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ÚVODNík

Vážení čtenáři,  na říjen jsme pro vás připravili novinku v podobě

INFOCAFÉ. Každou středu v podvečer pro vás připravujeme

setkání s různým zaměřením k zábavě, vzdělání  i odpočinku od

starosí všedních dní.  Nadále se můžete v našem infocentru 

každou středu setkávat u Společenských her,  jednou měsíčně

připravujeme Tvořeníčko s Miluškou pro děi i dospělé 

a začínáme tradiční a velmi oblíbené Cestování v bačkorách.  

Univerzita  třeího věku začíná 2. října v 9 hodin, do 23. října je

stále možnost se přihlásit. Všechny plánované akce budou, 

či nebudou probíhat dle aktuálních vládních omezení. Upravili

jsme také otevírací dobu infocentra. Pokud nás budete chít

navšívit, pak máme otevřeno v úterý a ve středu odpoledne 

od 12.00 hodin do 17.00 hodin a v pátek po celý den od 9.00 

do 17.00 hodin. 

Nezapomněli jsme ani na 310. výročí narození našeho rodáka,

hudebního skladatele J.A. Sehlinga a připravili jsme na konec

října seminář, na kterém se můžete o této osobnosi hudebního

světa dozvědět mnohé zajímavosi.

Přeji vám zdraví, pohodu a klid a doufám, že se situace též uklidní

a kulturní dění v našem městě bude moci pokračovat!    I.Květ.
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FOTOREPORTÁŽ Z akcí

Součásí oslav Dne města byla i sbírka knih “Babička”, kterou

bylo možné vidět v opraveném sále hradu.

Hudební program Dne města Toužim na náměsí zakončila

skupina KEKS.

Den města byl letos přesunutý na září a připravený program 

na zámku i náměsí shlédly na tři stovky návštěvníků. 



kULTURNí PROGRaM - ŘíJEN 2020

MĚSTSkÁ kNIHOVNa
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knižní novinky na říjen 2020

Pro ženy

Caplin Julie Pláž v Chorvatsku

Harasimová Markéta Doktorka Viktorie

Harmel Krisin Počkej na mě v Paříži

Jacobs Anne Venkovské sídlo. Časy se mění

Jakoubková Alena Zmizení perníkové princezny

Kovářová Daniela Matkovražedkyně

Lauren Chrisina Božská mrcha

Moyes Jojo Schovej mě v deši

Názlerová Renáta Tisíc a jedna noc s Arabem

Poncarová Jana Podbrdské ženy

Quick Amanda Na hraně

Skočílková Mirka Kdo věří na zázraky

Skočílková Mirka Violka : román o hledání domova

Williams Abby Báječný čas života

Pro muže, thrillery, detekivky, …

Carter Chris Popravčí

Cimický Jan Paroháč

Dán Dominik Nevíš dne, nevíš hodiny

Daniels Natalie Kukačka

May Peter Karanténa

Pro děi a mládež

Frixe Katja Čarokrásné knihkupectví. 

Podivuhodný křeček Harry

Frixe Katja Čarokrásné knihkupectví. 

Čokoládové doríky pro všechny!

Zadinová Radka Srdce na prodej

Historické romány

Hanibal Jiří Marie Kristýna: 

nejmilejší dcera Marie Terezie

Niedl Franišek Já, ryíř

Niedl Franišek Poslední batalion

Vondruška Vlasimil Pomsta bílého jednorožce

Pro turisty

David Petr Český ráj 

David Petr Jižní Čechy 

David Petr Šumava

David Petr Krkonoše 

Pulkrábek Jaroslav Šumavská toulání: krajinou Zlaté stezky

zajímavosi a tvoření

Honzák Radkin Jak přežít léčení: 

veselé čtení o bolestech

Šebek Tomáš Mise Afghánistán

Hátleová Karla Pleteme z pedigu

Schrüfer Margarete Rafinovaně skládaný papír: 

chytré nápady ve 3D

Talandová Jana Tvoření z přírodních materiálů 

„za pár kaček“

Pá     2.10.        9.00  Virtuální univerzita 3. věku (VU3V) 

Mistři evropského barokního malířství 17. stoleí - Caravaggio 

10.30  VU3V 

Genealogie. Hledáme své předky - Úvod do genealogie a její dějiny

Infocentrum - Malý sál

St      7.10.      14.00 Společenské hry – deskové, karty atd.

Společná zábava pro dospělé

Infocentrum – Malý sál

17.00 INFOCAFÉ Toužim

Promítání, hudba, přednášky, zajímaví hosté

Infocentrum – Malý sál

St      14.10. 14.00 Společenské hry – deskové, karty atd.

Společná zábava pro dospělé

Infocentrum – Malý sál 

17.00 INFOCAFÉ Toužim

Promítání, hudba, přednášky, zajímaví hosté

Infocentrum – Malý sál

Pá     16.10. 9.00  VU3V 

Mistři evropského barokního malířství 17. stoleí - Annibale Carracci

10.30  VU3V 

Genealogie. Hledáme své předky - Jak se tvoří rodokmen. 

Příbuzenství ve světě

Infocentrum - Malý sál

St      21.10. 14.00 Společenské hry – deskové, karty atd.

Společná zábava pro dospělé

Infocentrum – Malý sál

17.00 INFOCAFÉ Toužim

Promítání, hudba, přednášky, zajímaví hosté

Infocentrum – Malý sál

Pá     23.10. 17.00  Cestování v bačkorách   RHODOS
Přednáší Mgr. M. Široká

Infocentrum – Malý sál

So    24.10. 10.00 

SeMINář k 310. VýROčí NAROzeNí J. A. SeHlINGA
Josef Antonín Sehling - náš rodák, významný hudební skladatel 

pozdně barokní evropy

Infocentrum – Malý sál

Út     27.10. 15.00  Tvořeníčko – podzimní dekorace, výroba svícnu

17.00 Dámský klub- pleteme z pedigu

Infocentrum – Malý sál 

St  28.10.         DeN ŽIVýCH VOD Teplá
Odjezd autobusu z náměsí v 9.20 hod. 

Rezervace míst v infocentru.

Pá     30.10. 9.00  VU3V 

Mistři evropského barokního malířství 17. stol. - Peter Paul Rubens

10.30  VU3V Genealogie. 

Hledáme své předky - O matrikách

Infocentrum - Malý sál



Z jednání Rady města Toužim

Rada schválila dne 31.08.2020

- zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu
chodníků a veřejného osvětlení v obci Kosmová, firmě Pontex,
spol. s. r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 4076
3439, za částku 152.218,- Kč vč. DPH, dle předložené Smlouvy o
dílo č. 20 801 00.

- více práce v hodnotě 563.654,- Kč bez DPH, na akci „Oprava MK
Toužim, Na Zámecké II. část“, spočívající v odstranění pod-
betonování konstrukčních vrstev chodníků, které je místy
tvořeno vrstvou až 50 cm betonu a zároveň schvaluje uzavření
dodatku Smlouvy o dílo, na tyto více práce.

- zadat stavbu dřevěného zahradního altánu o rozměru 3,5 x 3,5
m, pro DPS č. p. 609 v Toužimi, firmě Vlasimil Černý,
Poděbradova 527, 364 52 Žluice, IČ: 8704 4242, za částku
55.641,- Kč (není plátcem DPH) a zároveň schvaluje nákup
zámkové dlažby v maximální hodnotě 14.359,- Kč vč. DPH, která
bude uvnitř altánu.

- zadat vypracování objemové, provozní a dispoziční studie
stavby „POLYFUNKČNÍ DŮM a veřejné prostranství, Toužim, p. p.
č. st. 472, p. p. č. 1412/1, p. p. č. 1421/2, p. p. č. 3082/1, p. p. č.
383/1 (část), areál objektu bývalého domova mládeže při SOU
Toužim“, firmě Ing. Václav Kouba, Krále Jiřího 1151/31, 360 01
Karlovy Vary, IČO: 1004 5511, za částku 890.000,- Kč bez DPH s
ím, že si město Toužim vyhrazuje právo, kdykoliv a v jakékoliv
fázi ukončit práce na této studii.

dne 14.09.2020

- čerpání finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele v
předpokládané výši 10.000,- Kč na jeden kurz, na zajištění kurzů
plavání pro žáky 2. – 5. ročníků ZŠ Toužim, ve školním roce
2020/2021.

- zadat zhotovení projektové dokumentace na výstavbu
parkoviště v Kosmové, firmě Ing. Jiří Vít, Školní 714, 360 17
Karlovy Vary, IČ: 7225 6788, která nabídla nejnižší cenu 63.000,-
Kč (není plátce DPH).

- zadat zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ko-
munikací na Hájence, firmě Ing. Jiří Vít, Školní 714, 360 17
Karlovy Vary, IČ: 7225 6788, která nabídla nejnižší cenu 107.000,-
Kč (není plátce DPH).

- vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim o uzavření
provozu MŠ Domeček v době od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 a o
uzavření provozu ŠD v době podzimních prázdnin od 29. do 30.
října 2020, v době vánočních prázdnin od 23. prosince 2020 do
3. ledna 2021, v době pololetních prázdnin dne 29. ledna 2021
a v době jarních prázdnin od 1. do 7. března 2021.

Za MěÚ Toužim      
Ing. Pavel Charvát, tajemník

MĚSTO TOUŽIM

PODĚkOVÁNí

VIRTUÁLNí UNIVERZITa TŘETíHO VĚkU
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Děkuji pečovatelkám z domu 468 v Toužimi za péči o mého bra-

tra Václava Urbana toho času v domově v Lázních Kynžvart. 

Největší poděkování Elišce Adamové za obětavost, vždy pěkný

přístup a pomoc posiženému.

Eliška je vzorem pečovatelek.

Díky Eliško, Vlková Marie.

Virtuální univerzita třeího věku v Toužimi otevřena pro

všechny – možnost i zdarma, jakéhokoliv věku a bez testů
Zahájení zimního semestru  je v pátek 2. října v malém sále
infocentra! 

MISTřI eVROPSkÉHO bAROkNíHO
MAlířSTVí 17. STOleTí
OD 9.00 HOD
1. Caravaggio (1571 - 1610)
2. Annibale Carracci (1560 - 1609)
3. Peter Paul Rubens (1577 - 1640)
4. Diego Velázquez (1599 - 1660)
5. Nicolas Poussin (1594 - 1665)
6. Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)

GeNeAlOGIe. HleDáMe SVÉ PřeDky 
OD 10.30 HOD
1. Úvod do genealogie a její dějiny
2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
3. O matrikách
4. Využií archivních materiálů ke studiu předků
5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a geneika.
6. Rodové kroniky a srazy.

Termíny – vždy v pátek: 
2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. 
Každých 14 dní v pátek do 11. 12. bude promítnuto naučné
video k vybranému tématu a společně splněn test.
Virtuální univerzita třeího věku je stále otevřena novým
studentům, ale i příznivcům. Přijďte v říjnu na první
přednášku a sami uvidíme, zda vás tato volnočasová ak-
ivita zaujme. Můžete se přijít podívat zdarma i na kter-
oukoliv  přednášku či celé téma, které vás zaujme. 
Pokud se chcete stát řádným studentem, dostávat Pamětní
listy, Diplomy a promovat v Praze na ČZU, tak se můžete
přihlásit  do 23.10.2020 v infocentru!
Poplatek za semestr 1 téma 300,- Kč. Řádného studia se
mohou účastnit posluchači občané České republiky, kteří
splňují věk pro pobírání starobního důchodu.
Těšíme se na vás! 

Ivana Květoňová tutor VU3V



Dopravní výchova 

Děi jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.
Rodiče by měli  převzít odpovědnost za jejich chování na pozem-
ních komunikacích, a to jak v roli chodců, pasažérů vozidel, tak 
i jezdců na nejrůznějších odstrkovadlech, koloběžkách, tříkolkách
a jízdních kolech. Zodpovědní rodiče již od nejútlejšího věku
svých děí systemaicky působí na své potomky a seznamují je 
s ím, jaká nebezpečí je mohou na ulici a silnici potkat.
Abychom podpořili snahu rodičů, tak i v naší výuce dopravní 
výchovy na 1. stupni si klademe za cíl naučit děi jak se chovat
bezpečně v dopravních situacích s ohledem na sebe i své okolí,
umět se orientovat v dopravním prostředí a přiměřeně věku 
si osvojit základní pravidla silničního provozu. Měli bychom vy-
chovat děi, které se budou správně a s jistotou pohybovat po
pozemních komunikacích, v dopravních prostředcích a osvojí si
dokonale všechna dopravní pravidla.

Dopravní výchova je běh na dlouhou trať a protože začínáme od
začátku, zavítala mezi žáky 3. ročníků strážnice paní E. Kanátová,
která děi seznámila se základními pojmy bezpečného desatera
pohybu na komunikacích. Hravou formou žákům objasnila různá
nebezpečí, která na ně číhají cestou do školy a zpět domů. Žáci
byli velmi sdílní, živě reagovali a každý chtěl něco říci. Škoda jen,
že hodina utekla tak rychle, ale my se budeme pravidelně setká-
vat v měsíčních intervalech a pokračovat v interakivní výuce 
dopravní výchovy.    

Děkujeme paní E. Kanátové 
za spolupráci při dopravní výchově 
a za měsíc se opět setkáme 
u žáků 3. ročníků.

J. Váňová, Mgr. H. Dornicová –
metodici prevence, žáci 3.A., 3.B

cHkO kladská – tandemová výuka

Necelých 9 km severně od Mariánských Lázní se nachází jedno 
z nejkrásnějších míst chebského regionu – naučná stezka 
Kladská, která je zasazena do nejcennějšího území Chráněné kra-
jinné oblasi Slavkovského lesa.
V rámci tandemové výuky navšívili žáci 7. ročníků zdejší stezku,
kde se seznámili s místní florou a faunou. A co všechno žije 
v místních lesích? Zvuková tabule jim pomohla odhalit zvířata,
která zde žijí v hojném množství. Mezi nejkrásnější zvuky patří
hlas jelena evropského, prase divoké, ale i tetřev hlušec byl 
ke slyšení. Zdejší mokřady plné vřesu , rašeliniště, borůvčí, ale 
i suchopýr – i to je typická flora pro  oblast, která je také
označována jako severská tajga. A což teprve čarovějníky, které
se nám pěkně ukázaly v korunách jehličnanů. A jak fungují
sluneční hodiny? I to jsme si prakicky vyzkoušeli a opravdu
ukázali čas, který jsme si ověřili na hodinách.
Listy stromů, které zde rostou, jsme mohli vidět vyřezané na
dřevěných lávkách, stejně jako stopy drobné zvěře, která zde
našla také svoje útočiště. V současné době už zde ale neuvidíme
medvěda, ani rysa ostrovida, ba ani vlka, kteří zde ještě byli kdysi
k vidění. Poslední medvěd byl zastřelen v roce 1698, rys ostrovid
byl vystřílen roku 1708 a posledního vlka zde skolili v roce 1756.

V druhé čási putování směřovaly naše kroky od parku Miniatur
přes dančí obůrku směrem k rozhledně Hamelika, kde si děi
vyběhly 98 schodů a Mariánské Lázně se jim ukázaly v celé svojí
kráse. Město, které je kolem dokola obklopené lesy , nádherné
lázeňské domy, ale i stromy, které ničí ve velkém největší nepřítel
smrků – kůrovec.
V závěru naší cesty jsme si prohlédli liinovou kolonádu s nádh-
ernými nástropními freskami a úplně nakonec jsme si poslechli
Zpívají fontánu s překrásným zpěvem A. Bocelliho. 

Věříme, že se našim žákům společná akce líbila, počasí nám přálo
a co více si přát….
Děkujeme spolku Cesta z města a jeho předsedkyni paní K. 
Prchalové za finanční úhradu cestovného.

J. Váňová, Mgr. S. Málková, V.Matoušková - žáci 7.A., 7.B., 7.C

ZÁkLaDNí ŠkOLa
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Projekt Volba povolání – kam na školu?

Nastal nový školní rok a s ním i otázka pro vycházející žáky, kam
budou směřovat svoje kroky v dalším období svého života. 
Abychom jim pomohli v jejich orientaci při výběru vhodného stu-
dia či učebního oboru, zavítala mezi naše žáky paní Romana
Nečasová – zástupkyně ÚP Karlovy Vary, která žákům formou in-
terakivní besedy podala velmi zajímavé informace. V průběhu
besedy zdůraznila význam Dnů otevřených dveří, který je pro
žáky také velkým zdrojem informací.

Žáci se seznámili také s významem a posláním pracovních úřadů,
jakých služeb zde mohou žáci využívat. Také jim objasnila
současnou situaci na trhu práce v našem kraji, jaká je poptávka
po řemeslech, které studijní a učební obory mají šanci uplatnění
na trhu práce. Každý žák obdrží koncem měsíce října 2020 Atlas
školství, kde najde plno užitečných informací.

Při rozhodování mají žáci možnost využívat mnoho informačních
zdrojů, které jim určitě pomohou.
www.infoabsolvent.cz / průvodce volbou povolání a zdroj infor-
mací o uplatnění na trhu práce /
www.volbapovolani.cz / internetový portál pro volbu povolání/
www.scio.cz.  www.cermat.cz / testy k přijímacím řízením /
www.atlasskolstvi.cz / přehled škol v ČR / 
www.portal.mpsv.cz/ situace na trhu práce, staisiky /

Svoji budoucnost mají žáci ve svých rukou a je jenom na nich, co
všechno udělají pro to, aby se dostali na tu školu, kterou budou
oni sami preferovat.  

J. Váňová, Mgr. S. Málková- žáci 9. ročníků

Srdíčkové dny pomáhají

Je již dlouholetou tradicí naší školy pravidelně se zapojovat do
Srdíčkových dnů o.p.s Život dětem.
V průběhu měsíce září 2020 se žákyně 8.B postaraly 
a organizačně zajisily nabídku a prodej upomínkových předmětů
mezi žáky 1. stupně. Děvčatům se podařilo prodat předměty za
2 400 korun a celý obnos se složil opět na účet o. p. s Život dětem
u a.s. Česká spořitelna v Toužimi. 
Přestože je pro rodiče začátek školního roku finančně velmi
náročný, moc si vážíme jejich pomoci za finanční podporu
sdružení. Vybrané peníze opět pomohou potřebným 
a nemocným dětem na nákup zdravotních a kompenzačních
pomůcek, které jim alespoň částečně ulehčí jejich nelehký osud.
Děkujeme všem žákům a pedago-
gům, kteří finančně přispěli
a poděkování si také 
zaslouží žákyně 8.B,
které 
se postaraly 
o hladký průběh 
akivity – E.
Vlková, N.
Bobotová, 
N. Karevová, 
B. Mašková, 
S. Veselá.

J. Váňová a žákyně 8.B

ZÁkLaDNí ŠkOLa

Putování za rytířem Hroznatou

V závěru měsíce září 2020 si vyzkoušeli žáci 8. ročníků společně
se svými pedagogy zábavně poznávací hru ve formě bojovky,
umístěné do prostor klášterního parku premonstrátského
kláštera.

A v čem spočívala podstata hry? Každá dvojice obdržela plánek
klášterního areálu, kde měli žáci za úkol najít 12 stanovišť 
a vyřešit otázky, které byly na každém stanoviši v písemné
podobě. Jednotlivá zastavení byla vyznačena na plánku číslicí,
velký důraz je kladený i na orientaci v terénu a pochopení
psaného textu. Při plnění jednotlivých úkolů bylo zapotřebí mít
dobrou paměť, úsudek a ten kdo toto nesplňoval, potřeboval
alespoň dobře trénované nohy na běhání tam a zase zpátky. 

Někteří z nás jsme při hře využili chytré telefony, které nebyly
zakázané a tak jsme si psané texty foili a hledali odpovědi na
otázky. Na jednotlivých stanoviších byla razítka s písmeny, která
jsme si oiskli do našeho plánku a pomalu se nám začínala
rozkrývat i tajenka. Při pátrání po jednotlivých zastavení jsme
hledali ještě něco – kdo byl pozorný a sledoval okolí, mohl vidět
bílého králíka v papírové podobě. Kdo předložil papírového
králíka na recepci, obdržel navíc prémii. Najít králíka se podařilo
4 žákům a paní asistentce, kteří obdrželi krásnou obrázkovou
knihu o premonstrátském klášteře. Ostatní  účastníci hry byli
také odměněni za svojí snahu sladkou odměnou, teplým čajem
nebo kávou.

Celá hra byla zaměřena na život Hroznaty a tomu také odpoví-
dala i tajenka: VITA - FRATRIS HROZNATAE - /život bratra Hroz-
naty/.

Poděkování si zaslouží paní M. Kozáková a E. Radová, které se 
o nás staraly v průběhu hry a současně se podílely na přípravě
akivity.
Naše společná akce byla hrazena z finančních zdrojů
Karlovarského kraje odboru kultury, lázeňství a cestovního ruchu.

J. Váňová, Mgr. Š. Hajduchová, V. Groserová a žáci 8.A, 8.B
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Nenechte se podvést a okrást!

Policisté Karlovarského kraje se jako každoročně zaměřují při
svých prevenivních akcích na jednu z nejzranitelnější část naší
populace – seniory. Ti bývají oblíbeným terčem zejména pro
podvodníky, kteří cílí především na jejich osamělost a dobrotu.
Podvody zaměřené na seniory bývají páchány nejčastěji
prostřednictvím domácích návštěv, telefonicky nebo stále častěji
i v online prostředí. Aby ubylo těchto proiprávních útoků,
připravili policejní prevenisté pro seniory nový prevenivní pro-
jekt s názvem Nenechte se podvést a okrást!, jenž bude reali-
zován od začátku září přibližně do konce letošního roku.

Cílem prevenivního projektu je varovat seniory před nástrahami
podvodníků a připravit je na možná rizika s ím spojená. Podvod-
níci mohou při nezvané návštěvě seniory připravit mnohdy i o
celoživotní úspory.  Může se jednat například o situaci, kdy si
přijdou půjčit jen tužku, neboť to a spoustu dalších smyšlených
historek mají podvodníci v záloze. V nebezpečí jsou však senioři
i za zamčenými dveřmi svého bytu. Podvodníci se s nimi mohou
spojit prostřednictvím telefonátů případně internetu, kde se
velká část seniorů stále častěji také pohybuje.  Policisté proto
budou seniory před různými nástrahami vychytralých
podvodníčků varovat a upozorňovat je na nejnovější trendy
podvodů páchaných právě na osobách staršího věku.

Smyslem projektu je oslovit co největší počet seniorů našeho
kraje. Projekt proto bude probíhat ve dvou vlnách souběžně.
První vlna je zaměřena na tzv. neakivní seniory, kteří nechodí
do žádných seniorských spolků nebo organizací a většinu času
tráví doma. Probíhat bude prostřednictvím rozhlasového vysílání
Českého rozhlasu, kde budou po dobu tří měsíců vysílány 3 různé
audiospoty upozorňující na danou problemaiku. Druhá část pro-
jektu je pak namířena na akivní seniory, kteří navštěvují různé
seniorské spolky či společenské událosi. Ve spolupráci s obcemi
v našem kraji či jednotlivými seniorskými spolky budou policisté
pořádat prevenivní besedy na téma podvodného jednání na se-
niorech. Z besed senioři určitě neodejdou s prázdnou, kromě
užitečných rad a informací si od policistů odnesou na památku i
drobné dárečky. Celý prevenivní projekt je financován z
prostředků Ministerstva vnitra České republiky.

V případě Vašeho zájmu o besedu nás prosím kontaktujte na
emailové adrese: vera.hnatkova@pcr.cz 

nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení isku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

HNíZDĚNí ČÁPŮ 2020

Čápi 2020

Letošní zpráva o hnízdění čápů v Toužimi na pivovarském komíně
se mi píše hodně smutně. Zprvu na jaře čápi letěli jen okolo, ale
na komín se neusadili. 30. dubna pak přiletěl čáp a vyčkával
samičku, leč se jim asi zahnízdění nepodařilo. Čápi se tu zdrželi
jen pár dní. A pak občas některý přiletěl, aby zase odletěl. Bylo
velmi smutné pozorovat prázdné hnízdo, které pomalu, ale jistě
zarůstá travou. Nezbývá než doufat, že se příší rok čápům bude
u nás dařit lépe.

Lenka Hudečková

POZVÁNka Na TVOŘENíČkO

Každý měsíc je pro
vás v infocentru

připraven tvořivý
program. 

Můžou přijít děi 
i dospělí, třeba jen

jednorázově 
na téma, které je

zajímá. 
Materiál pro

výrobu je vždy
připraven 

a lektorka také...
šechny srdečně

zveme na tvořivé
dílny - poslední

úterý v měsíci 
od 15.00 a od
17.00 hodin.
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POzVáNkA

SEMINÁŘ k 310. VýROČí NaROZENí J. a. SEHLINGa

V sobotu 24. října se od 10:00 hodin v sále infocentra Toužim uskuteční seminář k poctě 
310. výročí narození významného hudebního skladatele pozdně barokní Evropy, Josefa 
Antonína Sehlinga, našeho rodáka.

Seminář naváže na červnové uvedení jeho dvou děl Missa B.V. Concepionis seu integra 
a Regina coeli laetare in D v provedení komorního smíšeného sboru Kolegium pro duchovní
hudbu a komorního orchestru Consorium musicum. 

Přednášet bude mimo jiné také muzikolog  Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D., ze Zapadočeské
univerzity v Plzni. 

Přijďte se podívat a dozvědět se něco o slavném rodákovi našeho města.
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