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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři, těší nás, že vás v březnu zaujala přednáška 
p. Götzové s ukázkami oživení pamě� v rámci Národního týdnu
trénování pamě�. Na příš� zimu se můžete těšit na více setkání
ke zdokonalení těchto technik a principů k posilování pamě� 
a činnos� mozku všeobecně. Co se týče dění toužimského, hned
začátkem dubna 5. 4. vás zvu na vernisáž nové výstavy Velko-
plošná vosková ba�ka. Předposlední pokračování Cestování 
v bačkorách bude z Mongolska cesta domů 9. 4. První letošní
Výlet za humna bude do Přeš�c a na zámek Lužany 14.4. Jistě
vám neuniklo slavnostní odhalení největších slunečních hodin 
v ČR v Bezvěrově. Shodou okolnos� máme na duben připravenu
přednášku o slunečních hodinách 19. 4. Zimní seriál Promítej 
i ty! bude ukončen ve středu 25. 4. snímkem Život začíná 
po stovce.
Snad se už počasí umoudří a budeme moci začít sít. Naše
Semínkovna je připravena - pokud máte jakákoliv semínka navíc
- kvě�ny, zelenina apod. nebo vás zajímá pěstování rostlin 
či cokoliv z přírody, přijďte se do infocentra podívat! Vezměte
sebou svá nadbytečná semínka pro ostatní pěs�tele, od nás
půjdete s novými druhy či odrůdami.                                      I.Květ.

TOUŽIMSKÁ	MATEŘINKA

Ve středu 14.3. 2018 se toužimskou Sokolovnou rozléhal dětský
smích. Proč asi? Patřila již tradičně oblastnímu kolu fes�valu
mateřských škol „MATEŘINKA“.  MATEŘINKU  pořádala Mateřská
škola Sluníčko v Toužimi již po jedenácté. Sjely se sem mateřské
školy z karlovarského regionu, aby prezentovaly svou práci 
s dětmi. Hlediště do posledního místa zaplnili rodiče a prarodiče
malých umělců. Jedno vystoupení střídalo druhé a celý program
uváděla s v�pem a šarmem moderátorka Markéta Burešová.
Vystoupení malých tanečníků, zpěváků, broučků, mravenečků
i čertů a čer�c všichni rádi ocenili bouřlivým potleskem. Dě�

předvedly, co všechno dokáží, když mají skvělé paní učitelky. 
Vystupovaly s vervou a chu�, diváci se smáli a tleskali, sem tam
ukápla i slzička. Za krásné odpoledne patří dík nejen dětem 
z mateřinek, ale také všem paním učitelkám, které s dětmi jed-
notlivá vystoupení nacvičily a samozřejmě také sponzorům, bez
kterých by se tato akce neobešla. Určitě to stálo za to.  
Děkujeme panu Jaroslavovi Prchalovi za skvělé ozvučení,
Karlovarskému kraji, Městu Toužim, OK STS Toužim, OZT OZAP
Toužim za finanční zajištění, COOP Jednotě Toužim, Hollandii a.s.
Krásné Údolí, Zahradě Teplá a p.Kamile Šindelářové a učnicím
SOU Toužim, panu Robertovi Hrůzovi z KASIA vera s.r.o., 
ZŠ Toužim za půjčení tělocvičny, MŠ Domeček  za poskytnu�
azylu pro zůčastněné MŠ k zajištění hladkého průběhu celé akce.

Vl.Hazmuková, MŠ Sídliště 429, Toužim
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Účastníci přednášky o oživení pamě�.

Toužimská MATEŘINKA 2018



Kde	se	berou	vejce?

Vážení čtenáři, 
dovolili jsme si využít následujících řádků v Toužimských Info-
listech a vstřícnos� jejich redaktorů, abychom se vyjádřili k nové
stavbě areálu pro velkochov kuřic. 
V minulém čísle Infolistů vyšel článek p. Jiřího Schierla, který Vám
popsal stavbu v číslech a představil Vám společnost, s níž máme
v Toužimi tu čest. My bychom rádi na tento článek navázali 
a přinesli Vám informace o samotném velkochovu. 
V České republice momentálně využívá něco kolem 84 %
velkochovů tzv. klecové technologie. 
Co si pod �mto pojmem představit? 
V neobohacených klecových chovech jsou kuřice namačkané 
v holých klecích, tj. stojí na drátěné kleci, a prostor pro jednu
takovou slepici se rovná velikos� asi jedné stránky telefonního
seznamu. Tyto klece jsou uloženy v dlouhých řadách nad sebou
ve velkých halách, kde světla sví� cca 17 hodin denně (světlo
podporuje snášku). V takových podmínkách slepice žijí přibližně
po dobu jednoho roku - bez slunečního svitu, trávy, pohybu 
a svých přirozených potřeb (hrabání, hnízdění, protřepávání
křídel či čištění peří). Ještě před 50 lety bylo běžné, že slepice
snášela zhruba 100 vajec ročně, dnešní vyšlechtěné nosnice jich
s�hnou snést 300 ks - samozřejmě na úkor vlastního zdraví.  
Po takovémto snáškovém období jsou tyto slepice převezeny na
jatka (při manipulaci a převozu samotném často utrpí zlomeniny,
neboť kos� jsou kvůli nedostatku pohybu velmi křehké). 
Chov v těchto neobohacených klecích je v zemích EU od 1.1.2012
zakázán a byl nahrazen chovem v tzv. obohacených klecích.
Pokud chceme zjis�t rozdíl, stačí k původnímu prostoru přičíst
50 cm2 (plocha třech krabiček zápalek).
Co se děje s vylíhnutými kohoutky? Kohoutů se líhne přibližně
polovina, ale protože nesnáší vejce a na maso nejsou vhodní (po-
malý růst, málo svalstva), stávají se neužitečnými a jejich život
končí ihned po vylíhnu� v plynových komorách či v plastových
pytlích.
Jde to i jinak? Samozřejmě. 
Využijme možnos�, že žijeme na malém městě a zkusme
podpořit místní produkci a chovatele. 
Při nákupu vajec se nenechme zlákat klamavou reklamou
„šťastných a veselých“ slepiček na obalu, ale nakoukněme
dovnitř produktu a sledujme značení:
3 - vejce slepic v klecích (v obohacených klecích u zemí v EU, v
neobohacených ze zemí mimo EU a Polska)
2 - vejce nosnic v halách (chov na podestýlce v hale obvykle bez
oken; 9 slepic na 1 m2)
1 - vejce nosnic ve volném výběhu (objekty s venkovními výběhy)
0 - vejce z ekologického (objekty s výběhy; bio krmení)
A jde to i bez vajec (www.acotedajis.cz; www.vegmania.cz/re-
cepty; www.soucitne.cz/recepty)
Více informací: www.otevrioci.cz; www.slepicevnouzi.cz

Petr Štěpánek, Jana Stará

Den	plný	zábavy	v	Kosmové	měl	ohlas

V sobotu 17.03.2018 se konal v Kosmové „den naplněný 
rados�, veselím a štěs�m“ , a to nejen pro naše nejmenší při
maškarním bále, ale i v podvečerních hodinách při zábavě
věnované MDŽ. Příjemná atmosféra, tančení, zpívání…
Děkujeme Osadnímu výboru v Kosmové za zprostředkování,
Vám všem, že jste přišli a chtěli bychom říci: „za rok opět 
na viděnou“. Hana Krátká

KULTURNÍ PROGRAM	-	DUBEN	2018 DOŠLO DO REDAKCE
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Čt 5.4. 15.00  Tvořeníčko Infocentrum - Malý sál
18.00   

Vernisáž výstavy Velkoplošná vosková ba�ka
Infocentrum

Po    9.4.     17.00     Cestování v bačkorách
Z Mongolska domů, přes hory, pouště a moře  Satya a Yakeen

Helusovi Infocentrum – Malý sál   

St    11.4.        14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál   
Čt    12.4.       15.00   Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

So    14.4. 8.00

Výlet za humna Přeš�ce, zámek Lužany
První letošní výlet za humna. Nám. Jiřího z Poděbrad

St    18.4.      14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál

16.00 
Mezinárodní den památek a sídel v Toužimi

Komentovaná vycházka po městě, od 18:00 přednáška v Info-
centru (téma památky města Toužimi), přednáší Jiří Schierl.

Infocentrum – Malý sál
Čt    19.4.      9.30  VU3V Včelařský rok 
6. přednáška  - Vybrané včelařské činnos�

10.30   VU3V Osobní finance
6. přednáška – Neživotní pojištění Infocentrum - Malý sál

15.00  Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

17.00 Astronomie - Sluneční hodiny  
Přednášku prostředkovává v rámci projektu ČZU Praha  Ivana
Květoňová. Infocentrum – Malý sál

Ne   22.4.     13.00   Obcházení hranice
Tradičně netradiční jarní vycházka okolím Toužimi, celková délka
5 km. Společně vykonáme pochůzku po čás� historické hranice
města Toužimi, při níž se seznámíme s historickým mezním
právem a s ním souvisejícími památkami a tradicemi.  Zve IC
Toužim, Odbor KČT TJ Sokol Toužim z. s. a spolek Pod střechou,
z. s. Nám. Jiřího z Poděbrad

St    25.4.     14.00   Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

17.00   Promítej i ty! 
Život začíná po stovce Infocentrum – Malý sál

Čt    26.4. 15.00   Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

Výstava	Velkoplošná	vosková	batika

Princip této techniky je podobný jako u javánské ba�ky.
Rozehřátý vosk je nanášen štětcem na vypnuté bavlněné plátno
a je jím fixována každá nová barevná vrstva malby. Plátno se
namáčí v několika barevných lázních a pokaždé se musí znovu
vysušit. Proto je tento druh ba�ky poměrně časově náročný.
Každá malba je vlastně experimentem. Záleží na tom, jaké barvy
a v jakém pořadí používáme a také jak dlouho je plátno v barvě
namáčeno a jak je barevný roztok intenzivní. Po každém
ponoření v nové barvě a nanesení nových voskových ploch se
vlastně objeví nové překvapení. 
Pokud bude zájem, zorganizujeme kurz této techniky. Ale až se
oteplí – květen, červen. -IC-
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PŘEHLED	HOSPODAŘENÍ	MĚSTA	TOUŽIM	K	31.	12.	2017

Příjmy po konsolidaci byly naplněny na 133,59 % upraveného rozpočtu v celkové výši         74 031 812,93 Kč z toho:

Daňové příjmy

MĚSTO TOUŽIM

Text Příjmy rozpočet Kč Příjmy skutečnost Kč Plnění
Daň z příjmů FO placená plátci 8 500 000 12 365 913,49 145,48 %
Daň z příjmů FO placená poplatníky 400 000 317 417,91 79,35 %
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 800 000 1 105 085,06 138,14 %
Daň z příjmů PO 8 200 000 11 767 599,33 143,51 %
Daň z příjmů PO za obce 1 238 420 1 238 420,00 100,00 %
Daň z přidané hodnoty 18 000 000 23 857 862,07 132,54 %
Daň z nemovitých věcí 3 850 000 4 750 376,49 123,39 %
Odvody za odně� půdy ze zemědělského půdního fondu 0 20,20 -
Poplatek ze psů 70 000 79 823,00 114,03 %
Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 000 24 090,00 160,60 %
Poplatek z ubytovací kapacity 5 000 9 584,00 191,68 %
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 8 000 22 837,80 285,46 %
Správní poplatky 200 000 278 210,00 139,11 %
Daň z hazardních her 0 1 670 625,63 ˃ 1 000 %
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP 110 000 73 542,16 66,86 %
Zrušený odvod z VHP 400 000 175 723,86 43,93 %
Celkem 41 796 420 57 737 131,00 138,14 %

Text Příjmy rozpočet Kč Příjmy skutečnost Kč Plnění
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 3 224 000 4 970 156,27 154,16 %
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 0 42 561,00 -
Služby pro obyvatelstvo 2 382 211 2 722 547,30 114,29 %
Sociální věci a poli�ka zaměstnanos� 90 000 102 437,00 113,82 %
Bezpečnost státu a právní ochrana 35 000 73 300,00 209,43 %
Všeobecná veřejná správa a služby 0 323 466,75 -
Celkem 5 731 211 8 234 468,32 143,68 %

Text Příjmy rozpočet Kč Příjmy skutečnost Kč Plnění
Služby pro obyvatelstvo 10 000 164 735 ˃ 1 000 %
Všeobecná veřejná správa a služby 0 15 200
Celkem 10 000 179 935 ˃ 1 000 %

Text Příjmy rozpočet Kč Příjmy skutečnost Kč Plnění
Neinves�ční transfer z všeobecné pokladní správy SR 55 342,00 55 342,00 100 %
Neinves�ční transfer ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu 2 918 500,00 2 918 500,00 100 %
Neinves�ční transfer ze SR 1 859 190,80 1 859 190,80 100 %
Neinves�ční transfer od krajů 1 172 914,67 1 172 914,67 100 %
Inves�ční transfer ze SR 1 874 331,14 1 874 331,14 100 %
Celkem 7 880 278,61 7 880 278,61 100 %

Nedaňové příjmy po konsolidaci

Kapitálové příjmy po konsolidaci

Transfery
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Výdaje po konsolidaci byly čerpány ve výši 78,94 % upraveného rozpočtu v celkové výši 55 222 919,16 Kč, z toho:

Běžné výdaje po konsolidaci

Text BV - rozpočet Kč BV - skutečnost Kč Plnění
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 78 000 23 866,30 30,60 %
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 1 213 000 1 012 281,09 83,45 %
Služby pro obyvatelstvo 24 520 567,47 23 084 302,02 94,14 %
Sociální věci a poli�ka zaměstnanos� 1 048 000 904 941,37 86,35 %
Bezpečnost státu a právní ochrana 1 367 758 1 249 772,37 91,37 %
Všeobecná veřejná správa a služby 16 061 584,14 12 072 632,25 94,86 %
Celkem 44 288 909,61 38 347 795,40 86,59 %

Kapitálové výdaje po konsolidaci

Mezi větší inves�ční akce patří:

• Rozšíření parkovací kapacity v Plzeňské ulici 1 916 104 Kč
• Výstavba parkoviště č.p. 316/1,2 (bývalé kino) 3 443 484 Kč
• Výstavba parkoviště před budovou MěÚ a MŠ Toužim 479 567 Kč
• Výstavba parkoviště na Zámecké ulici 1 777 896 Kč
• Rekonstrukce anglického dvorku - budova ZŠ Toužim 660 632 Kč 
• Rekonstrukce zásobovacího dvora  - budova ZŠ Toužim  680 968 Kč
• Rekonstrukce sportovního areálu v Toužimi 3 507 601 Kč

Název KV - rozpočet Kč KV - skutečnost Kč Plnění
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 9 491 000 8 534 725,60 89,92 %
Služby pro obyvatelstvo 14 683 000 7 030 896,16 47,88 %
Bezpečnost státu a právní ochrana 125 000 122 625,00 98,10 %
Všeobecná veřejná správa a služby 1 370 000 1 186 877 86,63 %
Celkem 25 669 000 16 875 123,76 65,74 %

Název bankovního účtu
Běžný účet ČSOB
Spořicí účet ČSOB
Spořicí účet TOP ČSOB
Dotační účet ROP ČSOB
Dotační účet ČNB
Spořicí účet Raiffeisen
Majetkový účet Česká spořitelna (dividendy)
Základní běžný účet celkem
Běžný účet sociální fond
Běžné účty celkem

Počáteční stav k 1. 1. 2017
22 751 299,21 Kč
15 356 057,46 Kč

238 476,73 Kč
- 70,27 Kč
234,79 Kč

1 148 127,91 Kč
595 379,23 Kč

40 089 505,06 Kč
213 080,34 Kč

40 302 585,40 Kč

Stav k 31. 12. 2017
36 859 331,58 Kč
15 377 719,21 Kč

238 500,89 Kč
901,47 Kč

1 004,39 Kč
1 150 311,26 Kč

801 748,03 Kč
54 429 516,83 Kč

241 962,34 Kč
54 671 479,17 Kč

Název bankovního účtu
Úvěrový účet

Počáteční stav k 1. 1. 2017
-7 050 000 Kč

Stav k 31. 12. 2017
-2 610 000 Kč

Stavy na bankovních účtech

Úvěrový účet

Hospodaření města Toužim skončilo k 31. 12. 2017 s přebytkem ve výši 18 808 �s. Kč.

Hana Krátká, ekonomické oddělení  Městský úřad Toužim
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Knižní	novinky	na	měsíc	duben	2018

Pro ženy
Cartland Barbara Bohatství lásky
Fabiaschi Abby Milovala Jsem život
Harrod-Eagles Cynthia U domácího krbu: 

za války 1915
Körnerová Hana Marie Pán hor III.
Lorentz Iny Divoká země
Mornštajnová Alena Hana
Mornštajnová Alena Hotýlek
Sco� Amanda Zrušené zásnuby
Zlatníková Mirka Marie Terezie: miluj a panuj

Pro muže 
Adler-Olsen Jussi Selfies
Cimický Jan Tržnice Wang Freres
Child Lee Pomsta
Lapena Shari Někdo cizí v domě
May Peter Entomologův odkaz
May Peter Hadohlavec
Ryan Chris Virus: neviditelný zabiják

Pro dě�
Davídková Tereza Příběhy kocourka Zrzečka
Hudský Petr Telátko popleta
Larsson Asa Pax 8 – Bílý had
Lebeda Jan Medovníček na cestách
Petrová Simona Vodník Brčálník 

a vodní radovánky

Historické romány
Bauer Jan O život princezny
Vondruška Vlas�mil Dračí náhrdelník
Vondruška Vlas�mil Letopisy královské komory IV
Zajímavos�
Hybner Milan Parkour & freerunning

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové          Lenka Hudečková

Úspěchy	žáků	toužimské	ZUŠ

V současné době probíhají soutěže základních uměleckých škol.
Z naší ZUŠ se zúčastnilo okresního kola soutěže celkem pět žáků
ze třídy pana učitele Jaroslava Dlouhého a ze třídy pana učitele
Jana  Kováříka a získali následující umístění:

Matěj Verner bicí n. 1. kategorie
1. místo s postupem do kraj. kola

Květoslava Bartošová saxofon 4. kategorie
1. místo s postupem do kraj. kola

Veronika Chmelíková klarinet 5. kategorie
1. místo s postupem do kraj. kola

Filip Kvasnička zobc. fl. 1. kategorie
2. místo

Miroslav Bartoš zobc. fl. 2. kategorie
2. místo

Děkujeme rodičům za spolupráci a všem žákům srdečně
blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy 
i města Toužimi. Jiří Ullmann, ředitel ZUŠ Toužim

KNIHOVNA TOUŽIM

ZUŠ TOUŽIM

Pokračování			Další	objev,	nikoliv	však
ze	studny	III.

Rektor zareagoval, ovšem bez toho zaplesání, ale s pocitem zcela
opačným a do své pracovny neprodleně svolal čelné
představitele školy. Mezi ně ale docent MacHatjek nepatřil, a tak
netrpělivě čekal v altánu školní zahrady a předs�ral čtení. Na něž
se však soustředi� zdaleka nemohl, tak byl napjat, jak to
dopadne. Emil se prý objevil asi za půl hodiny, těžce dosedl pro�
panu docentovi a jeho první slova byla: „ je to v prdeli.“ Načež
barvitě vylíčil jak to tam, mezi těmi učenci, probíhalo. Nejdříve
se na něho, a to přímo a velice zlostně, obořila jeho magnefi-
cence. Rektor jej přitom i obvinil z přivlastnění si duševního vlast-
nictví občana jiného státu a k tomu i s ironickým nádechem
dodal: „ a to studen�kem z malé, nevýznamné, neznámé
zemičky, kdesi uprostřed Evropy“. Jenže Emil byl dalek kapitulace
a velice ostře těm jednostranně zaměřeným učeným mozkům
vmetl do tváří, co všechno již lidé, pocházející z té země lidstvu
přinesli. Tak jej ten výrok o té malé nevýznamné, neznámé
zemičce vytočil. A připomněl jim takové velikány jako například
Komenského, Purkyně, Gerstnera, Mendela, Božka, bratránky
Veverky, Ressla, Macha a vzpomněl by si i na další.
Natož vynesl ten nejvyšší trumf, co měl v rukávu přichystaný. On
to�ž pro toho Brolyho byl palec jako palec a to, že ten anglický,
tedy inch má 25,4 mm a ten používaný v zemích Rakouské
monarchie, tedy coul má 26,3 mm, to mu zcela uniklo! Tak se
moc nenamáhal, ta celá čísla u těch kót prostě opsal, a to za de-
se�nnou tečkou nahoře, jak se tehdy psalo, přepočítal na zlomky,
tedy dvaatřice�ny, jak bylo zase dle norem zdejších. Načež, jak
říkal redaktorům pan docent, Emil mu barvitě popsal ten
obrovský zlom ve výrazu v obličejích, on použil slova ksichtech,
těch moudrých mužů. Spíše však co se za moudré považovali. On
to�ž ten student Emil měl zjištěno ještě jedno. A to, že �, co dle
těch Brolyho výkresů vyrobili jednotlivé součástky toho stroje,
se nenamáhali používáním nějakých měřidel, ale rozměry,
zřejmě pomocí odpichovadel, obkročáků a dalších nástrojů,
přímo z výkresů přenášeli na obráběnou součást. Takže vlastně
vyrobili celou mašinu o kousek větší, než jak udávaly kóty na těch
výkresech nakreslených Brolym, tedy ve skutečnos�
obkreslených. No a to zřejmě i došlo těm učeným pánům. A jak
si jistě nejprve mysleli, že nějaký opajcovaný výkres lze poměrně
snadno předělat, neb úplně snadno někam zašantročit, s muze-
jním exponátem to prostě nepůjde.
Jako první zareagoval rektor. Zcela změnil ods�n svého hlasu, 
a jako když másla ukrajuje, začal Emila ubezpečovat, že ta jeho
podezření nijak nenapadal a že tomu bylo právě naopak.
Oficiálně jako rektor mu i sdělil, že jej vždy považoval, a byl o tom
přesvědčen, že on je �m nejnadanějším, nejučenlivějším,
nejzodpovědnějším, nejhouževnatějším, nejzanícenější,
nejčestnějším, nejrychleji chápajícím, vědecké problémy system-
a�cky řešícím, se zdravou dávkou c�žádos�vos�, no prostě
primus se vším všudy. Až z toho šla tomu Emilovi hlava kolem,
ale i dostal strach a i kolem těch močálů jej napadlo leccos. 
A jeho magnificence pan rektor nadále nešetřil všemi těmi
chvalořečeními. Až se dostal k tomu hlavnímu, a to, že už
před�m, než primus Emil přišel s problema�kou dokumentace
k tomu vynálezu, měl pro něho přichystánu nabídku, která se
neodmítá. Zvláště pak když se jí dostane studentovi jako je on,
co přímo dych� načerpat do hlavy další vědomos�. Jejich uni-
verzita má to�ž uzavřenou dlouhodobou dohodu o výměně
vynikajících studentů s univerzitou v Berkeley v Kalifornii a teď
se právě naskytla možnost vyslat tam jednoho studenta na rok.
A to do mimořádně zahajovaného kurzu s názvem: 

ZÁHADY
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Organizace, technologie a psychologie sériových a hromadných
výrobních postupů.
„Což je pro mne jak ušité a proto jsem tu nabídku přijal“, řekl
Emil panu docentovi, „ jen si teď myslím, jestli jsem to nepodělal.
Když jsem si to�ž chtěl zpátky vzí� ty výkresy, rektor mi rázně
sdělil, že ty si tam za�m ponechají k dalšímu zkoumání, ale že se
o ně bát nemusím, že přece mám jistě důvěru v akademické
funkcionáře. No a co jsem měl na to říct? Nota bene, když rektor
ještě dodal, že libry na cestu mám již připravené v kanceláři
správy univerzity“.
Pan docent jej ale uklidnil, jak řekl těm toužimským novinářům,
trochu žoviálně a s nádechem familiárnos� i vulgarity. Doslova
mu prý řekl: „ ale ňáký hovno, udělal jsi to nejlepší, co jsi mohl 
a ještě na tom vyděláš. Oni by ten průser stejně nějak dokázali
zahrát do autu. Protože by nikdy nemohli skousnout ty oušklebky
angličanů a zejména těch z Londýna. Ani nevíš jaká je zde rivalita,
přímo řevnivost a jaká by to byla pro ty namyšlené anglikány, 
co si o sobě myslí, že sežraly Šalamounovo lejno, příležitost je
zesměšnit, ba přímo zostudit. To mi věř. Jen než odpluješ, dávej
na sebe bacha, ty vole, ať � někdo neublíží a hlavně nelez tam 
k těm močálům. Rašelina by z tebe byla kvalitní, ale ty můžeš
vytvořit ještě něco přínosnějšího pro lidi“. Ano, s takovou 
cynickou otevřenos� prý mu to řekl.
Na to prý Emil odvě�l, že se má kam zašít a to po celých pět dní,
kdy odplouvá nejbližší loď. Lodní lístky jistě ještě všechny
prodány nebyly. Tak se omlouvá, protože pro jeden již kluše.
Ještě se slastným úsměvem dodal, že ten úkryt bude nejen
bezpečný, ale i příjemný a slastný. Panu docentovi bylo jasné, že
to bude v pokojíčku dcery univerzitního pedela, jménem Ann,
kterou Emil něžně oslovoval Anduličko, jinak velice úspěšnou 
studentku biologie na zdejší univerzitě.  Anduličko jí posléze
začala říkat i zdejší omladina vzpouzející se všemu tomu puritán-
ství, přežívajícímu z let minulých. Oslovovala ji s takovým
groteskním přízvukem. Ten Emil se dostával do toho jejího
pokojíčku, který byl ve druhém patře, v němž měl pan pedel
služební byt, takovým tunýlkem, pozvolna obloukem
přecházejícím v jakousi šach�čku, kterou vystřihal v tlusté vrstvě
břečťanu, po stale� rozrostlém po zdech ponuré budovy, tak
charakteris�cké pro zdejší kraj.
Přečkal to tam jistě ve zdraví a i jistě v mnohých slastech 
a radovánkách. I se mu poté podařilo bezpečně odplout a hlavně
i do té Ameriky připlout. Svědčí o tom dopis, který pan docent
MacHatjeck od něho obdržel necelé dva měsíce poté.
Reportérům z Toužimi jej dal i k přečtení. Píše v něm, že je rád,
že tu nabídku přijal, protože Amerika se té Evropě a zvláště pak
tomu hrdému, ale čím dál �m blbějšímu Albionu, v technické
úrovni i stupněm organizace práce stále více vzdaluje. Proto si
jistě odtud i mnohé přinese a těm nadutcům, co si říkají vědci,
ale více by se pro ně hodil hanlivý výraz vědátoři, ještě předvede
kolik umu, elánu i schopnos� je v lidech žijících v oné malé,
nevýznamné, neznámé zemičce, kdesi uprostřed Evropy. 
A na kterou s takovou povýšenos� a přezíravos� pohlížejí. Hlavně
by ale chtěl pana docenta poprosit, aby vyřídil mnoho
nejsrdečnějších pozdravů té líbezné bytos� ukryté v břečťanu,
však on ví které, a kdyby ji mohl předat dopis, vložený do toho
dopisu pro něho.
Jenže v tom byl právě ten háček a kámen úrazu. Ona to�ž 
ta líbezná bytost z toho břečťanu se krátce po jeho odplu� pro-
vdala, přesně řečeno, byla provdána a to za ovdovělého majitele
největší pohřební služby v Glasgowě. Dalo by se říci, dos�
nakvap. A tak najednou se pan docent ocitl před závažným
rozhodnu�m. Přímo dilematem. Za prvé to mohl vše Emilovi za
čerstva a jasna napsat a riskovat, že ten zamilovanej janek, po
všem tom z Anduličkou prožitém, spáchá nějakou
nepředloženost. Třeba se vykašle na tu školu a narychlo připluje
sem do Skotska a tady se pak může stát cokoliv. 

Možná, že potom bude i použito služeb podniku manžela té
krásné a milé Anduličky.  Ale co lze určitě při jeho zamilovanos�
a cholerické letoře očekávat je to, že buď někoho usmr� on,
nebo někdo zabije jeho. A´t tak či onak nebude moci dokázat
těm vědátorům co si předsevzal. A to, že jim jednou ukáže, 
co v té zemičce dokáží. Nebo za druhé  nenapsat, dělat mrtvého
brouka a tvářit se jakoby žádný dopis neobdržel. A ani ten
případný další dopis. A čas bude pracova� pro něho a ten láskou
zmámený Emil to školení dokončí. A to předsevze� bude mít
možnost splnit. Jestli to bylo ale  správné rozhodnu�, to neví.
Ani ten očekávaný druhý dopis neobdržel. Více už bohužel těm
zpravodajů říci nemůže. Snad jenom to, že má velikou obavu,
jestli Emil ještě spatřuje světlo světa.
Což znamenalo i konec té reportážní cesty Jana Maierhoffera 
a Kurta Vomáčky. Ti se sbalili a nejprve loďmo a pak se, převážně
po železnici, vydali k domovu. Po příjezdu do Toužimi podali
neprodleně zprávu šéfovi o tom, čeho se dopídili. Ten jejich
snahu ocenil a jen trpce dodal: „ hoši velice jste se snažili, jen
škoda, že zde chybí nějaké důkazy.“ A � na sebe pohlédli a téměř
jednohlasně z nich vylétlo: „ říkáš šéfe škoda? Vždyť to nemůže
být opravdu nikdo jiný než fabrikant Škoda. A my, volové, jsme
na to nepřišli dříve.“ Vždyť ten Foukal, po tom svém úprku, 
se přeci nakrátko usadil v Plzni a tam byl zaměstnán, jako přední
dělník u mistra, majitele poměrně velké dílny a takovou, a to už
v té době, rod Škodů vlastnil. A mladý Emil Škoda také studoval
v těch šedesátých létech v Prusku. Odtud byl opravdu vypovězen,
jako občan znepřáteleného státu a kde studoval potom, to se 
z popisování jeho života v době příprav k podnikatelským
úspěchům nějak vytrácí. Pravdou je i to, že když někdo popisoval
trendy v průmyslové výrobě ve Spojených státech, tak souhlasně
pokyvoval hlavou. Když se však ten dotyčný uchýlil 
k papouškování toho do oblačných výšin vyzvedání, ba přímo
glorifikování všeho toho tamějšího, tak jeho řeč striktně ustřihl
a velice realis�cky a fundovaně k tomu řekl své. A to i s nějakým,
konkrétním příkladem k dokázaní toho co řekl. Což je prak�cky
vyloučeno, aby se povedlo někomu, kdo celou tu složitou atmos-
féru, té celé unie neokusil všemi svými smysly.  
Dokončení příště….                       Napsal Vladimír Grosser 

Upozornění	občanům

Technická služba města Toužim nebude automa�cky zajišťovat
úklid stanovišť od velkoobjemového kusového odpadu, popř.
nebezpečného odpadu, pro tyto odpady je určen místní sběrný
dvůr, neboť ukládat nábytek, linoleum, koberce a další je povin-
nos� občanů, majitelů a správce objektů vyplývající z Obecně 
závazné vyhlášky města Toužim č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Toužim. Každý má možnost po tele-
fonické domluvě s TSM Toužim nechat objemný odpad odvézt
na sběrný dvůr za poplatek. Požadavek je možný smluvit na tel.
čísle 354224570.
Porušení povinnos� stanovených touto obecně závaznou vyh-
láškou lze pos�hovat jako přestupek a následně řešit v příkazním
řízení.
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