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FOTOREPORTÁŽ Z ADVENTU

Vážení čtenáři, 
na prvním místě chci vyjádřit obdiv a chválu ženám z Toužimi 
a okolí, zejména p. Rešlové z Radyně, za  nápad a vzornou
přípravu výstavy Vzpomínky na Triolu. Těší nás velký zájem, který
výstava vyvolala. Určitě se najde více podobných nápadů 
z našeho toužimského dění, které vyvolají nejenom vzpomínky,
ale inspirují i mladší generace k tomu, jak se dá skloubit práce 
s pohodou, zábavou a radosí.  
Jaro přilétlo s prvním jarním dnem a váš časový prostor pro 
kulturní akce je jistě omezený. Ale využijte ještě náš bohatý kul-
turní než začne turisická sezona a kulturní prázdniny. Tradiční
pravidelné akce budou pokračovat do června. Jako přípravu 
na Velikonoce využijte prodejní výstavu ZŠ a MŠ Toužim, Burzu
dětského oblečení, hraček a mnoho jiného. - IK -
Foto z přípravy a vernisáže výstavy Vzpomínky na Triolu 

Foto z akce Senior bez nehod �
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KULTURNÍ PROGRAM - DUBEN 2019 MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Novinky duben 2019

Pro ženy
Brown Sandra Podraz
Fielding Joy Špatná dcera
Gillerová Kateřina Kroky v deši
Harasimová Markéta Hedvábná past
Janouchová Kateřina Ozbrojená žena
Chalupová Lenka Liščí tanec
Keleová-Vasilková Táňa Sítě z pavučin
Körnerová Hana Marie Heřmánkové údolí
Kubátová Táňa Osud tančil charleston
Laurens Stephanie Přitažlivost
Meacham Leila Královský návrh
Moyes Jojo Sama sebou
Pawlowská Halina Díky za íky
Pospíšilová Jarmila Slepá bába
Řeháčková Věra A přece mám život ráda
Steel Danielle Vyznamenání
Váňová Magda Holčičky
Wood Barbara Vzdálená řeka

Pro muže, thrillery, detekivky…
Bryndza Robert Chladnokrevně
Deaver Jeffery Ostrý řez
Fisher Kerry Mlčenlivé ženy
Hamerová Zdenka Nářek ze tmy
Kepler Lars Lazar
Smith Wilbur Kořist

Pro děi a mládež
Kinney Jeff Deník malého poseroutky 13
Lebeda Jan Medovníček detekivem
Stewner Tanya Alea, dívka moře * Síla přílivu
Toušlová Iveta Malá toulavka: 

toulavá kamera pro děi

Historické, humorné, cestopisné a jiné
Bauer Jan Jsi můj král
Niedl Franišek Rozervané království
Vondruška Vlasimil Husitská epopej VII.
Jenčík Milan Zdivočelé Sudety
Boček Evžen Aristokratka a vlna 

zločinnosi na zámku Kostka
Révai Jan, Liška Pavel Sí, vole!
Toušlová Iveta Toulavá kamera 26

Toulavá kamera 27
Svobodová Blanka Košíkářův rok aneb 

Jak se krouí prouí
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Út 2.4. 14.00 Mažoretky Infocentrum – Malý sál

Čt     4.4. 9.30  VU3V 
Klenoty barokního sochařství v českých zemích

10.30  VU3V 
Křesťanská ikonografie a hagiografie

Infocentrum - Malý sál

13.30   Les očima děí  
Vernisáž prodejní výstavy k Velikonocům ZŠ a MŠ Toužim 

Infocentrum

15.00  Tvořeníčko - Madeirová vrtaná vajíčka  
Infocentrum – Malý sál 

So     6.4.      10.00    Burza dětského oblečení, hraček apod. 
Infocentrum – Malý sál

Út      9.4.      14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál

Čt    11.4. 15.00   Tvořeníčko - Velikonoční dekorace 
Infocentrum – Malý sál

17.00 Kurz líčení
Vyučující Romana Poplštejnová. Infocentrum – Malý sál

Pá     12.4. 17.00  Cestování v bačkorách 

Cesty perské
Přednáší cestovatelé Yakeen a Satya Helusovi.

Infocentrum – Malý sál

So     13.4. 8.30  Výlet za humna 

Radyně, Starý Plzenec, Kozel 
První letošní výlet za humna. Nám. Jiřího z Poděbrad  

Út    16.4. 14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál

St 17.4. 17.00 Promítej i ty! 
Hiphop-eraion

Infocentrum – Malý sál

Čt     18.4. 9.30  VU3V 
Klenoty barokního sochařství v českých zemích

10.30  VU3V 
Křesťanská ikonografie a hagiografie

Infocentrum - Malý sál 

15.00   Tvořeníčko  - Něco dobrého na zub 
Infocentrum – Malý sál

Út     23.4.    14.00   Mažoretky Infocentrum – Malý sál 

Čt     25.4.     15.00   Tvořeníčko  - Veselý čmelda
Infocentrum – Malý sál   

So 4.5. 8.30 Výlet za humna - CHEB 
Druhý letošní výlet za humna. Nám. Jiřího z Poděbrad  

Hrdlička divoká

Česká společnost ornitologická vyhlašuje Ptákem roku 2019
hrdličku divokou. Pomyslné žezlo přebírá od sýčka obecného, se 
kterým sdílí jeho původní domovinu v zemědělské krajině. 
K vyhlášení tradičně vydáváme zvláštní číslo časopisu Ptačí svět,
které si můžete zdarma stáhnout. Přejeme příjemné počtení!

LeniHud

PTÁK ROKU 2019



Okolí Radyňské kapličky prokouklo

Jedním z diskusních témat nedávného jednání zastupitelstva
města svolaného mimořádně čásí zastupitelů byla 
i problemaika péče o památky na území obce.
V rámci diskuse bylo poukázáno také na neutěšený stav okolí
kapličky sv. Anny, zv. též Radyňská, při silnici z Toužimi do Radyně.
Zděná stavba je jednou z mála dochovaných barokních památek
tohoto typu na území Toužimska, a proto je také chráněnou 
kulturní památkou a v nedávné minulosi prošla opravou. 
Zanedbané okolí památky, tvořené skládkou různého materiálu,
je díky výše zmíněné iniciaivě a rychlému zásahu vedení města
a technických služeb již minulosí a kaplička získala odpovídající
kulturnější úpravu svého bezprostředního okolí. Děkujeme!

J. Schierl  V úterý dne 26.2.2018 se jako každoročně
uskutečnil v toužimské sokolovně dětský karneval.
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
pomáhali i rodiče děí. Bylo potřeba sehnat peníze
na nákup sladkých odměn pro děi a na výzdobu
sokolovny. Rodiče zapojili fantazii a vytvořili
přenádherné pestrobarevné masky, kterými
dětem vykouzlili úsměv na tváři. Karnevalový rej
si užívaly nejen děi, ale i maminky. Některé z nich
se dokonce proměnily v klauny a dováděly
společně s dětmi po celou dobu akce.
Odměnou pro děi bylo sladké pečivo, které nám
připravili v kuchyni Mateřské školy Sluníčko.
Poděkování patří všem pořadatelům a sponzorům
– MĚSTO TOUŽIM, OK STS TOUŽIM, OZT - 
OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ TOUŽIM, CARRY GOODS
s.r.o., Vera Gurmet Toužim, Hollandia Krásné
Údolí, manželé Hosnedlovi, manželé Košlerovi,
Manikúra- Pedikúra Hanka Futrová a Petra
Řeháková, Franišek Staněk, ČSOB.

Eva Bučková, MŠ Sluníčko Toužim 

Podívejte, kamarádi,
dneska máme karneval,
děi ty ho mají rády,
kdopak by se masek bál?

Nemáme strach z čertů malých,
z čarodějů, strašidel,
tolik postaviček známých
ještě nikdo neviděl.

KARNEVAL

DOŠLO DO REDAKCE MŠ SLUNÍČKO

INZERCE

POZVÁNKA
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Prodej   slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu  typu Tetra hnědá,  

Dominant ve všech barvách  
a  slepičky Green Shell-typu Araukana. 
Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks.

Prodej:  11. dubna a 20. června  2019   
Toužim - u vlak. nádraží –  16.15  hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 



MĚSTO TOUŽIM
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Den  žákovských dovedností

Ve čtvrtek  14.března 2019 se konal v Mariánských Lázních ve
Společenském domě Casino Den žákovských dovednosí.  Garan-
tem celé akce je Střední hotelová škola v  Mariánských Lázních.
Akivity se zúčastnili žáci 8. ročníků, kteří se budou  zanedlouho
také rozhodovat o svojí  budoucnosi  v  dalším vzdělávání.
Žáci třeích ročníků oborů Kuchař / Číšník zde předvedli svoje
dovednosi v podobě  úpravy slavnostních tabulí a menu.
Zároveň jsem měli možnost vidět studenty v akci při přípravě 
a aranžování pokrmů a míchaných nápojů,flambování palačinek,
ozdobné vykrajování do melounu a jablíček. Ve výstavních pros-
torách celého sálu se mohli žáci  akivně zapojit  do různých 
akivit, vyzkoušet si např. skládání ubrousků, poznávání koření,
určování  nápojových sklenic atd. Za správné odpovědi byli žáci
odměněni různými pamlsky od flambovaných palačinek,
pečených sladkosí až po míchané nealkoholické nápoje.
Dále zde po celou dobu probíhal bohatý kulturní program od
vystoupení mažoretek  až po prezentaci jednotlivých učebních 
a studijních oborů doplněný různými soutěžemi na podiu. Každý
z návštěvníků měl možnost přidělit svůj hlas nejhezčím slavnos-
tním tabulím, které nás zaujaly nejen svým vzhledem, ale i svou
vůní  přímo vybízely  k ochutnání.
Gastronomický fesival prezentoval svoje  kulinářské umění  jak
odborné, tak i široké veřejnosi.
Věříme, že někteří žáci,
kteří projeví do budouc-
nosi zájem o tyto
učební obory, budou mít
alespoň nějaké předsta-
vy o tom, co obnáší
současná gastronomie.

J. Váňová, Mgr. L. Nes-
vadbová, žáci 8.A. a 8.B

Slavnostní  tabule
připravené žáky 2.
ročníků učební obor
Kuchař – Číšník.
Všechny slavnostní 
tabule byly zařazeny 
do soutěže, kde se
rozhodovalo za pomoci   
hlasování přítomných
návštěvníků o nejhezčí
tabuli a slavnostní
menu.

Ukázková práce vykra-
jování do melounu 
a jablíček s logem
hotelové školy (HŠ).
K získání těchto doved-
nosí studeni absolvují
tříměsíční kurz, který je
ukončený závěrečnou    
prakickou zkouškou.   

Hroznatova akademie – Kniha a knihtisk 

V závěru měsíce února 2019 navšívili žáci 6. ročníků Hroznatovu
akademii v premonstrátském klášteře, kde se zúčastnili
výukového programu Kniha a knihisk.
V úvodní čási se seznámili s historií zakládání klášterů v českých
zemích a jejich posláním. Skvělý průvodce Cyril, který nás
provázel v průběhu celé naší prohlídky konventem, nás postupně
seznamoval s historií tepelského kláštera, nechal nás nahlédnout
do cel, kde žili a studovali knihy místní bratři řádu premonstrát-
ského. Také jsme si prohlédli nádherný kanovnický sál 
s překrásnými nástropními malbami ze života svatých a v závěru
prohlídky jsme vstoupili do jídelního sálu, kde je hlavní ozdobou
obraz Poslední večeře Páně, který je umístěn v přední čási jídelny.

V druhé čási programu se nás ujala lektorka Katka, která nás
zasvěila do tajů iskařské techniky. Děi seznámila s tradičními
iskařskými technikami jako je linoryt, dřevořez, mědiryt nebo
lept. Děi viděly ukázku práce iskařského lisu, který si mohly 
i vyzkoušet, jak se s ním pracuje. V závěrečné fázi žáci viděli
ukázky vzorových starých isků z klášterních sbírek. Na vlastní oči
jsme také viděli původní historické rukopisy, jejichž stáří se
odhaduje na několik stoleí. Však si na ně také paní průvodkyně
nasadila bílé rukavičky, aby nedošlo k nějaké újmě na jejich 
historické ceně. Knihy, které jsme viděli, byly psány německým
nebo lainským jazykem. Nádherné malby a iniciály vzbuzovaly
naši zvědavost při čtení začátečních písmen.
V závěrečné čási celého projektu se děi zapojily do vlastní
tvorby na společné knize, kde každý z žáků měl za úkol vymyslet
a nakreslit zvíře podle vlastní fantazie. Každá třída si vytvořila
svůj vlastní Besiář, který nám ve finále Katka vlastnoručně sešila
japonskou technikou.
Na realizaci projektu finančně přispěl také Karlovarský kraj, který
nám uhradil dopravu a poskytl i příspěvek na lektorné.

Mgr. J. Princlová, J. Váňová, žáci 6.A.,6.B.

ZŠ TOUŽIM
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