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Toužimský zámek během prázdnin ožil
řadou akcí
Spolek Živý zámek připravil na prázdninové měsíce řadu akcí,
které oživily nejen nádvoří zámku, ale i kulturní dění v Toužimi.
Přes prázdniny bylo o víkendech nádvoří zámku otevřené a bylo
tak možné zhlédnout jeho stav.

8. července nádvoří ožilo v duchu historie Historickým odpoled-
nem na zámku Toužim.
15. července proběhl hudební Fesival na zámku Toužim 
na kterém vystoupila řada kapel.
28. července jsme si mohli na Letním kině na zámku
připomenout doby dávno minulé, kdy zde fungovalo letní kino.
12. srpna letní akce zakončily Perseidy na zámku, vystoupení
hudební skupiny Perseidy na které navázalo noční pozorování
stejnojmenného meteoriického roje. 

Akce se konaly s finanční podporou města Toužimi 
a Karlovarského kraje.

Spolek Živý zámek

Organizátoři tradičního Setkání u pramene Střely v Prachometech.

Den města 2017 a Historické odpoledne na zámku.

Den města 2017 a Historické odpoledne na zámku.

Den města 2017 a Historické odpoledne na zámku.

Husův den v Toužimi.
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Čt 7.9. 15.00 hod. Tvořeníčko
Něco dobrého na zub. Infocentrum - Malý sál

Čt 14.9. 15.00 hod. Tvořeníčko
Prosírání na stůl. Infocentrum – Malý sál

Čt 21.9. 15.00 hod. Tvořeníčko
Podzimní dekorace do bytu. Infocentrum – Malý sál

Ne 24.9. 16.00 hod.

Hudba v myšlenkách 
Masarykových 

– koncert loutna + akordeon
kostel Narození Panny Marie v Toužimi 

Po 25.9. 9.00 + 10.30 hod.
Divadelní představení pro děi ZŠ Toužim

Sokolovna Toužim

Út 26.9.    17.00 hod.

Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu budou hrát Slamáci

Sokolovna

Po 2.10. 18.00 hod.

Vliv psychiky na naše zdraví
- přednáška K. Karafiátová

Infocentrum – Malý sál

So 7.10. 9.00 hod.

Výlet za humna
SLAVNOSTI JABLEK NA KRASÍKOVĚ

Tradiční výlet na vrch Krasíkov u Konstaninových
Lázní. Přihlášky na zájezd v infocentru.

Náměsí J. z Poděbrad

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky  typu  Tetra
hnědá a Dominant  ve  všech

barvách  z našeho chovu! 
Stáří 14- 19 týdnů. 

Cena 149-180,- Kč/ks.
Prodej:  

31. srpna a 3. října  2017 
Toužim - u vlak. nádraží   

- 16.15  hod.
Při prodeji slepiček -

výkup králičích kožek -
cena dle poptávky.  

Informace:  
Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. 

tel.601576270,
728605840

Ahoooj Karle! 

Následuje
odpověď 
se stejně 
protáhlým „o“ 
a zároveň
opravdu silný
sisk ruky.
Takové vřelé
bylo vždy setkání
s ímto člověkem,
kamarádem 
a muzikantem
Karlem Musilem.
Znali jsme 
se především 
ze spolupráce 
spojené jak
jinak, než 
s hudbou. 
Na většině větších akcích v Toužimi nesměla chybět místní 
dechovka, jím dirigovaná. Právě s taktovkou v ruce, tak ho mám
navždy zafixovaného ve své mysli. Prostě, když bylo potřeba 
pomoci, neváhal a vždy se vše zdárně vyřešilo. Neúnavný, ichý
pracant. Vůbec jsem nechápal, jak při tom všem ještě mohl síhat
myslivost, včelařinu a spoustu dalších věcí. 
Při našem jednom z posledních setkání nás moc pochválil za naše
„hospodské“ brnkání. On, Pan muzikant. Moc nás to hřálo 
u srdce, když si s námi s radosí zazpíval. Řekl jednu úžasnou věc:
„Je dobře, když někdo něco dělá s upřímnou radosí“. Stejně tak
to celý život dělal on. Znám osobně mnoho lidí, kteří mu prošli
pod rukama. Vedl je právě k tomu, aby něco dělali a s radosí.
Díky.  
Tak Karle, zase někdy ahoooj, v tom hudebním nebi. Bob

KULTURNÍ PROGRAM - ZÁŘÍ 2017

2

VZPOMÍNKA

INZERCE



3

Z jednání Rady města Toužim

1) Rada projednala a schválila zadat zakázku „Rekon-
strukce sportovního areálu Toužim“, společnosi LUKO-trávníky,
s.r.o., 330 02 Dýšina, která předložila nejvýhodnější nabídku.
2) Rada projednala a schválila přijeí dotace a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnuí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje z dotačního programu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ na pořízení
věcného vybavení jednotky SDH Toužim.
3) Rada projednala a schválila zadat zakázku „Parkoviště
pro osobní automobily p.p.č. st. 316/1, 2 Toužim“ společnosi
BERGER BOHEMIA, a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČO:
45357269, která předložila nejvýhodnější nabídku.

Toužim 15. srpna 2017 Za MěÚ Toužim      
Charvát

Odešel Karel Musil. 
Odešel velký muzikant. 
V polovině čevence nás zasihla zpráva, které jsme nechtěli věřit.
Bohužel to byla pravda. Odešel Karel Musil. Odešel velký muzikant
a pedagog. Po úspěšné profesionální kariéře vojenského hudeb-
níka se v roce 1993 Karel Musil rozhodl předávat nadále své 
bohaté hudební zkušenosi mladé generaci a vráil se do Toužimi
jako učitel hudby na Základní uměleckou školu. Za 24 let jeho pe-
dagogického působení vychoval řadu výborných muzikantů - hráče
na tubu, tenor, baryton, pozoun, trubku, ale i výborné baskytaristy,
hráče na příčnou flétnu a desítky a desítky malých žáčků přivedl 
k hudbě coby adepty hry na zobcovou flétnu. Ve výuce zobcové
flétny dosahoval vynikajících výsledků, přesto nezištně, ve vyšších
ročnících, předával žáky ke studiu na větší dechové nástroje - na
trubku, klarinet, saxofon a další nástroje. Veřejnost Karla Musila
zná asi nejvíce jako charismaického kapelníka a dirigenta 
Dechového orchestru Základní umělecké školy v Toužimi. Nikdo 
si nedokáže představit objem práce, který vedl k úspěchům tohoto
orchestru, a kterou po celých čtyřiadvacet let Karel Musil tomuto
orchestru věnoval. Ano, počátky orchestru sahají do roku 1993,
kdy na škole bylo jen pár hráčů na dechové nástroje, další se
teprve začali učit a záhy zasedali do nově vzniklého tělesa, které
mělo zpočátku kolem desei členů a postupně se rozrůstalo až do
současné podoby. Karel sháněl skladby, upravoval, aranžoval,
přepisoval a zejména krůček po krůčku učil mladé hráče 
v orchestru jejich řemeslu. Výsledky se záhy dostavovaly 
a vystoupení orchestru se stala nedílnou součásí oslav událosí
ve městě i zlatým hřebem školních koncertů. Dostavily se i úspěchy
v podobě umístění v soutěžích, přehlídkách, na fesivalech, kon-
certních zájezdech apod. Orchestr šířil dobré jméno školy i města
Toužimi nejen u nás, ale i na řadě fesivalů a koncertních zájezdů
ve Spolkové republice Německo, řadu let orchestr spolupracoval
s dechovým orchestrem Základní umělecké školy v Sokolově 
a tento spojený orchestr sklízel úspěchy na fesivalu v Belgii,
dvakrát na fesivalu v italském Lago di Garda a při dalších kon-
certech a vystoupeních. To je jen stručný výčet úspěchů, 
za kterými byla každodenní systemaická pedagogická práce
našeho kolegy - Pana učitele a Pana muzikanta Karla Musila. Bude
nám chybět. Bude chybět všem - svým blízkým, přátelům, svým
žákům, kolegům. Čest jeho památce.

ředitel ZUŠ Toužim Jiří Ullmann

Virtuální univerzita třetího věku 
při PEF ČZU v Praze

Zahájení zimního semestru 20. září 2017. 
Přihlásit se můžete do 17.9.2017!
Poplatek za semestr 1 téma: 300,- Kč.
Studia se mohou účastnit posluchači občané České republiky,
kteří splňují věk pro pobírání starobního důchodu.

V průběhu semestru:

• společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní.
Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semes-
tru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
• každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek 
(kurz Astronomie pouze 4)
• Po splnění studijních povinnosí a absolvování 6 individuálních
kurzů je účastník pozván na slavnostní promoci do auly ČZU
Povinnosi posluchače:
• uhrazení studijního poplatku ve "svém" konzultačním středisku
• min. 80% účast na společné výuce
• vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného
testu

Posluchači – přerušení studia:

• kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné,
zdravotní důvody)
• možné pokračování po přerušeném studiu, přihlášením před
kterýmkoliv následným semestrem

Posluchači - ukončení studia:

• po šesi úspěšně absolvovaných kurzech jsou posluchači
pozvání ke slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde si
převezmou „Osvědčení o absolutoriu U3V“
• absolveni cyklu mohou mohu následně pokračovat studiem
nového cyklu, výběrem dalších šesi temaických kurzů

Témata zimního semestru 17/18

1. České dějiny a jejich souvislosi
-  Češi, národ, stát
-  Společnost a křesťanství
-  Velmoži, knížata, králové
-  Stříbro a moc
-  Český král a římský panovník
-  Krize motorem dějin: 14. stoleí a jeho problémy

2. Historie a současnost české myslivosi
- Od tradic k současnosi 
- Co je to zvěř
- Prase divoké, horký brambor naší myslivosi 
- Chlouba české myslivosi - obornictví 
- Velké šelmy 
- Kam kráčí myslivecký výzkum

Pokud  zájemce o studium  nesplňuje určený seniorský věk, může
využít jinou formu Virtuální Univerzitu volného času – viz
www.e-volnycas.cz.

INFORMACE O STUDIU: 
Infocentrum Toužim
Náměsí Jiřího z Poděbrad 35
Ing. Květoňová
tel.: 353 226 431

MĚSTSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ 

UNIVERZITA 3 VĚKU



Velkolepé vystoupení „prázdninových
včeliček“

„Děkujeme“ , že jsme se mohli podílet jako diváci na přípravě
velkolepého vystoupení českoněmeckého tábora v Pensioně 
U Jakuba ve Vidžíně. Pod vedením manželů Jiřiny a Pavla Prin-
clových, paní Anji a Rozwithy Goinger, Tanji Klebsch a Aleny
Pěnkavové a kolekivu děí z Česka a Německa gratulujeme 
za výbornou týmovou práci a za zdárný průběh vystoupení, které
mělo premiéru dne 12.7.2017 v Sokolovně v Toužimi. Všichni
účastníci tábora se 12 prázdninových dní pilně připravovali,
trénovali velmi nápaditý a pestrý program. Svojí pílí si sami
vyráběli kostýmy, kulisy a veškerou výzdobu na varieté.
Nechyběly drobné dárečky, které rozdávali před vystoupením,
aby potěšili návštěvníky. A co říci závěrem ? Byla to velmi krásná
mravenčí spolupráce všech, kteří pracovali s láskou a srdcem.
Byla to jedna velká rodina. A my jsme v hloubi srdce štastni, 
že jsme byli přítomni.   
„Děkujeme“. A přejeme celému kolekivu „Prázdninových
včeliček“ mnoho dalších úspěchů v jejich krásné, trpělivé 
a obětavé práci.

Anička Růžičková, Zdenička Chomoutová a Libor Pikrt
Kolekiv Pensionu U Jakuba          Vidžín 2, 330 41  Úterý

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali p. Rešlové 
a p. Chmelařové z Radyně, za jejich chuť a ochotu, věnovat nám
chvíli svého času. Díky jejich vstřícnosi jsme se seznámili 
s historií jejich obce a poznali jsme blíže jejich nádherné okolí 
a zajímavé přírodní scenérie.
Kromě zajímavého vyprávění si pro všechny žáky připravily
výborné občerstvení, které nám všem přišlo k chui.
V průběhu  jejich prohlídky  jsme měli možnost objevit tajemství
výroby pálených cihel. Svoje poznatky a vědomosi žáci určitě
využijí při svém dalším vzdělávání .          

Děkujeme za příjemně prožité dopoledne a přejeme  moře do-
brých nápadů v jejich práci.

Třídní učitelka  Š. Vodrlintová a žáci 4.A

Přijel k nám Lesíček
Náš kamarád Lesíček měl velký problém - jeho včelky se rozhodly
odstěhovat do bavorského lesa - prý je tam větší pořádek a nikdo
tam nepohazuje žádné odpadky po lese. Ala my jsme 
ho přesvědčili, že odpad třídíme a že tu tedy klidně včelky mohou
zůstat a tak nakonec všechno dobře dopadlo.

Máme krásnou zahradu
Naše školní zahrada je sice malá (i když při pleí a zalévání má
rozměry fotbalového hřiště - alespoň tak nám to připadá), ale je
tam místo nejen pro stromy, kompost, zeleninu a okrasné
kvěiny, ale i pro kus trávníku a hlavně ohniště. A na tom ohniši

si čas od času opečeme
buříky, zazpíváme si 
a v klidu popovídáme. Je
to takové naše pokusné
i relaxační místo, kam
rádi chodíme.

Plavu si, ani nevím, jak...
...a to v bazénu v Mariánských Lázních. A nejen jsme plavali (tedy
alespoň někteří, my neplavci jsme to teprve zkoušeli), ale jezdili
jsme na tobogánu a vyhřívali ve vířivce. Po procházce lázeňským

městem, zpívající
fontáně, mlsání čerstvě
upečených oplatek 
a točené zmrzlině to by-
ly krásné chvilky 
relaxace. Nu, už se
těšíme na příší rok -
možná, že těch plavců
už bude víc!

Rozloučení s deváťáky
Ve čtvrtek jsme si, jako každým rokem, uchystali slavnostní
rozloučení s našimi žáky devátého ročníku. Společnými silami
jsme připravili tříchodové menu,
na které jsme pozvali i paní
ředitelku. Podávali jsme kuřecí
vývar s nočky, zapečené kuřecí
plátky se šunkou, sýrem 
a smetanou, jako dezert jsme měli
pudinkové řezy. Všem nám chut-
nalo, a tak i závěr školní docházky
pro naše deváťáky proběhl 
v příjemné a milé atmosféře.

Mgr. Marcela Kaderová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZŠ a MŠ TOUŽIM

4



Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce
je to prima! 

Tak touhle větou jsme v září začínali a čekala nás všechny dlouhá
cesta. Než jsme se nadáli, stojíme zase na konci té cesty a prázd-
niny jsou tady! Říká se, že čas, který rychle plyne, je příjemně
strávený čas. A nám celý školní rok utekl jako voda. Spoustu věcí
jsme se naučili, dozvěděli, tolik jsme si toho vyzkoušeli, na tolik
míst jsme se podívali...až se tomu zpětně ani věřit nechce co se
za deset měsíců dá sihnout. Všechny děi udělaly obrovský kus
práce, všechny jsou nejen starší a vyšší, ale hlavně moudřejší 
a šikovnější, mají nové kamarády a spoustu krásných zážitků. 
Poslední dny školky jsme si užívali naplno. Hodně hraní, vyrábění,
zpívání i tancování, výlety do okolí i kousek dál. Například 
do Bečova nad Teplou do divadla a prohlídku města nebo 
do Mariánských Lázní na zpívající fontánu a do bazénu. V úplném
závěru roku proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky. 
Po krátkém vystoupení byli předškoláci pasováni na školáky,

dekorováni šerpou a dostali knihu na památku. A protože legrace
není nikdy dost, tak jsme na školní zahradě společně s rodiči
opékali buřty a soutěžili a hráli si a bylo to fajn. Ti velcí a odvážní
zůstali ve školce spát celou noc. Po pořádnám mejdanu a večerní
hygieně paní učitelky přečetly pohádku, rozdaly pusinky 
a (ne)spalo se. Rozloučení „jaksepatří“!! 
Takže teď: Jaro, léto, podzim, zima- v naší školce bylo prima! 

Přejeme všem krásné léto, opatrujte se a užívejte si, budoucím
školáčkům ještě jednou přejeme hodně štěsí v první třídě 
a těšíme na shledání zase v září. 

Děi a zaměstnanci MŠ Domeček.

ROZLUČTE SE, KLUCI, HOLKY, UŽ JE
TADY KONEC ŠKOLKY …

V pondělí 12.6.2017 jsme se v naší Mateřské škole Sluníčko
slavnostně rozloučili s dětmi, které půjdou po prázdninách 
do 1. třídy ZŠ.  Na 25 letošních předškoláků se do slavnostně 
vyzdobené sokolovny přišli podívat jejich rodiče, prarodiče,
sourozenci a další známí.  Všichni chtěli být u toho. Společně 
s dětmi prožít  atmosféru „slavnostního stužkování“, 
zaposlouchat se do melodie studentské hymny a jen tak vzpomí-
nat na bezstarostné období svých děí prožité v MŠ.
Slavnostní odpoledne zahájili předškoláci z Berušek a Včeliček se
svým vystoupením. Taneční kreaci na skladbu z filmu Titanic,
vystřídalo cvičení s barevnými míči  na mix písniček Dády 
Patrasové. A povedlo se!  Děi si zatancovaly, zacvičily, pobavily,
ukázaly co už dovedou. Velmi emoivní byl slavnostní nástup 
v bakalářských čapkách za doprovodu písně „Gaudeamus igitur“.
Poté paní ředitelka pronesla několik vět, popřála budoucím
školákům hodně úspěchů a po následném poděkování od rodičů,
předal pan místostarosta každému „školáčkovi” šerpu, pamětní
list, dáreček v podobě přívěsku sluníčka na stříbrném řeízku 
a dobrůtky od sponzorů. 
Pan Pohoda se Soničkou z Karlovarského divadla připravili
soutěže, hry a diskotéku pro děi i rodiče.  Bylo to příjemné
odpoledne a my děkujeme všem , kteří se na této akci podíleli.
Rodičům děí, panu místostarostovi Jiřímu Horníkovi 
a sponzorům Robertovi Hrůzovi a Petrovi  Ajšmanovi. A ještě jed-
nou „školáčci“: „ Přejeme hodně štěsí“!

Iveta Gučíková, učitelka
MŠ „ Sluníčko“

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMEČEK MŠ SLUNÍČKO
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Knižní novinky na měsíc září 2017

Romány pro ženy
Apoleyard Meredith Doktorka z konce světa
Burrowes Grace Tenkrát ve Skotsku
Cartland Barbara Láska v ohrožení
Donoghue Emma Zázrak
Douglas Donna Sestřičky
Harman Patricia Porodní bábou proi své vůli
Hunter Jilian Tajné přátelství
Kleypas Lisa Svatba s Winterbornem
Lark Sarah Naděje na konci světa
Lucy Alison Léto plné tajemství
McKinley Tamara Slibuji i, Annabelle
McNeal Laura Cukrová panenka
Monyová Simona Osud mě má rád
Prowse Amanda Pomněnčino dítě
Rodriguez Deborah Kavárnička v Kábulu
Rodriguez Deborah Návrat do kavárničky v Kábulu
Řeháčková Věra Dítě nevymodlíš, lásku nevynuíš
Shipman Viola Kouzelný náramek
Třešíková Radka Osm
Váňová Magda Pavouk v síi
Walden Laura Znamení osudu
Quick Amanda Dívky, které zmizely

Thrillery a detekivky
Clark Mary Higgins Melodie stále zní
Follet Ken Smrící kód
Gentry Amy Dcera někoho jiného
Gerritsen Esther Žízeň
Grisham John Společník
King Stephen Právo nálezce
Läckberg  Camilla Vlastní spravedlnost
McBain Ed Prachy, prachy, prachy
Link Charlote Podvedená
Nesbo Jo Žízeň
Nesser Hakan Karambol
Parker Robert B. Vražda z itulní strany
Taylor Cally Zmizelý
Theils Lone Dívky z trajektu

Pro děi a mládež
Barbie. Gymnastka
Barbie: kouzelné příběhy
Cass Kiera Siréna
Já, JůTuber 1
Já, JůTuber 2
Klimek Hynek Strašidlář. Mezi námi vílami
Larsson Asa Pax. 1, Hůl prokleí
Larsson Asa Pax. 2, Grim přízrak
Larsson Asa Pax. 3, Dívka ze záhrobí
Pospíšilová Zuzana Psí pohádky
Letadla 2: hasiči a záchranáři
Příšerky, s.r.o.
Toy story 2

Povídky, společenské romány a historické romány
Andronikova Hana Nebe nemá dno
Hawdon Lidsay Jákobovy barvy
Holden Wendy Narodili se, aby přežili
Niedl Franišek Platnéř
Viewegh Michal Bůh v Renaultu
Vondruška Vlasimil Msta písecké panny

Děkuji za spolupráci paní Lucii Jankuliakové                    
Lenka Hudečková

KNIHOVNA TOUŽIM

Den města 2017 a Historické
odpoledne na zámku Toužim
Také letos jsme si 8. července připomněli výročí založení našeho
města, a to tradičním symbolickým pochodem Útvinských 
do Toužimi, který byl zakončen na nádvoří toužimského zámku,
kde proběhlo Historické odpoledne na zámku Toužim. Akci
připravily společně spolky Pod střechou, Živý zámek a Dílna 
U mnicha s podporou města Toužimi. Pochodu z Útviny 
se zúčastnila asi dvacítka a akce na zámku asi stovka lidí. 
Na nádvoří zámku vystoupily skupiny historického šermu Duel-
lani a hudby Cvalla Canor, součásí vystoupení bylo i předání 
zakládacího privilegia Janem z Vřesovic útvinským měšťanům.
Také zde bylo několik dobových stánků a nechybělo ani
občerstvení. Program pro děi sestával z tvořivé dílny a soutěží.

Setkání u pramene Střely 2017
Již 6. ročník turisického setkání v Prachometech u pramene řeky
Střely proběhl v sobotu 17. června. Setkání se tentokráte
uskutečnilo na prachometské návsi, u zdejšího rybníka. Na akci
dorazilo několik desítek turistů i místních, pro které bylo
připraveno posezení ve stanu při hudbě a nechybělo ani
občerstvení. Účastníci setkání obdrželi pamětní list a malý dárek.
Setkání se konalo s finanční a technickou podporou města
Toužimi. Pořádající odbor Klubu českých turistů TJ Sokol Toužim
ímto děkuje městu Toužimi, TSM a zejména toužimským
hasičům za pomoc při přípravě posezení. -KČT-

LETNÍ AKCE V TOUŽIMI

Výlet za humna

V sobotu 20. 5. 2017 jsme s Infocentrem vyjeli na další výlet 
za humna, tentokrát do Kyselky a na Andělskou Horu. V Kyselce
jsme vyšli kopec k Matoniho muzeu, kde zrovna probíhala výs-
tava kostýmů ze seriálu Já, Matoni, která byla velmi zajímavá.
Pak jsme se prošli po stejnojmenném městečku a pokračovali 
v cestě. 
Prohlédli jsme si trojboký kostel v Andělské Hoře s výstavkou 
fotografií zaniklých obcí a zamířili přímo k Andělské Hoře. Moc
se nám výlet líbil i počasí nám přálo. Jako průvodce s námi byla
paní Květonová, jíž děkujeme.

Zapsala Dagmar Procházková

Festival dechových orchestrů

V sobotu 1. července 2017 se konal 3. ročník fesivalu dechových
orchestrů, který moderoval a i tam zazpíval Miroslav Zábranský.
Vystoupily mažoretky Mirky Vnoučkové. 
Až na menší spršku, která na chvíli přerušila vystoupení Juvenky
z Bezdružic, proběhl fesival úspěšně. Kromě již zmíněné Juvenky
zahrálo Jazz Combo A. Dvořáka z Karlových Varů, Hasičanka 
z Teplé, ZUŠ Sokolov a ZUŠ Toužim. Také nám zahrál Jan Ma-
toušek na dudy. 
Z důvodu nemoci kapelníka toužimské ZUŠ Karla Musila jsme 
si vypůjčili jako dirigenta Romana Švancara ze ZUŠ Sokolov. 

Zapsala Dagmar Procházková

DOŠLO DO REDAKCE



300 let poutního místa Skoky a Toužim

29. září uplyne 300 let od vysvěcení kaple Panny Marie Pomoc-
nice ve Skoku, kde byl umístěn slavný dobroivý mariánský obraz,
práce toužimského malíře Johanna Wolfganga Richtera.
Právě tento obraz stál u zrodu tohoto kdysi slavného 
a vyhlášeného barokního mariánského poutního místa, jeho
sláva se dodnes odráží v dodnes užívaném slovním spojení 
"panenko skákavá".
Skoky s Toužimí váží i další historické vazby, Skoky byly dříve
součásí údrčského statku toužimského panství markrabat 
z Baden Badenu a na stavbě skocké kaple se podílel v roce 1717
jeden z toužimských zedníků. Tyto historické vazby dnes
připomíná mariánská poutní trasa Skocké stezky, která propojuje
klášter v Teplé přes Toužim se Skoky.

Významné výročí si připomeneme 29. září poutní slavnosí ve
skockém poutním kostele Navšívení P. Marie. Součásí slavnosi
bude také bohoslužba doprovázená dobovou duchovní hudbou
slavného toužimského skladatele Josefa Antonína Sehlinga.
V rámci oslav se připravuje také konference, která se bude
věnovat historii i současnosi poutního místa.

Malá pouť do Skoků
Při příležitosi 300. výročí vzniku poutního místa ve Skocích je
možno vykonat tzv. malou pouť k P. Marii Pomocnici ve Skocích,
kdy bude možné získat osvědčení o vykonání poui. Tu je možné
absolvovat pouze v úseku Toužim-Skoky. Tuto pouť je třeba
vykonat do konce září, v toužimském infocentru (otevřeno mimo
pondělí) si také vyzvednout kredenciál - poutní pas. V cíli je
připravena každý den kostelní služba, která poutníkům vydá
příslušný cerifikát, poutníci mohou rovněž počítat s prohlídkou
kostela a jeho okolí, případně využít skromného občetrstvení.
Pěší trasa z Toužimi do Skoků měří 15 km. 
Více informací na www.skoky.eu.

Hudba v myšlenkách Masarykových

pásmo slova a hudby
akordeon – Jitka Baštová 
loutna – Jindřich Macek

„Co můžeme udělat už teď, není odročeno na budoucnost, a žád-

nou vírou, že za pár isíc let už bude lépe, se nevyzujeme z povin-

nosi uskutečnit už teď, nač stačí naše síly; a i když žijeme 

ve věčnosi, žijeme opravdově a plně, jenom když zde a nyní

pracujeme, poznáváme a milujeme."

V pořadu zazní skladby českých a slovenských autorů od 19. sto-
leí až po současnost (A. Dvořák, L. Janáček, B. Marinů, I. Hatrík,
J. Macek, P. Zagar, V. Trojan a další). Vybraná hudba plynule
navazuje a pojí množství citátů i významných životních momentů
T. G. Masaryka, „Prezidenta Osvoboditele“, který je i dnes sym-
bolem ideálů svobody a demokracie, souladu slov a činů.
Připomeňme si jeho myšlenky a zásady u příležitosi 
osmdesátého výročí jeho úmrí (v r. 2017), které předchází
blížícímu se stému výročí naší republiky.

Neděle 24.9. v 16.00 hodin 

Hudba v myšlenkách Masarykových 
kostel Narození Panny Marie v Toužimi 

SKOKY KONCERT
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Poutníci při červencové poui do Skoků.

Noc světel ve Skocích.
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