNÍ PROGRAM - KVĚTEN 2018 ČÁPI V TOUŽIMI
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St    2.5.        14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál   

Čt    3.5.       15.00   Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

St    9.5.        14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál

17.00   ZOO Plzeň se představuje  
Vernisáž výstavy fotografií a Přednáška o jedovatých hadech
přednáší Miroslav Dohnal.

Infocentrum
Čt    10.5.      15.00  Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

18.00   ERBY
Přednáší Zbyněk Brůža. Infocentrum – Malý sál

St    16.5.       14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál
Čt    17.5.      15.00    Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

18.00 Perly severní Indie
Přednáší Ing. Franišek Krejčí Infocentrum – Malý sál

So    19.5.      9.00 Výlet za humna 
Ostrov nad Ohří 

Druhý letošní výlet za humna –  Život pradědů.
Nám. Jiřího z Poděbrad

St    23.5.       14.00   Mažoretky
Infocentrum – Malý sál   

Čt    24.5.       15.00   Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

17.00 Letci Karlovarska 
v Royal Air Force 

Přednáší PhDr. Daniel Švec. Infocentrum – Malý sál 

Út     29.5.   17.00 Taneční odpoledne 
pro seniory

K tanci a poslechu bude hrát p. Žákovec a p. Volínová.
Sokolovna Toužim

St    30.5.       14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál   

Čt    31.5.       15.00   Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

Pá    1.6. 8.30 Dětský den na hřiši
Žáci ZŠ připravili opět Dětský den pro všechny děi z Toužimi.
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Rada schválila zapojení ZŠ Toužim, p. o. a ZŠ a MŠ Toužim, p. o. do partnerství v projektu
Karlovarského kraje „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, v rámci Operačního
programu potravinové a materiální pomoci.

Hospodaření Městských lesů Toužim, s.r.o.

Vývoj majetku k 31. 12. 2017 (v is. Kč)
vlastní kapitál/

Akiva celkem oběžná akiva VH běžný rok cizí zdroje
Městské lesy, s.r.o 3 683 1 508 474 479

Vývoj výsledku hospodaření k 31. 12. 2017 (v is. Kč)

náklady výnosy VH VH minulé období
Městské lesy, s.r.o. 7 669 8 143 474 -1 395

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací 
zřízených městem Toužim k datu 31. 12. 2017

Mateřská škola Toužim, IČO 497 55 579

Výsledek hospodaření z hlavní činnosi: 132 131,13 Kč

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosi: 102 986,00 Kč

Výsledek hospodaření celkem: 235 117,13 Kč

Fond odměn: 109 810,00 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH: 581 838,45 Kč

Rezervní fond z ostatních itulů: 53 062,00 Kč

Fond reprodukce majetku, fond invesic: 390 481,54 Kč

Základní škola Toužim, IČO 709 95 826

Výsledek hospodaření celkem: 22 681,98 Kč

Fond odměn: 43 600,00 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH: 1 999,79 Kč

Rezervní fond z ostatních itulů: 302 272,18 Kč

Fond reprodukce majetku, fond invesic: 50 446,36 Kč

Základní škola a mateřská škola Toužim, IČO 606 11 448

Výsledek hospodaření: 70 018,05 Kč

Fond odměn: 0,00 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH: 24 789,71 Kč

Rezervní fond z ostatních itulů: 406 188,00 Kč

Fond reprodukce majetku, fond invesic: 14 617,00 Kč

Základní umělecká škola Toužim, IČO 663 61 974

Výsledek hospodaření: 59 976,23 Kč

Fond odměn: 4 502 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH: 47 048,97 Kč

Rezervní fond z ostatních itulů: 0,00 Kč

Fond reprodukce majetku, fond invesic: 25 419,88 Kč

MĚSTO TOUŽIM



Bytové hospodářství města Toužim, IČO 750 46 636

Výsledek hospodaření před zdaněním: 124 577,81 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění: 101 017,81 Kč

Fond odměn: 0,00 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH: 90 086,73 Kč

Rezervní fond z ostatních itulů: 0,00 Kč

Fond reprodukce majetku, fond invesic: 0,00 Kč

Teplárenství města Toužim, IČO 750 46 610

Výsledek hospodaření před zdaněním: 431 289,44 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění: 349 589,44 Kč

Fond odměn: 3 800,00 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH: 754 057,50 Kč

Rezervní fond z ostatních itulů: 0,00 Kč

Fond reprodukce majetku, fond invesic: 11 331,00 Kč

Technická služba města Toužim, IČO 708 99 525

Výsledek hospodaření: 428 967,61 Kč

Fond odměn: 0,00 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH: 857 615,54 Kč

Rezervní fond z ostatních itulů: 0,00 Kč

Fond reprodukce majetku, fond invesic: 717 713,88 Kč

MĚSTO TOUŽIM

Letní brigáda
v infocentru!

Pro letní sezonu
hledáme brigádníky 

do našeho 
infocentra. 

V červnu soboty  
9 – 18 hod, 

neděle 9 – 12 hod. 
Od 1. července do 

2. 9. pravidelná 
pracovní doba: úterý

– sobota 
9 – 18 hod, neděle 

9 – 12 hod. 
Možné i jen 

jednotlivé týdny.   
Vhodné pro studenty

coby praxe.  

Informace v infocentru 
nám. J. z Poděbrad 35, 

telefonicky 
353 226 431,

mailem:
infotouzim@seznam.cz
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MŠ SLUNÍČKO

KARNEVAL

V úterý dne 27. 2. 2018 se jako každoročně uskutečnil v toužim-
ské sokolovně dětský karneval. Akci již tradičně pořádala
Městská knihovna společně s Mateřskou školou Sluníčko. Již od
15,30 začal do sokolovny proudit dav nejrozličnějších masek.
Mohli jste tu potkat berušku, klauna, čarodějnici, baletku,
princezny, spidermana a mnoho dalších, kteří se přišli pobavit 
a zatančit si.
Ani letos nás neminuly velké přípravy, se kterými pomáhal kdo
měl ruce a nohy. Bylo potřeba sehnat peníze na nákup sladkých
odměn pro děi i na výzdobu sokolovny. Rodiče zapojili naplno
nejen fantazii, ale i své peněženky a vytvořili přenádherné pe-
strobarevné masky, kterými dětem vykouzlili úsměv na tváři. 
O hudbu a moderaci se postaral pan Pohoda se Soničkou a byli
jako vždy skvělí. Karnevalový rej si užívaly nejen děi, ale 
i maminky. Některé z nich dováděly společně s dětmi po celou
dobu akce. V  kuchyni mateřské školy napekli sladké pečivo, aby
si i mlsné jazýčky přišly na své.
Tato akce by byla nemyslitelná bez sponzorů a dárců, kterým
touto cestou děkujeme.
Je to především Město Toužim, OZT- Obchodní zařízení Toužim,
a.s., OK STS Toužim, a.s., Hollandia s.r.o. Krásné Údolí, Robert
Hrůza KASIA VERA s.r.o., Koloniál Štumpovi, Frape Foods, s.r.o.,
Autoservis Jiří Košler, manželé Hosnedlovi, Kovovýroba Zdeněk
Jíša, Pedikúra – Manikúra – H. Futrová a P. Řeháková, Petr Ajš-
man, ČSOB Eva Bučková , uč. MŠ Sluníčko Toužim
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MĚSTO TOUŽIM

Odpadové hospodářství 2017
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MĚSTO TOUŽIM

Bude město Toužim nuceno přistoupit 
k navýšení cen za svoz odpadů pro rok
2019?

Vyžádají si tento nepopulární krok stále rostoucí náklady na svoz
a odstraňování komunálních odpadů??? Nemusí …Ačkoliv čísla
a kompletní přehled nákladů a příjmů 2013-2017 mluví jasně,
nárůst směsného komunálního odpadu od roku 2013 činí 9 %,
tj. o celých 66 tun, finančně hovoříme o částce 1 mil. Kč.
Skutečně takový je cenový rozdíl mezi položkami směsného ko-
munálního odpadu od roku 2013 (3 361 is. Kč) do roku 2017 (4
388 is. Kč). Přičemž cena za svoz odpadů je Vám, vážení občané,
od roku 2013 zachována. Ceny se občanům za výše uvedené ob-
dobí nenavyšovaly. 
Rokem 2014 je možné třídit další složku mimo základních papír,
sklo, plast, a to biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
a kovy. Ačkoliv tato oddělitelná složka měla přinést snížení
minimálně ve výši její produkce (201 tun za rok 2017), ani tak se
nám směsný komunální odpad nikterak nesnižuje.

A nyní je nutné k celému schéma zhodnoit tříděný odpad, tedy
již zmíněné složky papír, sklo, plast, nápojový karton. Od roku
2013 klesla produkivita v třídění separovaného odpadu o 13 %,
tj. o 23 tun (ze 180 tun pokles na 157 tun). Přičemž náklady na
vývoz separovaného odpadu se po navýšení cen svozovou
společnosí a množstvím vytříděného odpadu pohybují v částce
632 is za rok 2017, což je o 36 % více než v roce 2013 (401 is). 
Z výše uvedeného pro nás vyplývá následující: třídit, třídit a
znovu třídit. Jedině navýšením tříditelných složek komunálního
odpadu dosáhneme opimálního výsledku. Že je někde iglú na
papír či plast plný??? Když uděláte pár kroků navíc, uvidíte další
stanoviště. Po městě Toužim a jeho místních čásí je umístěno
celkem 42 stanovišť, tj. 33 iglú na papír, 28 iglú na sklo a 43 iglú
na plast. V obcích se vždy snažíme předat bleskově informaci o
naplnění a požadujeme po svozové společnosi rychlý vývoz.
2 mil. Kč, které nyní město Toužim doplácí na celkové odpadové
hospodářství za rok 2017, lze využít atrakivněji a splnit tak Vaše
požadavky pro lepší pohodu a vizáž města a obcí. Skutečně je to
jen na nás všech.

MěÚ Toužim, Michalová
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Jeden z mnoha...

Autor článku PhDr. Daniel Švec

14. srpna 1944, leiště Colishall – základna 312. čs. síhací

perutě RAF

Tráva je ještě vlhká, když se ráno probouzíte. Vstáváte pomalu 
a čeká vás snídaně. Takových rán jste mohli prožít už bezpočet 
a přesto je každé svým způsobem jedinečné. Tohle rozhodně je
jedinečné. Směřovali jste k němu po dlouhých cestách. A moc
dobře si uvědomujete, že byly strasiplné a jednoduchého na
nich bylo pramálo. 
Sedíte na posteli a něco neodbytného vás nuí přemýšlet. 
Co všechno se změnilo. Ještě včera jste byl doma 
v Československu. Víte, že to nebylo včera, ale jako kdyby bylo.
Ty dny, týdny a měsíce se zdají být jako minuty. Dny a měsíce
cest, než jste mohli použít tuto postel, na které teď sedíte. 
Jdete do jídelny, pravé anglické. Po ranní hygieně jste se ustrojil
do anglické uniformy – Service Dress. V jídelně - Sergeant Mess
vás čeká snídaně. Nebude to vaše poslední? To není vyloučeno.
Dnes vás čeká bojový let. Před třemi dny se z podobné mise
nevráil Arnošt a jeho místo v jídelně je teď prázdné. 

Ano. Chybí mi jeho humor. Vždy dokázal přijít na něco, čím člověk
přestal myslet na to, co ho čeká. Teď tu sedím sám a myšlenky
se mi honí hlavou. I když si je člověk nechce pusit do mysli, ony
se nedají. Snídaně byla výtečná, ale už je po ní a teď mě čeká
briefing. Půjde se za kanál. Cíím to v kostech. 
Zaímco ještě před časem, který mi mimochodem připadá jako
isíc let, jsem byl mezi těmi kluky, co teď z dálky vidím, jak
pobíhají mezi letouny a snaží se je připravit na dnešní akci. Dnes
tady stojím a budu to já, pro koho dnes plní zásobníky střelivem.
Před ím jsem si toužebně přál být na místě toho pilota. S každým
naplněným pásem jsem toužil víc a více sednout do té krásné
síhačky a vznést se do oblak. Teď tady stojím a dívám se na to
letadlo. I když mi pořád připadá krásné, mysl se zasírá rozpaky.
Asi jsem si dříve nedokázal představit, kolik toho nebezpečí mě
tam nahoře čeká. Smrt tam dýchá velice nahlas a velice blízko. 
Z asistenta zbrojíře na zbrojíře a teď? Pilot. Na mé uniformě
přibylo pár pásků ve tvaru V na každé straně pod rameny a nad
levou kapsou u srdce se mi rozpínají křidélka - odznak pilota RAF.
Ještě jedna nášivka na rameni. Píšou na ni CZECHOSLOVAKIA. Tu
tady nosí prakicky všichni - jsem příslušník 312. čs. síhací perui,
jenže v mých dokumentech je německé jméno - Fritz Holzner 
a i má mateřská řeč je tam psaná německá. Já se ale 
v Československu narodil a teď tady v Anglii bojuji za jeho znovu
osvobození, stejně jako moji kamarádi Češi. Československo cíím
jako svou vlast. Ani nemůžu myslet na to, že se tolik věcí změnilo.
Československo už není. Německo je tak jiné a mnoho Němců je
tak jiných. Z mnohých se stali nacisté. A takové jako jsem já
označují nápisy JUDE, jako kdyby mi to podle nich ubíralo na lid-
skosi. Proi takovým teď budu bojovat. Takových myšlenek se
mi honí hlavou isíce, zaímco jdu vstříc osudu. 
Na Briefingu nám řekli vše potřebné. Dvanáct našich mašin typu
Spifire HF.Mk IXc poleí na útok na průmyslové srdce Německa
– do Porúří. Start 14.55 hodin. Doprovod nám bude dělat 229.
peruť. Velet nám bude náš velitel S/Ldr Jaroslav Hlaďo. Pak
následovaly další detaily o misi včetně počasí apod. 

Teď už se jen obléknout do bojového oblečení – Batle Dressu.
Na ten jsem si už zvykl. I když ta látka kouše a na těle není moc
příjemná. Pak si přibrat MAEWEST, záchrannou vestu, padák 
s Dinghy - záchranným člunkem, a od velitele si nafasovat balíčky
s nutným vybavením, které si s sebou bereme na akce. Do kapes
“Batlu” si tak strkám v sáčcích peníze, čokoládu, nějaké tabletky,
mapu a mnoho dalšího, co mi má pomoci přežít v případě
sestřelu. Sotva, že se to tam všechno vejde. 
A pak už jen dojít k letadlu a v něm udělat těch isíc a jednu věc
předletové kontroly. To, co mě učili v pilotní škole a co jsem před
ím z pozice zbrojíře viděl u jiných pilotů mnohokrát teď budu
dělat sám. Ještě venku nasadit padák, přitáhnout popruhy, sed-
nout si do kabiny, nasadit koženou přilbu, nasadit brýle, zapojit
kyslík, připojit si rádio do sluchátek. Mechanici mi pomáhají, tak
jako kdysi já pomáhal jiným, do popruhů od sedačky. Slyším mezi
ím ve sluchátkách svého velitele, jak se ohlašuje věži a chystáme
se nahodit motory. Oči běží po přístrojové desce, ruce dělají
naučené úkony zpaměi. Už nad ím drilem ani nepřemýšlím,
přesto se plně soustředím na to, co dělám. Kolikrát jsem tohle
již absolvoval? Dokud to byl jen výcvik, mohl být člověk relaivně
klidný. Dnes se ale jde proi nepříteli...
Motor nejprve lehce škytne, ale vzápěí se rozezvučí
nepopsatelně překrásným orchestrem. Merlin. Ten zvuk člověk
pozná na hony. Spokojeně bručí. Zvuk Spifiru si může člověk jen
užívat. Je věrný a spolehlivý, skutečný přítel do boje. Ještě mo-
torová zkouška a pak už přidávám plyn a zařazuji se na vzlet. Pak
na mě přijde řada a já přidám plyn naplno. Můj letoun pod
označením DU-R čísla ML245 se rozjíždí. Nabírám rychlost a ani
nepostřehnu okamžik, kdy se kola odlepí od vzletové dráhy. Jsem
ve vzduchu zavírám podvozek a točím za velitelem. Oči kontrolují
všechny budíky před sebou a hlídám si čísla na kompasu. Další
akce...jak asi dopadne? 

Tyto řádky jsou inspirovány skutečnými událostmi a podloženými
fakty z dokumentace zbrojíře a síhacího pilota Flying Officera
Bedřicha Holznera uložené ve Vojenském ústředním archivu.
Takto nějak to ve skutečnosi mohl Bedřich Holzner vnímat.

Z publikovaných zdrojů pak vyplývá, že se průběh akce od
původního briefingu poněkud lišil. 
229. peruť se cca 16 km od německého Weselu pusila do
nepřátelských Bf 109, naše 312. peruť vedená S/Lgr Jaroslavem
Hlaďem zaútočila na objevených šest plavidel, z nichž byly dvě
válečné lodě. Peruť na ně zaútočila, přičemž piloi viděli své
zásahy na obou válečných lodích. Podle německých záznamů
došlo nejen k poškození válečných lodí, ale také ke zničení třech
doprovázených bárek a jedné poškozené. Peruť po tomto
úspěšném útoku přistála na mateřském leiši v 17 hodin a třicet
minut.

Zdroj: RAJLICH Jiří, Na nebi hrdého Albionu (7. část): Černá kro-
nika československého letectva v RAF 1940 - 1945, Cheb: Svět
křídel, 2004, ISBN 80-86808-12-2 s. 494 respekive 470

Z HISTORIE
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Knižní novinky na měsíc květen 2018

Pro ženy
Court Dilly Matčino tajemství
Douglas Donna Sestřičky v akci
Grey Iona Dopisy, které nikdo nečetl
Jeffries Sabrina V bouři
Keleová-Vasilková Táňa Jsi jako slunce
Liviero Gemma Zlomení andělé
Meacham Leila Alyin dům

Pro muže
Carter Chris Dvojitý kříž
Kmenta Jaroslav Padrino Krejčíř: Afričan
Kmenta Jaroslav Padrino Krejčíř: Žralok
Link Charlote Zapomenuté dítě
Meyerowitz Seth Ztracený letec
Minier Bernard Noc
Nesbo Jo Macbeth
Penny Louise Světelný klam
Taylor Cally Útěk

Pro děi a mládež
Dellaira Ava Dopisy na konec světa
Chajda Radek Senzační výbušné experimenty
Niven Jennifer Všechny malé zázraky
Slezáková Marie Puk a Fuk ve městě
Stewner Tanya Alea, dívka moře. Barevné vody
Stewner Tanya Alea, dívka moře. Tajemství oceánů
Wollny Volker Velká kniha techniky. 

Geniální vynálezy a vzrušující experimenty

Historické romány
Gordon Noah Katalánec
Niedl Franišek Čtvrtý králův pes

Naučná literatura
Bellmann Heiko Poznáváme rostliny: 

přes 900 druhů rostlin, mechorostů a hub
Děkuji za spolupráci vedoucí knihovnici Lucii Jankuliakové        

Lenka Hudečková

PROGRAM 
Bečovské 

botanické

zahrady

NA KVĚTEN

5.5. Skautské Juppee  
společenská akce

18.5. Danuše Považanová 
Fytofarmaka v praxi 
přednáška

20.5. Bečovská chůze 
8. ročník akce pro vyznavače nordic walking. Neděle v
Bečovské botanické zahradě spojená s aktivním po-
hybem. Připraveny jsou okruhy různé náročnosti pro
šechny věkové kategorie.

26.5. Proutkařský kurz 
teorie

26.5. Dan Mackerle: Austrálie  
přednáška

27.5. Proutkařský kurz
praxe

27.5. Zdenka Chocholoušková 
Rostliny kolem nás 
přednáška a terénní exkurze

Více informací na samostatných plakátech nebo na:
www.facebook.com/BotanickaZahradaBecovNadTeplou/

Fotografie z akce Vítání jara.

KNIHOVNA TOUŽIM

V Toužimi na nám. Jiřího z Poděbrad 
č. p. 104 byla zrušena Oční ordinace
MUDr. Jiřího Prokopa. 
Oční opik p. Hasman, který je na stejné
adrese, ve své činnosi pokračuje beze
změn. 

OZNÁMENÍ

BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA



10

Šéfredaktor zareagoval, jak bylo u něho obvyklé, velice
operaivně a ty dva reportéry ihned do té Plzně vyslal. Napsal 
a předal jim i doporučující dopis samotnému inženýru Škodovi,
v němž jej poprosil, zdali by mohl věnovat něco ze svého na min-
uty přesně rozvrženého drahocenného času. Na to ale ten po
přečtení, s otevřenosí jemu vlastní jim řekl: „ ale ňáký prd 
a věřte hoši, že jsem rád za vaši návštěvu, aspoň přijdu trochu
na jiné myšlenky“. A pak jim vylíčil jaké má problémy s konstrukcí
nové houfnice ráže 8 palců s progresivním brzděním zákluzu, do
které se pusil sám, aby nevyšel ze cviku. K tomu ještě mu zde
začal blbnout lidem makovice nějaký krejčovský tovaryš odněkud
od Kladna, jo ze Zákolan. Je velice řečný a barvitě jim líčí, jak za
svá práva bojuje dělnictvo, on říká proletariát, na Britských 
ostrovech a jak těm chamivým, kapitalistům, bez kouska citu,
nahání hrůzu. Už jim prý proletariát i ukázal svou sílu, znásobe-
nou ještě díky své jednotě a semknutosi. A i sáhl po palicích,
kterými jim vše rozflákal, aby poznali, jak se žije chudobnému
lidu. Načež pokračoval ím, jak se ten proletariát stále sjednocuje
a připravuje se i na to vzít veškerou moc do svých rukou. 
A vytvořit ten nejspravedlivější řád na světě, kde bude všechno
všech a všichni budou oplývat bohatstvím, kde nebude ani pánů,
ani chudáků. To prý už pana inženýra Škodu, jak řekl, vytočilo
tak, že vyšel a toho proletářského bojovníka přeřval, hůl přitom
připravenou, kdyby něco. Svým, už skoro ochraptělým hlasem,
celému tomu již trochu nabuzenému davu jasně sdělil: „ tak, kdo
chce jet do té Anglie, za ím blahobytem a jásavou budoucnosí,
má možnost.  Já mu půjčím na cestu a až tam zbohatne, tak mně
to vráí, úroků nežádám. Vždyť i v ostatních zemích mocnářství,
tak i v sousedním Německu, jsou velice dobří a zruční dělníci
černého řemesla a každý z nich bude docela rád, když bude moci
ve Škodovce dělat. Jinak kdo se za těmi zářivými zítřky do té 
ostrovní říše vydat nechce, ať pádí do dílny makat, máme za-
kázky na všechny druhy mašin co vyrábíme“. No a za dvě minuty
prý na tom placu zůstali pouze dva lidé. Fabrikant a revolucionář
se smutným výrazem v pohublém obličeji. Inženýr Škoda si jej
změřil přísným pohledem a řekl mu: „ máš hlad, viď? Kouká i to
z očí. Pojď, v kantýně řeknu, aby i dali talíř dršťkovky. Vaří tam
dobrou, sám si jí dost často nechávám přinést do kanceláře nebo
do konstrukce. A tady máš ještě deset zlatejch, abys nemusel jít
domů pěšky. Na cestu i dají v té kantýně i dvě flašky plzeňského,
sice pouze osmičky co fasují v horkejch provozech, ale u vás na
Kladně lepší nevaří. Jo a trochu se zamysli nad těma fantaziema
co říkáš. Já tam v té ostrovní říši byl a mohl bych povídat. Ostatně
jestli chceš, dám i na cestu, abys to viděl na vlastní oči a do těch
tě hned bouchne, jak je tam každej nafoukanej. Ti nahoře si
myslí, jací jsou velkomožní páni a i dole, jací jsou machři. 
A přitom všichni kam se na nás zde a hlavně na Amerikány
hrabou. Něco i i poradím a nemysli si, že o tobě nic nevím. Slyšel
jsem, že jsi docela slušný a nápaditý krejčí a podle mne, kdybys
to rozjel ve velkém, mašinově, tak pro to proletářstvo něco
uděláš. Těma kecama jim jen zblbneš mozky. Práce bude v tom
oděvnictví furt dost, lidé se oblékat musí a parádit potřebují. 
A aby vám ta sériová práce šla hezky od ruky, můžete si přitom
zpívat i ten váš chorál o těch psancích této země. No a taky se
ke mně doneslo, jakýho máš šikovnýho a chytrýho kluka Toníka,
který jde za dva roky do školy. Starej se, aby až vyroste, to někam
dotáh. Aby si třeba tady v Plzni o něm lidé někdy nemysleli něco
jako dnes o tobě.“
Inženýr Škoda  se ve vyprávění zarazil a s úsměvem Tomu Kurtovi
a Honzovi řekl: „ tak jste mne sem přišli zpovídat, na přímluvu
vašeho šéfa. A já dodávám, šéfa nejserioznějších novin daleko
široko! A zaím mluvím jenom já a i jsem se nějak rozohnil. Mne
ale opravdu i radikálové, no víte jistě co… 

Vás, už i kvůli tomu, že jste se do těch novin dostali, přece 
nemusím přesvědčovat o tom, že lidé se mají  podle toho co se
vyprodukuje a ne podle toho, co vyleze z huby nějakému
tlachalovi. Proto jsem mu ji, byť jen načas, zacpal tou dršťkovkou
a tou plzeňskou osmičkou. Ale dost. Mluvte, co Vás přivedlo“.
Načež mu i dva, zaskočeni otevřenosí a i logikou jednoho 
z nejmocnějších a nejbohatších lidí daleko široko, koktavě sdělili,
že také něco souvisejícího s tou zemí za kanálem La Manche. 
A pěkně a postupně mu vše vyklopili. I s ím, že si myslí, že ten stu-
dent, stále jenom eminent, jménem Emil, to je prostě on Škoda.
Továrník se pouze zasmál a řekl jim, že je bohužel musí zklamat.
Že sice v té době ve světě na studiích byl, ale k nějakému
znevažování autorství vynálezu Jamese Wata zde nedošlo. Že ta
slova zněla přesvědčivě, se však říci nedá. Pochopitelně, že i dva
si nedovolili jej nějak, no vulgárněji řečeno, ukecávat. To by si k
tak významné osobnosi, jakou inženýr Škoda už v té době byl,
nemohli dovolit. Dvé jim ale neuniklo. Když toiž hovořili o tom,
jak pan docent MacHatjeck vzpomínal na toho studenta Emila 
a jeho rozhořčení, spojené s tou výhrůžkou, že jim jednou ukáže,
co dokázal ten studeník z malé, neznámé, nevýznamné zemičky,
kdesi uprostřed Evropy, tak se mu poněkud nadmula prsa 
a koutky úst zvedly k nenápadnému potměšilému úsměvu. Když
pak hovořili o té líbezné bytosi, ukryté v břečťanu, tak se ten
hrdý, houževnatý, cílevědomý pán, tvrdý k ostatním i k sobě, 
v mžiku otočil k oknu, leč těm dvěma neuniklo, že z oka se mu
skulila po tváři slzička. Z levého, na pravé neviděli. Což oba
novináře jen utvrdilo v jejich hypotéze. I jim bylo jasné, že za ím
mlžením může být buď vnitřní potřeba zásadového člověka – za
každou cenu a v každém okamžiku dodržet jednou daný slib. Či
nechuť dostat se do nějakého sporu, kde naděje na úspěšnost
je prakicky nulová, možná ale, že i nějaký komerční záměr.
Zřejmě ale od každého krapet. A tak to i dva novináři prostě vzali
jako fakt. Protože  co předvedl jaký je to bezvadný chlapík, který
ze sebe nic nedělá, již taktně dával najevo, že již potřebuje odejít
do konstrukce, protože mu něco blesklo v hlavě. Tak se sunuli ke
dveřím. Ještě se inženýra Škody zeptali, jestli má nějaké přání co
se týče textu toho článku, ve kterém bude vylíčená celá ta jejich
anabáze po Evropě a zde pak to, co jim řekl on.  Že by tam chtěli
i něco dát o agitaci toho krejčího ze  Zákolan. Na to pan Škoda
poněkud zvýšeným hlasem řekl: „ no to bych prosil“ a pak už
následovalo jenom spěšné rukoupodání, pozdravy a nějaká ta
fráze kolem toho.

Po návratu do Toužimi to pak vše Kurt s Honzou bryskně dali na
papír a do sazárny. No a obsah toho všeho je na té kopii, došlé
z Bavor, se kterou jsme vás dopodrobna seznámili. Jen jedna
výjimka proi tomu, co si v ten datum s téměř samými osmičkami
toužimáci mohli přečíst a ím druhým napsaným Kurtem a Hon-
zou, zřejmě ale je. Ten archivní výisk, z něhož je ta kopie, byl
toiž zcela jistě ten takzvaný obtah. Tedy první, z matrice ručně
pořízený oisk, na němž se ještě provádějí korektury. A nakonec
po schválení šéfredaktorem to vše dle toho, upraví sazeči. Tady
pak, přímo v tomto článku je i zásah šéfa, okopírovaný z obtahu,
patrný. Je tam ručně orámovaný a přeškrtnutý ten odstavec, ve
kterém je psáno o té líbezné bytosi ukryté v břečťanu a o slzičce
koulící se po tváři továrníka Škody. K tomu je ručně připsáno:
„Vyndat! Jste jako ty drbny z pavlačů a z těch přiblblejch, primi-
ivních pařížskejch plátků!“ Pak je tam ještě něco o nakopání, ale
dál to již čitelné není. Takže dojeí s tou slzičkou pana fabrikanta
Škody se tehdy ve známost nedostalo. O tom víte vy, čtenáři
našeho zpravodaje, jako první a zaím jediní!

Napsal Vladimír Grosser 

ZÁHADY



STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA ŽLUTICE

I po sloučení jsou úspěšní a vzdělávání
žáků nadále pokračuje a pokračovat
bude!

Jak již mnozí z Vás ví, na počátku školního roku 2017/2018 došlo
ke sloučení Středního odborného učiliště Toužim p.o. a Střední
lesnické školy Žluice p.o., kdy  nástupnickou organizací se stala
Střední lesnická škola Žluice p.o.
A proto stojí za zmínku, že i přes drobné organizační komplikace,
které při sloučení škol nastaly, Střední lesnická škola Žluice p.o.
nadále připravuje úspěšné žáky i absolventy. 
Svědčí o tom jejich úspěchy v různých odborných soutěžích
napříč republikou i Evropou. Za zmínku rozhodně stojí nedávný
úspěch žáka Karla Koleny, který se v pondělí 19. února 2018
účastnil krajského kola soutěže Automechanik Junior učebního
oboru Mechanik opravář motorových vozidel, kterou organizo-
vala SPŠ Ostrov. Pod vedením učitelů p. Miroslava Matoušů a p.
Petra Bukváře se umísil na druhém místě a postoupil do
celostátního kola, které proběhlo v Service Training Center
ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy. 
Dalším velkým úspěchem Střední lesnické školy Žluice p.o. je
umístění žáků Jiřího Bláhy, Michala Mašáta, Jana Petra 
a absolventů Miloše Fajfra a Štěpána Votavy v rámci veletrhu 
myslivosi a rybářství v rakouském Salzburku, kde se zúčastnili
Mezinárodní soutěže ve vábení jelenů. 
Utkali se s 19 vábníky z 5 evropských zemí (Rakousko, Německo,
Maďarsko, Slovinsko a ČR). Pozoruhodným výsledkem tedy bylo,
že žák Střední lesnické školy Žluice p.o. Jiří Bláha se stal 
mezinárodním vicemistrem ve vábení jelenů a o 7. místo se spolu
s několikanásobným mistrem Rakouska dělili další 4 vábníci
včetně Michala Mašáta a Miloše Fajfra. Jan Petr a Štěpán Votava
sice do finálového klání nezasáhli, ale svými výkony (shodně 
na 14. místě) určitě ostudu neudělali. Střední lesnická škola Žlu-
ice tak opět prokázala, že ve vábení jelenů v České republice 
i v zahraničí patří mezi špičku.

V neposlední řadě je třeba zmínit konání VIII. ročníku místního
kola soutěže YPEF 2018 (Young People in European Forests –
Mladí lidé v evropských lesích), které proběhlo ve Střední
lesnické škole Žluice p.o. 21. 2. 2018.
Kola se zúčastnilo 10 družstev ve dvou kategoriích: mladší a starší
žáci. Soutěžící čekal teoreický test o 20 otázkách z oblasi
přírody, lesů a lesnictví, poznávací soutěž o 20 položkách
(herbářové položky, listy, plody, semena, horniny a nerosty, jiné
přírodniny, lesnické pomůcky a prostředky) a prakický úkol jako
doplňková disciplína, kterým bylo složení dřevěného kotouče 
v co nejrychlejším čase.
Vítězem v kategorii mladších žáků se stalo družstvo ze ZŠ
Maněín ve složení Marek Šika, Jakub Zíma a Jan Černý. 
V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo ze SLŠ Žluice 
ve složení Marek Bartůněk, Stanislav Večeřa a Jiří Moucha. 
Obě vítězná družstva postupují do regionálního kola. Vítězům
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v regionálním kole!
Je vidět, že Střední lesnická škola Žluice p.o. nadále vychová 
talentované a úspěšné žáky, kteří se cí reprezentují školu, okres 
i kraj. 
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