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Vážení čtenáři,  před letní turisickou sezonou proběhla
předposlední velmi zdařilá přednáška Letci RAF. Byla nejen velmi
zajímavá, ale i perfektně přednesená s prakickými ukázkami,
příběhy a pikantnostmi ze života letců i všech lidí v běhu dějin.
Určitě si nenechte ujít začátkem srpna akce k mimořádné
událosi navazující na tuto přednášku! Sledujte plakáty a naše
webové stránky. Poslední přednáška Internetem bezpečně
proběhne v úterý 12.6., zvu ímto nejen všechny seniory. Druhý
letošní Výlet za humna do Ostrova nad Ohří byl též velmi zdařilý,
škoda, že se nenaplnil celý autobus. Již jsou také vybrána témata
Univerzity třeího věku pro zimní semestr, hlásit se můžete již
nyní v infocentru. Začátek června je každoročně věnován dětem
a dětským dnům v různých podobách. Ani u nás to nebude jinak,
a tak 1. června organizuje infocentrum ve spolupráci se ZŠ
Toužim Dětský den na hřiši, hned v sobotu 2. června můžete
navšívit Den s Lesy České republiky v miniarboretu na Lesní
správě a 9. června bude Dětský den na zámku. Koncem měsíce
nás čeká tradiční připomínka založení města Toužim. Letos to
bude již 549 let od udělení městských práv. Páteční program
bude odpoledne určen našim nejmenším a večer nám na
náměsí zahraje Red Hot Chili Peppers revival. Sobotní
odpoledne je vyhrazeno pro Countryádu Karlovarského kraje,
snad nám bude přát počasí a vylákáme vás na náměsí! 
Přeji teplo, klid a pohodu pro letní odpočinek! I.Květ.

INFOCENTRUM V LÉTĚ

Provoz infocentra v turistické sezoně

PŘEDLETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA - ČERVEN
od 1. června do 30. června
pondělí a úterý: zavřeno
středa - sobota: 9:00 – 18:00
neděle: 9:00 – 12:00 

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
od 1. července do 2.září 
pondělí: zavřeno
úterý - sobota: 9:00 – 18:00
neděle: 9:00 – 12:00  
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Májka se letos opravdu vydařila, počasí přálo, hasiči měli vše
báječně připravené a dechovka s mažoretkami byla také 
na místě...

Zahájení výstavy 90 let ZOO Plzeň zpestřilo vystoupení žáků
místní ZUŠ. Děkujeme za příjemný zážitek.



Internetem Bezpečně
Přednáška pro seniory a nejen pro ně.

Pro koho je přednáška určena?
Hlavně pro všechny seniory, kteří se nebojí moderní techniky 
a chtějí kyberneickým predátorům vypálit rybník.

O čem přednáška bude?
I senioři stále více užívají vymoženosi moderních technologií 
a kyberneičí predátoři jsou si této skutečnosi dobře vědomi.
Své podvodné prakiky již doslova šijí seniorům na míru, a i se
často vzhledem k nedostatku znalosí a zkušenosí stávají oběťmi
takto dobře připraveného podvodného jednání.

Seminář určený právě pro seniory popisuje aktuální podvodné
prakiky v online prostředí, vysvětlí jak je rozpoznat a naučí co
dělat, stane-li se senior oběí některé z podvodných prakik.
Vysvětlí jak zabezpečit své zařízení a co dělat v případě, že se
zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon apod.) začne chovat
nestandardně.

Kdo přednáší?
Roman Kohout, specialista na kyberneické prostředí.

Co s sebou?
Pouze dobrou náladu!

KULTURNÍ PROGRAM - LÉTO 2018 AKCE V INFOCENTRU

Výlet za humna
V sobotu 14. dubna 2018 jsme vyjeli na 1. letošní výlet za humna,
tentokrát na zámek Lužany a do Přešic. Nejdříve jsme si
prohlédli zahradu, kde nás velmi zaujala voliéra s pávy a potom
zámek Lužany. Moc se nám líbil. 
Z Lužan jsme se přesunuli do Příchovic, někteří autobusem, jiní

pěšky po trase asi 3,5
km. A poté již do
Přešic, kde jsme 
si prohlédli Dům histo-
rie Přešicka a kostel.
Měli jsme rozchod, dali
jsme si výbornou 
zmrzlinu a také oběd.
Jako vedoucí zájezdu 
s námi jel pan Prchal. 

Bylo krásné teplé počasí a výlet se nám velmi vydařil. 
Zapsala čtenářka IL Dagmar Procházková

Výroční koncert dechovky ZUŠ Toužim
21. 4. 2018 se konal již 24. výroční koncert toužimské
mládežnické dechovky pod vedením Jaroslava Dlouhého. 
Zavzpomínali jsme na pana Musila jeho oblíbenou písní. 
Koncert moderoval Miroslav Zábranský zvaný Dědek, který nám
také zazpíval. Mimo jiné zpívala i Marie Molnárová. Koncert byl
moc pěkný, ale také trochu smutný. 
Děkujeme všem zúčastněným. 
Zapsala čtenářka IL Dagmar Procházková

DOŠLO DO REDAKCE
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Pá   1.6.         Dětský den ZŠ Toužim 
hřiště

So 2.6. 11.00 Den s Lesy České republiky
Zážitková trasa arboretem, střelba ze vzduchovky, hudba, ukázka
dravců a další program

Lesní správa Toužim

St    6.6.        14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál   

Čt    7.6.       15.00   Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

Út    12.6.     18.00  Internetem Bezpečně
Přednáška pro seniory. Přednáší Roman Kohout, specialista na
kyberneické prostředí.

Infocentrum – Malý sál    

St    13.6. 14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál

Čt    14.6.      15.00  Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

Pá   15.6.      17.00   Arboretum Toužim
Komentovanou prohlídku vede tvůrce projektu Ing. Jiří Šindelář

So    16.6.      Setkání u pramene Střely
7. ročník turisické akce, dostředný pochod do Prachomet

Prachomety

St    20.6.      14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál
Čt    21.6. 15.00   Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

So 23.6. 18.00 Svatojánské ohně
Kalandr a revival band

Farma Belina, Nežichov

St    27.6.       14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál   
Čt    28.6.       15.00   Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

Pá  29.6. 15.00 Oslavy města 

Soutěžní a zábavné odpoledne 
pro děi s Marinem a Jirkou
Hry, soutěže a hudební vystoupení určené dětem.

19.00 Red Hot Chili Peppers revival
Náměsí J. z Poděbrad

So 30.6. 15.00 Countryáda Karlovarského kraje
Vystoupení pěice country kapel z Karlovarského kraje

Náměsí J. z Poděbrad

So 7.7. 18.30 ALBAND
Koncert na zahrádce.

Restaurace Vladař

Út     31.7.   17.00      Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu budou hrát Slamáci

Sokolovna Toužim
Pá   3.8.      18.00   Odhalení pamětní desky pilota RAF

Náměsí J. z Poděbrad

So    4.8.   Vernisáž výstavy Letci RAF
Přednáška Karlovarší letci RAF

Přednáší PhDr. Daniel Švec
Infocentrum – Malý sál 



Miniarboretum LČR Toužim

Nově vybudované Miniarboretum LČR u Lesní správy se dělí 
na tři čási. První čásí jsou sbírkové  zahrady v areálu Lesní
správy, druhou čásí jsou temaické zahrady u Hájenky a třeí je
dendrologická naučná stezka, která obě čási spojuje.
Nápad na vznik tohoto miniarboreta se vztahuje do roku 2015.
Realizace proběhla v roce 2016, slavnostní otevření bylo v červnu
2017, nicméně stejně jako ostatní sbírkové zahrady a parky se
i toto miniarboretum bude nadále vyvíjet, doplňovat i měnit. 
Změny klimatu, výkyvy počasí, sucho, poklesy teplot a jiné vnější
i vnitřní vlivy mohou během celé existence tohoto díla upravovat
druhové složení expozic. Ale i to jsou cenné informace o tom,
jak rostliny z různých biogeografických oblasí a florozon reagují
na zdejší podmínky a klima. 
Miniarboretum Toužim nemá za cíl představit rozmanitost 
rostlinstva a květeny celého světa, ale vzhledem k možnosi
celoročního pěstování pouze z Holarkické říše. 
Jako základ pro expozici
bylo vzato fytogeografické
členění, které vychází 
z práce ruského botanika
arménského původu 
Armena Leonoviče Tach-
tadžjana (1910–2009)
Florisičeskie oblasi mira,
které vyšly zprvu rusky 
v roce 1978 a v roce 1986 
v anglickém překladu a z ní
vzniklé práce publikované 
v rámci www.botany.cz.
Největší část Miniarboreta
LČR v Toužimi v areálu
Lesní správy je věnována
Holarcisu – Holarkické říši
a jejími 9 oblastmi. 
Tato plošně největší floro-
zona zabírá celou Evropu,
mimotropickou část Asie,
severní Afriku až po jižní
okraj Sahary a rovněž prak-
icky celou Severní
Ameriku (s výjimkou jižní
špičky Floridy) a severní
část Střední Ameriky. Takto
vymezené území je jen 
s malou výjimkou laurasi-
jského původu a v rozhodu-
jící době, kdy došlo 
k diferenciaci a rozšíření
krytosemenných rostlin, tj.
na konci druhohor, tvořilo
víceméně spojitou su-
chozemskou plochu. Ačkoli
se tento prakoninent poskládal z čásí velmi různé provenience,
posléze sdílel společný osud, včetně horotvorných pochodů,
které následovaly v navazujících mladších obdobích a měly
zásadní význam pro výslednou podobu flóry, jak ji známe nyní. 

Současné klima má Holarcis v zásadě severojižní gradient
teploty, daný rozdílem mezi studeným arkickým klimatem na
severu a subtropickým (a okrajově až tropickým) klimatem na
jihu. Naproi tomu gradient vlhkosi a oceanita klesá směrem do
nitra pevniny, ale u této klimaické charakterisiky existuje velmi
mnoho lokálně, nejčastěji geomorfologicky podmíněných
anomálií.

Vegetace Holarcis zjednodušeně kopíruje teplotní gradient 
a s rostoucí teplotou lze rozlišit základní sled biomů: 
• tundra – tajga (boreální jehličnatý les)
• opadavý temperátní listnatý les (chybí v území s koninentál-
ním klimatem)
• step (chybí v území s oceanickým klimatem)
• vegetace stálezelených tvrdolistých dřevin (chybí v silně 
oceanických i koninentálních územích)
• polopouště až pouště (opět záleží na regionálních zvláštnos-
tech klimatu). 

Tato rozsáhlá říše se dále dělí do
několika oblasí, které jsou
součásí jednotlivých expozičních
ploch:
• Atlanicko-severoamerická oblast
• Cirkumboreální oblast
• Íránsko-turanská oblast
• Madreanská oblast
• Makaronéská oblast
• Oblast Skalistých hor
• Saharsko-arabská oblast
• Středozemní oblast
• Východoasijská oblast
Temaické zahrady seznamují
návštěvníky s domácími dřevinami
a keři, ukazují fenologické fáze,
jednoduchá klimaická měření,
zahradu odpadků, zahradu dřev,
motýlí louku, mokřad, sad,
ještěrkoviště, hmyzí hotel či psí
louku.

Návštěvní doba v areálu 
Lesní správy:
Po – Pá v pracovní době 
7:00 – 15:30 hod. 

Návštěvní doba v areálu 
za Hájenkou a dendrologická
naučná stezka: neomezeně

Mimo pracovní dobu pouze po
předchozí domluvě 
na tel.: 956 226 102

V Infocentru Toužim je možné předem dohodnout komento-
vanou prohlídku Miniarboreta Toužim, minimálně pro 
5 návštěvníků s přibližnou délkou 2 hodiny.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY
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V PROVOZU 
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OD 1. ČERVNA



Knižní novinky na měsíc červen 2018

Pro ženy
Beverley Jo Vždyť jde jen o manželství
Enoch Suzanne Zkrocení rebela
Chamberlain Diana Utajená sestra
Körnerová Hana Marie Pán hor IV.
Macomber Debbie Návraty domů
Picoult Jodi Desátý kruh
Probst Jennifer Hledání příslibu věčnosi
Wood Barbara Vzdálená řeka

Pro muže
Berry Steve Ztracený řád
Dán Dominik Smrt na druhém břehu
McBain Ed Deset plus jeden
Wat Peter Daleko za obzorem

Pro děi a mládež
Gutjahr Axel Akvárium – Jak na to
Kriechbauer Armin Yorkšírský teriér – Jak na to
Wegler Monika Králík – Jak na to
Wegler Monika Zakrslý králík – Jak na to
Sliz – Vše, co potřebuješ vědět o přípravě perfektního slizu

Historické a sci-fi  romány
Niedl Franišek Čas vlků
Stehlíková Petra Faja

Životopisné romány
Koukalová Gabriela Jiná Gabriela Koukalová

Odborná literatura
Psotová Jana Prakický průvodce cukrovkou
Taubes Gary Doba jedová 9 – Cukr
Riedl Mathias Vaříme a pečeme pro diabeiky
Hall Donald 9 kroků k prevenci a léčbě diabetu
Postránecký Václav Receptář prima nápadů
Děkuji Lucii Jankuliakové za vzornou spolupráci        

Lenka Hudečková

V pondělí 30. dubna od 17 hodin
toužimší hasiči (ve spolupráci 
s městem Toužim) již tradičně stavěli
májku na náměsí Jiřího z Poděbrad.
Vybírala se zde nejhezčí čarodějnice 
z „výrobní dílny“ děí ze ZŠ Toužim.
K poslechu hrála toužimská dechovka
a tančily mažoretky. 
Poté následovalo pálení čarodějnic 
a opékání špekáčků na nádvoří zámku
ve spolupráci se spolkem Živý zámek.
A následně jste si mohli posedět 
u ohně, popovídat s přáteli. Až na
menší vítr počasí vyšlo dobře a bylo
teplo. K této akci patří i grilované
klobásy, které hasiči prodávali na
náměsí.

Lenka Hudečková   
(fotografie Jiří Hudeček)

KNIHOVNA TOUŽIM

STAVĚNÍ MÁJKY

Virtuální univerzita třetího věku v
Toužimi 

Zimní semestr 2018/19

Témata zimního semestru 18/19:

1.České dějiny a jejich souvislosi II.
Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosi, 
věnující se dalším historickým etapám.
1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícenství a jeho síny
5. Národní obrození
6. Zrození občana

2.Život s energií
1.  ÚVOD
1.1 Osobnosi historie fyziky
1.2 Všeobecný úvod
1.3 Skleníkový efekt a globální oteplování
1.4 Současný stav a předpokládaný vývoj energeiky
2.  ENERGIE FOSILNÍCH PALIV
3.  ENERGIE VODY, VĚTRU, BIOMASY
4.  ENERGIE SOLÁRNÍ
5.  ENERGIE JADERNÁ
6.  HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ, PERSPEKTIVY ENERGETIKY

Zahájení zimního semestru v říjnu 2018. 
Studia se mohou účastnit posluchači občané České republiky,
kteří splňují věk pro pobírání starobního důchodu. Termíny
budou vypsány.

Virtuální univerzita třeího věku je stále otevřena novým
studentům i příznivcům.
Přihlásit se můžete již nyní v infocentru Toužim! 

- IC -

UNIVERZITA 3. VĚKU
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ZŠ a MŠ TOUŽIM

Kuličkiáda

Krásné počasí, dobrý terén, vlastnoručně vyrobené
kuličky a zvědavost, co si to zase ty učitelky na nás
vymyslely – to byl začátek 7. května u nás ve škole. 
S nedůvěřivými pohledy většiny z nás jsme se vydali
na hřiště a připravovali si důlky ke hře. Paní učitelka
nás seznámila s pravidly hry v kuličky, a začali jsme
hrát. A ejhle – hra, kterou hrávaly naposledy snad
naše prababičky nebo spíš pradědečkové a nad
kterou jsme tak trošku ohrnovali nos nás tak zaujala,
že se nám ani nechtělo končit a vracet se zpátky do
školy. Zvlášť, když jsme viděli, s jakým zaujeím a zápalem se do
hry zapojily naše paní učitelky! Možná jsme si letos založili tradici
a budeme pořádat turnaje i v dalších letech.

Cesta za poznáním

Naše cesta za poznáním letos vedla jen za humna našeho města
a přestože byla poměrně krátká, přinesla nám neobyčejné
zážitky. Příroda se rozhodla pro nás udělat maximum a předvedla
nám slunečno, zataženo, bezvětří i větrno a nádavkem pylovou
bouři. Ale my jsme byli stateční, nikde jsme nebloudili, přestože
někteří z nás šli touto cestou poprvé a došli jsme až
k Miniarboretu LČR v Toužimi. Víte, jak vypadá hmyzí
hotel? Motýlí louka a mokřad? Hapická zahrada? Tak
tedy my už ano, a ještě spoustu jiných zajímavosí 
z přírody. Zahráli jsme si na různé druhy dřev, zkusili
chůzi po rozmanitém povrchu a podívali se na obydlí
včelky samotářky. Na závěr samozřejmě nechybělo
ani opékání buříků v areálu LČR, kde pro nás bylo již
připravené ohniště, za což velmi děkujeme. Cesta 
za poznáním se nám velmi líbila díky skvěle

uspořádané dendro-
logické stezce a už teď
víme, že se tam tento
školní rok ještě jednou
vydáme.

Návštěva u Policie ČR

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 jsme navšívili služebnu Policie ČR v Toužimi.
Přivítal nás nprap. Václav Krieger, který nám přiblížil svoji
náročnou práci. Ukázal nám služební výbavu policejního auta 
a mohli jsme si vyzkoušet, jak se v takovém autě sedí. Nejvíce
nás ovšem zaujala balisická vesta, kterou policisté vozí na různé
zásahy a kterou jsme si také mohli obléci. Vážila kolem 15 kg,
neoblékala se snadno a tak jsme pochopili, že práce policistů
není lehká. Moc se nám na setkání líbilo a možná, že někteří 
z nás budou také jednou policisté či policistky. Mnohokrát
děkujeme panu nprap. Václavu Kregrovi, že si na nás udělal čas.
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POZVÁNKA

1469-2018
náměstí Jiřího z Poděbrad

29. června - 30. června 2018

MĚSTO TOUŽIM

a

INFOCENTRUM

TOUŽIMVÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA TOUŽIM549.
OSLAVYOSLAVY

DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S MARTINEM A JIRKOU

RED HOT CHILI PEPPERS REVIVAL

pátek 29. června

sobota 30. června

15.00

19.00

COUNTRYÁDA KARLOVARSKÉHO KRAJE15.00


