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ÚVODNÍK

FOTOREPORTÁŽ OD STŘELY

Vážení čtenáři, s přicházejícím podzimem je vhodná doba 
k ohlédnuí se za prázdninovým časem. Ač byly dny horké a
vyprahlé, proběhlo u nás v Toužimi několik zdařilých akcí. Nejspíš
nejvýznamnější pro naše město bylo odhalení pamětní desky
rodákovi Bedřichu Holznerovi, letci RAF. Tímto velmi děkujeme
panu Svobodovi za možnost umístění desky na jeho domě a také
za jeho osobní přípravu stěny k umístění. Velký dík za účast 
a pomoc patří též všem hostům pietního aktu a také všem
aktérům doprovodných akcí druhý den. 
Živý zámek Toužim byl letos opravdu živý, o zdařilých akcích si
přečtěte samostatný příspěvek. Turisté i občané Toužimi ocenili
možnosi prohlídek zámku každý víkend. Co se týče dění
zářijového, zvu vás na třeí letošní Výlet za humna do Marián-
ských Lázní 15.9. Celé září bude v našem infocentru probíhat 
výstava TJ Sokol Toužim. Témata Univerzity třeího věku pro
zimní semestr jsou již vybrána -  České dějiny a jejich souvislosi
II. a  Život s energií. Přijďte se do 30. září přihlásit, v říjnu
začínáme! I. Květ.

100. VÝROČÍ NAROZENÍ B. HOLZNERA
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Tradiční setkání turistů u pramene řeky Střely v Prachometech.

Letos proběhl již 7. ričník dostředného pochodu, který organizují

členové toužimského Klubu českých turistů ve spolupráci 

s městem Toužim a Infocentrem.

3. srpna byla odhalena pamětní deska Bedřichu Holznerovi. Akci doprovázela přednáška i ukázka dobové vojenské techniky.



Zahájení zimního semestru v říjnu 2018. Přihlásit se můžete do
10.10.2018!
Poplatek za semestr 1 téma 300,- Kč.
Studia se mohou účastnit posluchači občané České republiky,
kteří splňují věk pro pobírání starobního důchodu. Termíny
budou vypsány. 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

Pokud  zájemce o studium  nesplňuje určený seniorský věk, může
využít jinou formu Virtuální Univerzitu volného času – viz
www.e-volnycas.cz.
Virtuální univerzita třeího věku je stále otevřena novým
studentům i příznivcům. Můžete se  přijít podívat zdarma  
na kteroukoliv  přednášku která vás zaujme. Přijďte na přednášku
a sami uvidíte, zda vás tato volnočasová akivita osloví. 

KULTURNÍ PROGRAM - ZÁŘÍ 2018 PRÁVNÍ PORADNA

ŽIVÝ ZÁMEK TOUŽIM

UNIVERZITA 3. VĚKU

Letní proběhlé akce:
21.7.  Rock-metalový fesival na zámku - ve 2. ročníku jsme
pořádně přitvrdili. Horror metalovou show nám předvedla FATA
MORGANA i při nepřízni počasí. Dále zahráli ERELEY, WIZARD IN-
FERNAL a HIBERNATUS. 
28.7.  Letni kino - na prvnim letošní promítání jsme vybrali rodi-
nou komedii “Špuni na vodě” 
7.8.  Historický den v Toužimi -  více jak 100 návštěvníků si mohlo
užít historické hudby Cavalla Canor, šermířských vystoupení
skupiny historického šermu Zlatý Grál Tachov, děi si mohly vy-
barvit odlitky v dílně U mnicha. Také zakoupit zboží rozličné od
přítomných prodejců. Premiéru měl Historický průvod kolem
toužimského náměsí a grilování selátka  . 
19.8. Letni kino - další snímek byl zahraniční produkce “Loupež
za bílého dne” .

Zveme vás na naše další akce:
8.9. Punkovice na zámku 

od 17.00 hod
13.10. Zámecké CITO Toužim-
podzim 2018  10.55-17.01 hod

Plzeňská advokátní kancelář 
JUDr. Pavla VESPALCE

bude každé druhé pondělí v měsíci od 10. září 2018
od 15.00 do 17.30 hod. na Městském úřadě v Toužimi

poskytovat zájemcům z řad občanů i podnikatelů

PRÁVNÍ PORADY
- ve věcech občanského práva (rozvody, vypořádání společného
jmění manželů, svěření nezleilých děí do péče, převody
movitého i nemovitého majetku –darovací i kupní smlouvy
včetně vkladů do katastru nemovitosí, vymáhání pohledávek
včetně exekučního, dědických věcí, reklamačních řízení, nájem-
ních smluv, sepis smluv a dohod, vše včetně zastoupení u soudů,
exekutorských i notářských úřadů všech stupňů v celé ČR), 
- ve věcech trestního práva (v trestních věcech včetně zas-
toupení poškozených osob ale i obhajoby trestně síhaných osob
před orgány policie i všech stupňů soudů v celé ČR),
- ve věcech pracovního práva (pracovně právní vztahy, spory o
ukončení pracovního poměru, spory o náhrady škody, pracovní
úrazy a nároky z nich).
- ve věcech správního práva (v přestupkových i jiných správních
věcech včetně možnosi právního zastoupení u správních orgánů
v celé ČR).
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Čt 7.6. 15.00 Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

So 8.9. TOUŽIMSKEJ PUCHEJŘ
Tradiční turisický pochod. Start na fotbalovém hřiši

Út 11.9. Výstava 50 let MŠ Touzim
Vernisáž výstavy.    

Infocentrum

Čt 14.6. 15.00 Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

So 15.9. 9.00  Výlet za humna - Mariánské Lázně
Podzimní výlet za humna –  park Boheminum, rozhledna Hame-
lika, muzeum, zpívající  fontána

Nám. Jiřího z Poděbrad

St    19.9.        9.00 + 10.30 h 
O křišťálovém srdci 
O princezně, Luciášovi a makových buchtách

Divadelní představení pro děi.
Sokolovna

Čt 21.6. 15.00 Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

Út 25.9. 17.00 Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu bud hrát p. Žákovec a p. Volínová

Sokolovna Toužim

Čt 28.6. 15.00 Tvořeníčko Infocentrum – Malý sál

So 6.10. 9.00 Výlet za humna 

SLAVNOSTI JABLEK NA KRASÍKOVĚ 
Tradiční výlet na vrch Krasíkov u Konstaninových Lázní. 

Náměsí J. z Poděbrad



Happy  … a děti opravdu šťasné byly

Videoklip je pojem, který rozhodně nepřekvapí mladší generaci.
Pro ty dříve narozené je tady citace z Wikipedie:,,Videoklip 

je krátkometrážní audiovizuální dílo, jehož zvukovou složkou je 

v celé nebo podstatné míře záznam uměleckého výkonu hudeb-

ního díla. 

Obrazová složka má nějaký vztah k hudebnímu dílu, které ji do-

provází (ať je to stejná nálada nebo děj), využívá obvyklých 

i méně obvyklých filmových technik, často jde o běžný krátký ab-

straktní film (tj. film bez děje). 

Videoklipy jsou hlavní náplní vysílání tzv. hudebních televizí, mezi

které patří například MTV. K jejich rozšíření došlo právě díky

těmto televizním stanicím v 80. letech 20. stoleí.“

I na letošním 24. česko-německém táboře, který se nesl pod
motem : ,,Průzkumná cesta médii“ bylo hlavní náplní společně
stráveného času 15i  českých a 15i německých děí vytvořit
hudební videoklip na písničku Williemse Pharrella: Happy.

Letní setkání se konalo v Německu, děi trávily 14 dní v Jugend-
herberge  v Chemnitzu – Adelsberg.
Ve smíšených skupinách si děi připravily a  nacvičily různá
ztvárnění písničky, profesionální pracovník Filmového studia 
z Chemnitzu vše natočil a poté ve spolupráci s dětmi celý klip
společně sestřihali do závěrečné podoby. 
Samotný projekt měl očekávané poziivní výsledky. Byl  ohrom-
ným přínosem pro společné česko-německé soužií děí. K tomu
nemalou měrou přispělo, že děi pracovaly ve smíšených česko-
německých skupinách, trávily spolu volný čas, sportovaly. 
V průběhu pobytu se akivně zapojovaly do jazykových kurzů.
České děi se učily německy a německé zase česky. 
Děi společně prožily krásných 14 dní a jejich loučení v Breiten-
brunnu bylo dojemné.
Z tábora si odvážely mnoho krásných zážitků, nová přátelství 
a jako odměnu si v závěru nakoupily v táborovém bazaru drob-
nosi, ke kterým rovněž přispěli naši sponzoři, kterým chceme
moc poděkovat a bez kterých bychom se neobešli.
Díky posíláme MěÚ v Toužimi, firmě Gurmet, panu Čapkovi ml.
a jeho firmě. Manželé Princlovi
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ZŠ TOUŽIM

MĚSTO TOUŽIM



MĚSTO TOUŽIM

V letošním rocebyl ve Vodní ulici zrekonstruován další úsek
městských hradeb v délce cca 20m. Akce byla částečně hrazena
z dotace Ministerstva kultury ČR. 

Z menších akcí bych rád zmínil rekonstrukci schodů u auto-
busového nádraží v Toužimi, které bylo dokončeno v květnu
2018.

Fotografie 
z akce
“Odvodnění
kostela
Narození Panny
Marie”, 
kde byla podél
objektu
položena nová
dešťová 
kanalizace. 

Stavební činnost města

V minulých číslech Info listů Vám byly předkládány ohledně
stavební činnosi města většinou pouze textové informace. Proto
Vám v aktuálním čísle přinášíme i fotografie k jednotlivým
stavebním akcím i s popisem. Týká se to jak těch velkých staveb-
ních akcí, tak i malých.

Zateplení sportovní haly Toužim, které bylo dokončeno v dubnu
2017.

Výstavba parkoviště na Zámecké u č.p. 504-507.

Výstavba nového parkoviště pro 50 osobních automobilů v místě
bývalého kina (vedle prodejny COOP). 
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MĚSTO TOUŽIM

Z nedokončených letošních akcí stojí za zmínku rekonstrukce
hřišť ve sportovním areálu v Toužimi, která by měla být ukončena
v září letošního roku.

Město Toužim se finančně spolupodílí na výstavbě vodovodu
Toužim-Krásný hrad-Kojšovice, kde byl dlouhodobý problém 
s pitnou vodou. Termín dokončení akce je 30.9. 2018.

Další akce zadala TSM Toužim, protože se jedná o opravy stáva-
jících komunikaci., např. oprava komunikací na návsi v obci
Komárov, oprava komunikací a návsi v obci Kosmová a oprava
chodníku od bývalé pily směrem k nádraží.

Jiří Kokeš

stavební technik
města Toužim



Knižní novinky na měsíc září 2018

Pro ženy
Coleman Rowan Rodina ze dne na den
Hamerová Zdeňka Bílá tma
Hannah Krisin Slavík
Chrisiane F. Chrisiane F. – můj druhý život
Jacobs Anne Panský dům a jeho dcery
Jakoubková Alena Mluvit o ex … není dobré pro sex
Khady Zmrzačená
Kubica Mary Neplakej
Moyes Jojo Zakázané ovoce
Schiappa Marlene Nanejvýš čtyři hodiny spánku
Spielman Lori Sladké odpuštění
Svobodová Blanka Můj miláček cizopasník
Štroblová Soňa Hra o holčičku
Tart Donna Stehlík

Pro muže, thrillery, detekivky, …
Cole Daniel Loutkař
Crot Kathryn Tvář mojí dcery
Engström Thomas Na západ od svobody
Gerritsen Tess Umři znovu
Lake Alex Když Anna zmizela
Marsons Angela Otevřený hrob
McCreight Kinberly Tam, kde ji našli
Miranda Megan Zmizelé z Cooley Ridge
Penny Louise Záiší
Ryan Chris Blesková povodeň
Ryan Chris Ohnivé peklo
Smith Wilbur Nad propasí

Historické romány
Niedl Franišek S vlčí hlavou v erbu
Přibský Vladimír Má čtvrtá žena Alžběta

Humor
Macek Miroslav Saturnin se vrací
Šilar Miroslav Švihák v porcelánu
Vašíček Jan Život s úsměvem

Pro děi
Lebeda Jan Medovníček a Barvínek
Pospíšilová Zuzana Kočičí pohádky
Stewner Tanya Alea, dívka moře
Vaněček Michal Staré pověsi české pro děi
Weissert Frank Základy rybolovu pro kluky a holky

Ostatní
Gombitová Marika Úlomky vzpomínek
Kosačík Tomáš Břicháč Tom & Lucie
Kosačík Tomáš Břicháč Tom: 

jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i vy!
Kosačík Tomáš Rychlovky a chuťovky 

Břicháče Toma
Miles Tony Velký průvodce rybáře

Děkuji Lucii Jankuliakové za spolupráci
Lenka Hudečková

KNIHOVNA TOUŽIM

Roste nám tu národ jakobý(í)nů?

Všimli jste si, jak často dneska lidé používají slovesný tvar jakoby?
Tuto situaci již sleduji dva nebo tři roky a někdy mi i jakobý(í)ni
rvou uši.
Zrovna nedávno v TV zpravodajství zpovídali jednoho mladému
muže, který vyprávěl, co se mu stalo… 
„Jel jsem jakoby po cyklostezce a najedou se přede mnou jakoby
objevil pes. Vůbec nevím, kde se tam jakoby vzal. Tak jsem hned
zareagoval a jakoby se mu naštěsí nic nestalo. Ovšem divně se
zachoval jakoby jeho pán, který na mě vlítnul a jednu mi jakoby
vrazil do obličeje. I když se jeho psovi nic jakoby nestalo. Tomu
všemu přihlížel můj deseiletý syn, který jakoby nechápal, proč
mě cizí chlap mláí…“
Myslím, že to jako ukázka stačí. Takto dnes mluví spousta
mladých lidí, kteří si ím slůvkem „jakoby“ nahrazují známé ehm?
Nevím, netuším, ale je to docela nepěkný zlozvyk.

Zrovna tak jako toto jakoby, nyní mladí lidé hodně používají
slůvko „prostě“.
Šla jsem prostě do klubu, ale nevěděla jsem, co si prostě
obléknu. Tak jsem volala kámošce, aby prostě přijela a poradila
mi. Ona taky prostě nevěděla, co na sebe. Tak jsme nakonec vy-
braly to, co nosíme nejraději a prostě jsme se šly bavit. Bylo to
tam prostě úžasné..
Prosím, volme slova, přemýšlejme nad ím, jak mluvíme..,
děláme z českého jazyka „slovní žumpu“…, a přitom je to tak
krásný jazyk. LeniHud

...
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TOUŽIMŠTÍ ČÁPI V ROCE 2018

Letos trvala zima do konce března, kdy nás překvapily ještě do-
cela silné mrazy, ale první čáp na naše hnízdo na pivovaru byl
viděn již kolem 20. 3.  Je možné, že tu byl ještě o pár dní dříve.
Ještě byl sníh, když v něm čáp hledal potravu a stavební prvky
na úpravu hnízda.

Hned začátkem dubna přiletěla i čapí samička a spolu se samcem
si stavěli své hnízdečko lásky, aby mohli brzy vysadit vajíčka.

Protože byl letos rychlý nástup jara, které se brzy přeměnilo v
léto, i u čápů se proces nějak zrychlil. Velmi brzy jsme si všimli,
že již vždy jeden z páru sedí na vejcích a druhý létá shánět po-
travu.

Již na konci května jsme se dozvěděli, že máme tři malá čápátka,
ale bohužel, během 14. dnů vyšlo najevo, že jedno mládě bylo
příliš malé, tak zahynulo. Zůstali dva krásní jedinci, kteří se
nádherně a rychle vyvíjeli, a tak jako vloni, i letos vypadají
zdravě.

Na konci června již čápi třepotali křídly a v červenci létali. Jak
byla příroda podle odborníků posunuta zhruba o měsíc, tak i čápi
vše v tomto horizontu urychlili… Koncem července již mláďata
létala jako o život, dokonce se na pár dní ani na hnízdě neukázala
a my jsme si mysleli, že už odletěli. ale nebylo to tak. Nyní, kdy
píšu příspěvek, bývají čápi ráno i večer, někdy během dne viděni
na hnízdě. Ale jelikož se zde nad Toužimí slétají i další čápi
(Novákovi jich viděli 7, já tedy jiný den 4), tak se dá předpokládat,
že se již chystají brzy odletět na čapí srazoviště a později i na své
zimoviště do teplé Afriky.

V letošním roce jsme v červnu zažili i čapí boj o hnízdo. Naše čápy
přepadl ze zálohy cizí čáp a nalétával na hnízdo. Nicméně 
bojovná čapí matka i otec se ubránili a vetřelce vyhnali. 

Lenka Hudečková (foto Jiří Hudeček)
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