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VEČER PLNÝ OTUŽOVÁNÍ

Středeční akce 8. 2. 2023 “Večer plný otužování” se opravdu
vydařila. Rádi bychom poděkovali městu Toužim za možnost
využií místní nádherné historické kašny pro tento účel. Další dík
patří Technické službě města Toužim za pokus připravit kašnu 
na akci, což se díky mrazivým podmínkám nepodařilo. 
A tak jsme využili náhradního řešení a pomoci Sboru dobrovol-
ných hasičů města Toužim. Zapůjčili a dovezli svoji cvičnou káď.
Připravili, napusili, hlídali bezpečnost účastníků a po akci opět
vypusili a uklidili. Veliké díky hoši! Máme ohromnou radost
nejen z kamarádů a přátel z Karlovarského otužileckého spolku,
ale především z hojné účasi Toužimáků a našich příznivců z okolí.
Děkujeme za přednášku k otužování pánům Václavovi Šamber-
gerovi a Jaroslavu Kulhavému, stejně jako za skvělou atmosféru
všem zúčastněným při chladové taškařici venku na náměsí.
Jiřímu Hudečkovi díky za pěknou fotodokumentaci, West County
Producion za ozvučení a osvětlení. Takže díky moc vám všem. 
A jestli otužování, led, sníh a mrazivá voda nejsou vaše téma, tak
si přijďte vybrat z bohaté nabídky akcí infocentra v březnu!

Bob
ZLATÉ KINO

Promítej i ty! je plaforma, díky
které můžeme zdarma a legálně
promítat kvalitní dokumentární
filmy i u nás v infocentru. Za Promítej
i ty! stojí fesival Jeden svět, největší
přehlídka dokumentárních filmů o lidských právech na světě. Ten
vyjedná a zaplaí licence majitelům filmových práv a díky tomu
může všechny dokumenty jednoduše a bez starosí stahovat 
a promítat při dodržení stanovených podmínek takřka kdokoli.
My využíváme tuto možnost již od roku 2013. Odpromítali jsme
tak přes 40 zajímavých snímků. Např. Hiphop-erace, Život začíná
po stovce, H2Omx, 10 miliard - co máte na talíři?, Krajina v ísni
a další. Můžete se na vše podívat zde: 
htps://promitejity.cz/detail-promitace/1871/
Díky této akivitě jsme získali nejvyšší ohodnocení a stali se
hrdými majiteli itulu ZLATÉ KINO. 
Na naše poslední promítání, kterým byl film Ponor, jsme pozvali
i zástupce organizace Člověk v ísni, která fesival Jeden svět
pořádá.
Jeden svět je dnes největším fesivalem svého druhu na světě.
Pětadvacátý ročník nese poditul Cena bezpečí. „Všemi filmy
letošního ročníku prostupuje téma nejistoty a hledání bezpečí.
Ať už jde o pocity finančního zajištění, rodinného zázemí, anebo
jistoty garantované státem, pro každého z nás tato spojení zna-
menají něco jiného. I cena, kterou jsme za bezpečí ochotni plait,
je pro každého jiná. Sloganem Cena bezpečí bychom proto chtěli
přimět publikum napříč ČR k zamyšlení a vzájemnému respektu
k různorodým projevům strachu,“ popisuje ředitel fesivalu
Ondřej Kamenický.
Dvacátý pátý ročník Mezinárodního fesivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět se uskuteční od 22. března
do 2. dubna ve 28 městech po celé České republice.
htps://www.jedensvet.cz/ - info-   

FOTOREPORTÁŽ 



PROGRAM INFOCENTRA NA břEZEN 2023

St 1. 3. 18:00 PUBKVÍZ Sokolovna Toužim

Sestavte si maximálně 6členný tým a vyrazte předvést své
vědomosi, registraci týmu můžete provést fyzicky v infocentru
či skrze e-mailovou adresu infotouzim@seznam.cz, nejlepší týmy
vyhrají hodnotné ceny!
Čt 2. 3. 9:30 Mateřské centrum

15:00 Tvořeníčko – krepové květy
17:00 Vernisáž výstavy

JArOSLAV FOgLAr ANeB JeSTřáBůV ODKAZ STáLe žIJe.
Pá 3. 3. 10:00 Cvičení pro seniory
Út 7. 3. 10:00 Cvičení pro seniory

17:00 Kurz znakového jazyka

St 8. 3. 17:00 BUď MůJ HLAS
Promítání dokumentu z projektu PROMÍTEJ I TY!
Ženu bez hidžábu v dnešním Íránu často čeká fyzické násilí 
i věznění. Přesto isíce žen ve jménu boje za svobodu a rovnost
toto riziko podstupují...
Čt 9. 3. 9:30 Mateřské centrum

15:00 Tvořeníčko – mlsný košík
Pá 10. 3. Virtuální univerzita třeího věku 3.

9.00 Každodenní život v barokních Čechách
a na Moravě – Kriminalita a každodennost                              

10.30 Habsburkové bez trůnu  - Arcivévoda
Leopold  Ferdinand   (Leopold Wölfling)

17:00 MODerNÍ SeBeOBrANA
Út 14. 3. 10:00 Cvičení pro seniory

17:00 Kurz znakového jazyka
St 15. 3. 15:00 PLAYSTATION TUrNAJ pro mláděž
Čt 16. 3. 9:30 Mateřské centrum

15:00 Tvořeníčko – po stopách Foglara

15:00 ZáBAVNÉ ODPOLeDNe PrO SeNIOrY
K tanci a poslechu zahraje kapela Václava Žákovce.

Sokolovna Toužim
Pá 17. 3. 10:00 Cvičení pro seniory

Po 20. 3. 17:00 MODerNÍ SeBeOBrANA
Út 21. 3. 10:00 Cvičení pro seniory

17:00 Kurz znakového jazyka

St 22. 3. 18:00 CeSTOVáNÍ V BAČKOráCH
– Indie. O zážitky z cest se podělí Jan Flekal.
Čt 23. 3. 9:30 Mateřské centrum

15:00 Tvořeníčko – velikonoční věnec
Pá 24. 3. Virtuální univerzita třeího věku 4.

9.00 Každodenní život v barokních Čechách
a na Moravě – Mýtus čarodějnických procesů na sev. Moravě 

10.30 Habsburkové bez trůnu - Arcivévoda
Ferdinand Karel  (Ferdinand Burg)
Út 28. 3. 10:00 Cvičení pro seniory

17:00 Kurz znakového jazyka

St 29. 3. 17:00 exPeDIČNÍ KAMerA
Promítání cestovatelských a dobrodružných filmů z mezinárodní
i domácí produkce.
Čt 30. 3. 9:30 Mateřské centrum

15:00 Tvořeníčko – velikonoční zajíček
Tvoření pro dospělé

Pá 31. 3. Virtuální univerzita třeího věku 5.
9.00 Každodenní život v barokních Čechách

a na Moravě – Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?
10.30 Habsburkové bez trůnu –

Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Monignoso).

POKUD NeNÍ UVeDeNO JINAK, KONAJÍ Se AKCe V INFOCeNTrU.
NáMěSTÍ J. Z PODěBrAD 35, TOUžIM.

NOVINKA NA břEZEN

Minikurz moderní sebeobrany.
Sebeobrana je jednoduchá - pokud se dělá chytře a správně.
Nepotřebujete žádné předchozí zkušenosi ani fyzickou kondici.
Na kurzu se za dvě hodiny naučíte naprosté základy, které ale
budete velmi dobře ovládat a dokážete je okamžitě použít.

- IC -

KNIHOVNA

NOVINKy NA břEZEN 2023

Pro ženy
Caplin Julie Hrad ve Skotsku
Cartland Barbara Mise v Monte Carlu
Douglas Donna Sestřičky pod jmelím
Dvořáková Petra Zahrada
Garwood Julie V ohrožení
Harrod-Eagles Cynthia Čas nových začátků : za války 1919
Hlavinková Lucie Kdo šije u Podolské?
Chalupová Lenka Kyselé třešně
Jakoubková Alena Líný manžel, holé neštěsí
Jonešová Veronika Okamžiky
Körnerová Hana Marie Jelení vršek
Steel Danielle Temná strana

Pro muže, detekivní romány, thrillery, …
Casillo Linda Strmý pád
Dán Dominik Kočičí stopa
Grisham John Čas odpouštět
Deveraux Jude Tajemná vražda
Karika Jozef Hlad : Žízeň
Karika Jozef Propast
Ludvíková Jitka Poslední pozdrav
Slaughter Karin Zapomenutá dívka

Historické romány, zajímavosi, …
Hrdlička Pavel Boží mlýny
Vondruška Vlasimil Lucemburská epopej I.
Toušlová Iveta Toulavá kamera 35

Pro děi
Pospíšilová Zuzana Malí školáci
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Z jEdNÁNÍ RAdy MěsTA TOUŽIM

rada schválila dne 12. 1. 2023
- poskytnuí finančního daru ve výši 2.000 Kč, spolku DROSERA,
z. s., Bublava č. p. 791, 358 01 Bublava, na provoz Záchranné
stanice volně žijících živočichů, na rok 2023

- realizaci projektu v rámci výzvy č. 02_22_002 ŠABLONY PRO MŠ
A ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský, Mateřské škole
Sídliště 429, Toužim, p. o., Sídliště 429, Toužim

- podání žádosi ke Karlovarskému kraji o neinvesiční dotaci 
v rámci vyhlášeného programu „Na podporu jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“, dotační podpro-
gram 8 – vybavení JSDH obce novými přenosnými zásahovými
prostředky – pořízení nové rozbrušovací motorové pily 
v hodnotě 36.042 Kč

- podání žádosi o dotaci na akci: „MMR – POV 2022 –
DT117D8220A: Podpora obnovy místních komunikací – Rekon-
strukce Karlovarské ulice v Toužimi“ 

- nabídku firmy Ing. David Plíšil, Ph.D., MBA, MSc., Ořechová
3336, 276 01 Mělník, IČ: 6699 2354, na zpracování žádosi 
o dotaci na akci: „MMR – POV 2022 – DT117D8220A: Podpora
obnovy místních komunikací – Rekonstrukce Karlovarské ulice 
v Toužimi“, za 10.000 Kč + DPH a 3 % z přiznané dotace + DPH,
min. 39.000 Kč + DPH

rada schválila dne 23. 1. 2023
- podání žádosi na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
o neinvesiční dotaci ve výši 702.446 Kč, na zajištění výkonu 
sociální práce, s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany děí,
pro rok 2023

- bezplatný pronájem Sokolovny dne 7. 3. 2023 v době od 15.00
do 18.00 hodin, na uspořádání Dětského maškarního bálu 

- nabídku firmy Ing. Václav Kouba, Krále Jiřího 1151/31, 360 01
Karlovy Vary, IČ: 1004 5511, na zpracování projektové dokumen-
tace na akci: „PD – Toužim, lokalita Zóna U rybníka“ – rozšířené
zadání, za částku 1.995.000 Kč bez DPH, s ím, že koncepční
studie celého území bude zpracována do 31. 12. 2023 a doku-
mentace pro vydání rozhodnuí o umístění stavby se stanovením
regulaivů pro zástavbu I. etapy stavby bude do 31. 12. 2024

- v působnosi valné hromady společnosi Městské lesy Toužim
s. r. o., Sídliště 428, Toužim, IČ: 2912 4000, schvaluje poskytnuí
sponzorského daru ve výši 50.000 Kč, pro Sportovní klub Toužim,
z. s., Školní 492, Toužim, IČ: 4769 6176

- v působnosi valné hromady společnosi Městské lesy Toužim
s. r. o., Sídliště 428, Toužim, IČ: 2912 4000, schvaluje poskytnuí
sponzorského daru ve výši 50.000 Kč, pro TJ Sokol Toužim, z. s.,
Školní 492, Toužim, IČ: 4770 0661

- v působnosi valné hromady společnosi Městské lesy Toužim 
s.r.o., Sídliště 428, Toužim, IČ: 2912 4000, schvaluje poskytnuí
sponzorského daru ve výši 20.000 Kč, pro Český tým transplanto-
vaných, z. s., IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, na činnost
spojenou s účasí na sportovních akcích, pořádaných zahraničními
organizacemi transplantovaných sportovců

rada schválila dne 6. 2. 2023
- nabídku firmy SOVT-RADIO, s. r. o., Budějovická 1320, 389 01
Vodňany, IČ:  4723 8810, na vybudování automaického hlás-
ného profilu – Varovná proipovodňová stanice – hladinoměr,
umístěného v Toužimi pod mostem toku Střely na Plzeňské ulici,
za částku 78.180 Kč bez DPH, s ím, že realizace bude provedena
pouze v případě poskytnuí dotace

- dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce komunikací
na Hájence, výstavba parkoviště v Kosmové“, s firmou STRABAG,
a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 6083 8744, na:
- méněpráce v hodnotě 49.008,38 Kč bez DPH, spočívajících 
v neprovedení přeložky vedení CETIN a ČEZ v Kosmové
- vícepráce v hodnotě 224.043,60 Kč bez DPH, spočívajících 
ve změně povrhu před řadovými garážemi u bytového domu 
na Hájence
- prodloužení termínu ukončení díla z 19. 3. 2023 na 30. 6. 2023,
z důvodu víceprací 

- nabídku firmy STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5, IČ: 6083 8744, na rekonstrukci plochy na čási pozemku
parc. č. 2042/3 v k. ú. Třebouň, za 1.183.709,28 Kč bez DPH 

- zadat restaurování božích muk s křížkem v obci Třebouň, firmě
Daniel Granát, Klatovská třída 2867/216, 301 00 Plzeň – Jižní
Předměsí, IČ: 7220 5041, za částku 89.750 Kč bez DPH 

- nabídku firmy Ing. Boris Zugar, Kvapilova 26, 360 09 Karlovy
Vary, Drahovice, IČ: 4770 0360, na geodeické, grafické 
a projekční práce na zaměření lokality a vypracování 3D modelu,
jako podkladu projektové dokumentace „Toužim, zóna u ryb-
níka“, za 283.750 Kč bez DPH.

ZE ZAsEdÁNÍ ZAsTUPITELsTVA MěsTA
TOUŽIM KONANÉ 16. 2. 2023

1) Zastupitelstvo zřídilo výbor pro kulturu, památky a cestovní
ruch jako poradní a iniciaivní orgán Zastupitelstva města Toužim
pro oblast kultury, památek a cestovního ruchu,
2) Zastupitelstvo pověřilo výbor pro kulturu, památky a cestovní
ruch Zastupitelstva města Toužim zpracováním návrhu koncepce
zajišťování kultury a služeb cestovního ruchu ve městě,
3) Obsazení výboru:
předseda: Roman Straka 
členové: Michal Nedvídek 

Jiří Schierl

Toužim 23. 2. 2023   

Za MěÚ Toužim
Ing. Pavel Charvát, tajemník
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ZAMILOVANÉ HUdEbNÍ NÁsTROjE 
V TOUŽIMI

Dne 14.2. proběhla 4 hudební představení na téma ZAMILOVANÉ
NÁSTROJE.
A o co šlo? V tento americký svátek zamilovaných bylo dětem
mateřských škol a žákům z 1. a 2. tříd ZŠ Toužim vysvětleno, že 
i hudební nástroje se občas cíí osaměle a chtějí si s někým
zahrát. 
Děi dostaly za úkol přilákat svým zpěvem lidových písní vhodné
kamarády pro tubu, trumpetu, baryton, pozoun, příčnou flétnu,
tenorový saxofon a klarinet. Těchto nástrojů se chopili žáci ZUŠ
Toužim. Konkrétně šlo o Jana Bílka (baryton), Natálii Moosovou
(tenorový saxofon), Davida Schönera (klarinet), Ladu Šípovou
(trumpeta), za pomoci slečny učitelky Veroniky Vlkové (příčná
flétna), pod uměleckým vedením Davida Tománka (tuba, po-
zoun). Ptáte se jak vše dopadlo? Samozřejmě dobře. Žádný
nástroj nezůstal sám a dokonce vznikla velká hudební rodina.

A co si na Vás ZUŠ Toužim chystá příště? 
Od 1.3.2023 do 31.3.2023 bude probíhat soutěž o logo školy.
Vítězný návrh bude doprovázet ZUŠ na jejích dalších cestách. 

Základní umělecká škola Toužim, příspěvková organizace
Plzeňská 395, 364 01 Toužim

IČO: 66361974

SOUTěž O LOgO ŠKOLY
Základní umělecká škola Toužim, p.o ímto vyhlašuje soutěž 
o logo školy.

Soutěž je vypsána jako veřejná, anonymní, jednokolová.
Soutěž bude probíhat od 1.3.2023 do 31.3.2023.
Výherce bude oznámen do 30.4.2023, po vyhodnocení porotou
složené z pracovníků ZUŠ.

Své podepsané návrhy s kontakty můžete předat jedním z těchto
způsobů:
• osobně pracovníkům ZUŠ
• emailovou adresou: reditel@zustouzim.cz
• poštou: Základní umělecká škola Toužim, p.o. 

Plzeňská 359, Toužim 364 01

Své grafické návrhy odevzdávejte ve formátu velikosi A4, nebo
v digitální podobě.
Návrh nemusí obsahovat slovní spojení příspěvková organizace,
či zkratku p.o.

Zakázané jsou registrované obchodní značky, vulgární, 
či pohoršující symboly.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených
návrhů.
Odevzdané práce se účastníkům nevracejí.
Autor vit́ězneh́o návrhu dáva ́sǩole souhlas k plneḿu vyuzǐí  díla
a přenechává ji veškerá práva z díla plynoucí.
Autor odevzdáním návrhu dává škole souhlas s bezpečným
uložením citlivých dat po dobu nezbytně nutnou.

Zápis do 1. třídy
Základní škola Toužim, příspěvková organizace

(pro školní rok 2023/24)

Zápis do prvních tříd se uskuteční v naší základní škole

ve středu 12. dubna 2023
zapisují se děi narozené nejpozději 31. srpna 2017

Zápis bude probíhat od 9:00 do 17:00
Čas zápisu si je možné  předem objednat osobně v kanceláři

školy nebo na tel.: 739 245 247
(Přednost mají objednaní)

K zápisu si vezměte s sebou vyplněnou žádost o přijeí dítěte
k základnímu vzdělání, žádost o přijeí do školní družiny

(pokud bude navštěvovat), dotazník pro rodiče, rodný list
dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. 

Tiskopisy k zápisu (pro děi, kteří nenavštěvují MŠ v Toužimi)
jsou na stránkách školy (www.zstouzim.cz) 

a v kanceláři školy. 

VALENTÝN

Svatý Valentýn, pravděpodobně biskup z Terni žijící ve 3. stoleí,
je považován za patrona zamilovaných. Na jeho svátek, který
připadá na 14. února, si lidé vyznávají lásku. V naší Valentýnské
poště si psaníčka neposílali jen zamilovaní, ale všichni, kteří chtěli
někomu udělat radost, potěšit ho, vyjádřit sympaie nebo
poděkovat. 
Ve valentýnské schránce se nakonec sešlo 350 přáníček, která
byla v úterý 14. února roznesena a předána adresátům. Dopisy,
srdíčka a vzkazy vykouzlily úsměv na tváři nejen žákům, ale 
i zaměstnancům školy. Děkujeme všem, kteří na své přátele
nezapomněli.
Ve škole ale měli žáci možnost nejen poslat valentýnky, ale také
se vyfoit ve fotokoutku, který vznikl ve spojovací chodbě. K dis-
pozici byly různé rekvizity, které si žáci mohli půjčit, a se svými
kamarády se vyfoit. Zájem byl vskutku obrovský. 

za školní parlament
L. Nesvadbová, V. Slavíková, J. Vlková
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sVěT OHNě 

14.února 2023 se zúčastnili žáci 9. ročníků výukového programu
Svět ohně, který se konal v karlovarském Světě záchranářů. Pro-
fesionální hasiči, kteří působí v roli lektorů, zavedou děi do světa
ohně a práce hasičů. V průběhu celého programu seznamují žáky
s riziky požárů a správného chování v nebezpečných situacích.
Při modelové situaci požáru jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli naše
reakce a postup při záchraně. Zdenda Č. nás svojí
duchapřítomnosí všechny včas zachránil a od lektora byl
pochválen za to, jak celou situaci svým jednáním perfektně zvládl.
V druhé čási programu jsme viděli drsné záběry ze záchranných
akcí hasičů, které ne vždy končí šťastně. Velmi emoivní záběry
pro nás byly filmové ukázky z hašení požárů v NP České Švý-
carsko, kde pomáhali i hasiči z Karlovarského kraje. 
A tady jsme si najednou uvědomili, jak důležitá je pro nás
všechny práce hasičů, kteří pomáhají nejen při hašení požárů,
ale i při dopravních nehodách a živelných katastrofách, ale velmi
často nasazují i svoje vlastní životy.
Při závěrečném zhodnocení akivity byli žáci pochváleni od
lektorů za skvělou spolupráci a my věříme, že z tohoto dne si děi
odnesou užitečné postřehy do svého života.

J. Váňová, Mgr. S. Málková

dějEPIsNÁ OLyMPIÁdA

Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo na naší škole tentokrát
ve středu 7. 12. 2022. Téma „Rozdělený svět a Československo 
v něm – 1945–1992“ se obvykle učí až v druhém pololeí 
devátého ročníku, a tak se do školního kola přihlásili jen skuteční
milovníci historie. 
Z celkového počtu 6 žáků se do dalšího kola podařilo postoupit
Adéle Ajšmanové (9. B), Pavlíně Finkové (9. C) a Matěji Štětkovi
(8. B). 
Tito žáci se 18. 1. 2023 vydali společně s pí uč. Váňovou 
do Karlových Varů, kde
se v DDM zúčastnili
okresního kola.  Zde
žáci dosáhli velmi krás-
ných výsledků. 
Adéle Ajšmanové se
podařilo probojovat až
do krajského kola, které
proběhne na konci
března.

Všem účastníkům škol-
ního i okresního kola
děkujeme za účast 
a reprezentaci školy! 

L. Nesvadbová, 
V. Slavíková

sOUTěŽ FINANČNÍ GRAMOTNOsT

V letošním roce se koná již 12. ročník soutěže Finanční gramot-
nost, do které se zapojili žáci devátých ročníků. Cílem soutěže je
vnést do podvědomí žáků základy finanční gramotnosi, 
seznamovat je se světem peněz, rodinného rozpočtu, základy 
investování atd. Rozšiřování teoreických i prakických znalosí 
v oblasi finanční gramotnosi je nejúčinnější prevencí proi 
zadlužování a následnému častému předlužení. V této oblasi
také již několik let úzce spolupracujeme s toužimskou
spořitelnou – p. M. Zemanovou, která seznamuje žáky se světem
financí a hospodaření s financemi.
Ve školních kolech soutěžili žáci jako jednotlivci, tři nejlepší 
se pak stali členy školního družstva, které pak soutěžilo za tým 
v okresním kole. V Karlovarském kraji se do soutěže přihlásilo
celkem 42 škol a naše ZŠ Toužim obsadila 1. místo s nejvyšším
počtem bodů 23.
Je to pro nás velký úspěch, protože první tři školy z každého kraje
postupují dále do krajského kola soutěže. Všechny soutěžní kola-
školní, okresní i krajské probíhají prostřednictvím on-line
soutěžního systému. No a co nás čeká v krajském kole?
Žáci mají za úkol zpracovat studii rodinného rozpočtu běžné
rodiny se vším všudy - jejich příjmy, výdaje a všechno to, co patří
k běžnému chodu v rodinném rozpočtu. Tato studie je zadána
do 6 sladů a prezentace práce proběhne v březnovém termínu
2023.
Konkurence je veliká, ale věříme, že se naši žáci neztraí a s touto
výzvou si poradí.

J. Váňová, Mgr. S. Málková

5

INFO



6



7

POZVÁNKA



TIráž INFOlisty - Toužimský informační občasník, vychází 10x ročně, místo vydávání Toužim. MK ČR E 23481. 
Cesta z města, z.s.; sídlo redakce: Náměsí J. z Poděbrad 35, 364 01 Toužim, IČ: 27057020, tel.: 353226431, 
e-mail: infotouzim@seznam.cz; isk: AZUS Březová; distribuce: Cesta z města, z.s.
Vyšlo:1.3. 2023

POZVÁNKA


