Zábavné představení členů MAS Český les, z. s.
aneb na každého něco víme
1. AGROKLAS Staré Sedliště a. s.
Rodinná společnost se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, sídlí ve Starém
Sedlišti, předsedou představenstva je Pavel Hodek, rovněž úspěšný žadatel MAS
Český les a jeden ze sponzorů dnešní oslavy. Kdo je Pavel Hodek?


Ve stopách jde svého otce, hospodaří se synem, snívá se mu o dojírně, v tom je
ale nevinen. Drží slovo i dotace, jedná smírně, je to on, svojí ženě na Vánoce
postavit chce penzion.

2. BABKA s. r. o., Klatovy
Rodinná firma se zabývá reklamními a propagačními službami. Jednatelem
společnosti je Stanislav Babka, v čele firmy ale fakticky stojí se svojí manželkou
Romanou. Jeho fotografie mimo jiné najdete v publikaci námi vydané „Chuť a vůně
domova“.


Tehdy Standa fotil jídlo, aniž by jej ochutnal. Příště přišel radši s dronem,
snímal slunce nad kaňonem, s motorkou se světem hnal.

3. Bečvář Miroslav, Tachov
Zemědělec, podnikatel


Mirek Bečvář zprvu prudil, o nic nás však neochudil. Mistr v šachu, milý
brachu, lstivý pohled zpoza víček. Ulovíš ho na chlebíček! Rád utrácel v každé
měně, v životě však vyváženě zůstal věrný třetí ženě.

4. BK II., s. r. o.
Společnost se zabývá zemědělskou činností, sídlí v Boru, jednatelem společnosti je
Mauro Piccinini, ve Valné hromadě MAS Český les, z. s., ji zastupuje František Havel.


BK přived Vracovský, tomu patří otcovství. Úcta, respekt k jeho jménu, chvilku
zvedly naši cenu. Chválil, káral, vždycky přísně. Požili jsme jeho přízně.

5. BORSKO
Dobrovolnému svazku obcí Borsko předsedá Petr Myslivec, starosta města Bor. Ve
Valné hromadě MAS Český les, z. s., Borsko zastupuje starosta městyse Stráž Karel
Fišpera.


Borsko náš základní kámen, bez něj byl by tehdy ámen. Za Podlipského Fandy
užili jsme srandy, nezkazil legraci, nikdy nebyl za pecí. Místo něj nám zákon
káže pečlivý starosta Stráže. Na jednáních tasí meč, ví vždycky, o čem je řeč.

6. Čurka František, Halže
Předseda MAS Český les, zakládající člen MAS Český les, z. s., starosta obce Halže.


Milý Franto, díky za to! Za ten tandem, který tvoříš, i když o tom nehovoříš.
Prezidente Euregia, nejen funkce jsou Tvá síla. Děkujeme za důvěru, nebylo to
lehké, věru. Patnáct let je minulostí, není to však jenom k zlosti, je to cesta
k budoucnosti. Užili jsme krásná léta, udržel sis právo veta!

7. Druhá Poběžovická, a. s.
Firma se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, sídlí v Poběžovicích, předsedkyní
představenstva je Věra Langová, ve Valné hromadě MAS Český les, z. s., ji zastupuje
Josef Halavič, úspěšný žadatel MAS Český les, z. s., a jeden ze sponzorů tohoto večera.


Je nám ctí a potěšením, že namísto ve Splitu Josef s námi sedí tu. Pilot a
golfista svých zájmů má, prokrista. Přesto přišel, sponzoroval, ačkoli se často
schoval. Ve včelařství podnikal, ve Slovinsku vynikal.

8. DSP-MARKET, s. r. o.
Rodinná firma se zabývá prodejem potřeb pro dům a zahradu, vlastní Hobbymarket
v Domažlicích a stavebniny ve Kdyni. Jednatelem společnosti je Václav Pelnář,
úspěšný žadatel MAS Český les, z. s.


Zavedený podnikatel ví o každé cihle. Úhledný je hezký muž, nepůsobí zjihle. I
když občas tahá pilku na terásce U Andílků.

9. Hlohová Borek, z. s. p. o.
Zájmové sdružení právnických osob se zabývá prosazováním společných zájmů
jednotlivých organizací, sídlí v Hlohové. Předsedá mu Jiří Čapek, starosta obce,
úspěšný žadatel MAS Český les, z. s.


Hlohová má raritu, skončila v ní za letu nacistická stíhačka. Že už je to hodně
dní? Také byla poslední.

10. Hruška Zdeněk
Zemědělec, podnikatel, Tachovsko.


Zdeněk Hruška to je fuška, člen dozorčí rady. S Mirkem když jsou dohromady,
šampaňské vždy dojde, z hrdinů pak snůška obav, snad to doma projde.

11. Janda Marek, penzion U Jandů, Úborsko
Soukromě hospodařící zemědělec, sídlí v Úborsku u Běhařova.


Míru, Marka Jandovi nepotkáte mimo práci, ti tu nejsou pro legraci.
Śtamprdličkou U Hecíře začínáte v dobré víře. Pijte s Mírou, rada je, on je
vždycky u zdroje. Najdete je u trati, každý rád tam utratí.

12. Jurčík Jaroslav
Soukromě hospodařící zemědělec, sídlí v Holostřevech


Nejnovější ze všech nových, vstoupil do MAS, prý je rád, Boženky toť kamarád.

13. Komunita NOE, z. s.
Spolek pořádá kulturně společenské akce a víkendové pobyty na faře, sídlí
v Holostřevech. Robert Frouz je předsedou spolku.


Jáhen Frouz nám pokřtil MASku, před léty a z jeviště. Jeho přání, jeho věty,
splnily se zajistě.

14. LACEMBOK, z. s.
Spolek se zabývá všestranným rozvojem venkova, zejména pak cestovního ruchu a
zvýšením kvality života místních obyvatel, předsedá mu Jiří Petráš.


Ve své firmě Renostav aktivit má možná více. Rozvoj Horní Kamenice že ho
ještě pořád baví? Snad ho nikdy neunaví.

15. LUČINA – svazek obcí
Dobrovolný svazek obcí, jemuž předsedá Milan Zajíc, starosta Chodského Újezda. Ve
valné hromadě ho zastupuje Kateřina Brachtelová, starostka obce Tisová.


Tisová je Katky rajón, přesto není žádný špión. Kde bys našel mladou holku,
která touží stavět školku? Čeho by se vlastně bála. Vždyť se právě dobře vdala.

16. Mikroregion Dobrohost
Dobrovolný svazek obcí, jehož předseda je David Kraml.


Starostuje svaté hoře, jejíž jméno nosí král, ve vedení svazku bodejť by se bál.
V penzionu v Pohodě zajistí i šraml, sedmdesát občanů tam vede David Kraml.

17. Milada Huláková
Ředitelka Střediska bytového a tepelného hospodářství města Bor, zakladatelka
spolku Holostřevy, z.s.


Naše milá Milada, znali jsme ji zamlada. Studovala naši školu, a to tedy
klobouk dolů. Vždycky platná s chutí velkou, proto je dnes ředitelkou.

18. Občanské sdružení Abraham, z. s.
Spolek se zabývá rozvojem kulturního života v obci, podporou cestovního ruchu,
záchranou židovských památek v obci a jejím okolí, sídlí v Poběžovicích. Anna Šánová
je předsedkyně spolku a místopředsedkyně MAS Český les, z. s.


Naše milá Anička, vždycky byla mladičká, dávno je z ní velká paní, pomohla
vždy bez reptání, nelekla se studování, nechtěla být z kola ven, studovala
s manželem.

19. Občanské sdružení Koráb, z. s.
Spolek se zabývá rozvojem venkova, celoživotním vzděláváním, sídlí v Klatovech.
Vlastimil Hálek je předsedou spolku, zástupcem ve Valné hromadě MAS Český les, z.
s. je Jiří Novotný.


Milý Jirka, rádce všech, léčitel, co drží dech, rozumí všem bylinám, pomáhá
však hlavně nám!

20. Obec Poděvousy
Starostou obce je Vít Veselý.


Sice není zcela nový, neznáme ho, třeba příště, zveršujeme o něm jistě.

21. Peckert Tomáš
Ředitel regionálního pracoviště Správy CHKO Český les.


Tomáš Peckert má jen klady, silou vůle hledám vady. Žije skromně, mluví
jemně, prý slyší, když šeptá země.

22. Podlipská Božena
Zakládající člen MAS Český les, z. s., expertka pro česko-německé vztahy.


Kdo má víc a více zájmů? Barvy sladí, dorty peče, obsluhuje, neuteče? Tlumočí
i ze spánku. Už poznáte Boženku?

23. Římskokatolická farnost Bor
Administrátorem je pan Miroslav Martiš, Jaroslav Barhoň je zástupcem ve Valné
hromadě MAS Český les, z. s.


Farář, který poznal svět, radost je s ním posedět. Pan Barhoň, člen farnosti, má
dost vlastních starostí. Nestačí mu ke štěstí pohodlná postel? Opravit chce s
radostí Martinovi kostel!

24. Sbor dobrovolných hasičů Halže
Zahrnuje zásahovou jednotku, požární sport, mladé hasiče, starostou SDH je Jan
Stankov, ve Valné hromadě MAS Český les, z. s., ho zastupuje Jana Čurková.


Kdo by řekl, že v té Halži Čurkovým se takto daří? Hasičům, že nevelí? Jana
obchod zocelí. Řetězci a jeho jménu ukázala svoji cenu. Budoucnost si neková,
protože je Čurková.

25. "SEDMIHOŘÍ"
Dobrovolný svazek obcí, kterému předsedá paní Jana Svobodová, starostka obce Staré
Sedlo.


Milá Jana, znalá dáma, životem jde s grácií, ráda k tomu zdravě jí. Prý že často
cestuje? Pro občany vždy tu je! Středobodem toho světa jsou jí lidé, co zná léta.

26. Střední odborné učiliště Domažlice
Ve škole se vyučují maturitní i učební obory (např. mechanik seřizovač, obráběč kovů,
strojní mechanik, truhlář, kuchař – číšník, kadeřník, kosmetické služby) Ředitelkou
školy je Zdeňka Buršíková.


Ředitelka učiliště bojuje o jeho příště. K řemeslu dá maturitu, učitelům
autoritu. Nehledejme místa stinná, vždyť je velmi pohostinná.

27. Střední škola, Bor
Ve škole se vyučují maturitní i učební obory (např. kuchař, automechanik, opravář
zemědělských strojů, mechanizace a služby, autotronik). Ředitelkou školy je Zdeňka
Valečková.


Ředitelka střední školy neslibuje hory doly. Když je třeba pohnout světem
kvůli nám i naším dětem, najdeme v ní zázemí, v Boru, v práci, na zemi.

28. Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru
"Domažlicko" . Libor Picka, předseda svazku, je místopředseda MAS Český les,
z. s.


Libor je vždy všemu v čele, z prvních pozic hledí směle. Řídí město, svazek,
skládku, všude dobrou kamarádku. A že má fakt pestrý vkus? Řídí městský
autobus.

29. Valíčková Jitka
Starostka obce Staré Sedliště, což je navíc sídlo MAS Český les, z. s.


S bigbítem prý koketuje, o své obci nežertuje! Učitelka profesí, ocenění nese si.
V Sedlišti má uklizeno, krajskou za to stuhu, z Moravy dováží víno, zaručenou
vzpruhu. Ať vám všem jde k duhu!

30. Vogel Medien International, s. r. o.
Firma je dceřinou firmou rakouské společnosti VOGELMEDIA GmbH., vydává
měsíčník Rozhled. Jednatelem společnosti je Josef Šesták.


Kariéra v rozhlase, poznáme to po hlase. Fantazie sedmihláře, dlouhá praxe
novináře. Co je vrchol jeho slasti? Rozhled v každé domácnosti.

31. Všetečka & syn s. r. o.
Společnost se zabývá pohřebnictvím, kamenictvím a květinářstvím. Jednatelem
společnosti je David Všetečka, úspěšný žadatel MAS Český les, z. s.


O tom, že nic není navždy, zrovna David hodně ví. Proto nikdy žádné slečně,
neslibuje svoje věčně, jenom lehce napoví. Jeho slova můžeš tesat, je to vždy
jen jakoby. Dneska přišel s námi plesat, zítra píše na hroby.

32. Zapletalová Irena
Zastupitelka obce Studánka.


Někdy člověk nejen z trestu musí najít jinou cestu. Na začátku asi ztratí.
My, co víme, nepovíme, že se jednou možná vrátí!

33. Zemědělské obchodní družstvo Mrákov
Družstvo se zabývá zemědělskou a přidruženou výrobou, sídlí v Mrákově, patří mezi
nejúspěšnější žadatele a rovněž mezi sponzory dnešního večera. Předsedou
představenstva je Jiří Schamberger.


Mrákov to je prostě pojem, vždycky vzbudí velký dojem. Vystaví si každou
krávu, holštýnská přináší slávu. Jatka, masna, ubytovna, daří se i benzině.
A když přijde konec světa, v Mrákově je kuchyně!

34. Kadlec Josef
Soukromě hospodařící zemědělec, sídlí v Kolovči.


Nadšená a houževnatá Kadlecova rodina o dotacích, kde se šustne, hned se
honem zajímá. Český les i Český západ děkuje za každý nápad.

Zdá se, že někdo ještě chybí?


Kdo byl první, čí jsme vinou? Kdo byl maják nad krajinou? A když ztratil,
tratil rád, i prohře se uměl smát. Ukrývá se léta vzadu, právo má na první řadu.
Neposeděl, nepostál, nade všemi vždycky vlál. To, co říká, ví jen on, našich
srdcí šampion. Vydrží vše, věc to jistá – Vlastík Hálek, kytarista. I když MASce
léta plynou, Vlastík nechce žádnou jinou. Ženy ať mu prominou, protože on
krajinou s místní akční skupinou jde dál.

