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Výtvarné umění dětí

Vážení čtenáři,
zima se ukazuje v plné síle, tak máme dost času i na kulturní
vyžií v našem městě – např. Cestování v bačkorách, výstavy,
scénické čtení nebo i třeba studium. Témata Univerzity třeího
věku pro letní semestr jsou - Klenoty barokního sochařství
v českých zemích a Křesťanská ikonograﬁe a hagiograﬁe.
Začínáme 7. února, možnost se přihlásit je až do 28. února!
Tento rok slaví naše město 550 let od svého vzniku, již nyní se
můžete začít těšit na poslední víkend v červnu. Město Toužim,
naše Infocentrum a spolek Živý zámek pro vás připravuje bohatý
program.
V tomto čísle se ještě velmi rádi vráíme ke 100. výročí, které
oslavila naše republika v říjnu 2018. Žáci všech toužimských škol
se tomuto významnému výročí věnovali opravdu důkladně a my
vám přinášíme fotodokumentaci a informace z jejich akcí.
Všechny akivity byly nesmírně zajímavé a výtvarná díla, která
na podzim vznikla jsou skutečně úžasná.
Velmi nás také těší hojná účast na všech akcích, věřte, že to je to
hlavní co dává našemu snažení smysl.
I. Květ.

Ve středu 6. února 2019 v 17. 00 hodin zahájí paní
ředitelka ZŠ Toužim Mgr. Zdeňka Zemanová, výstavu
výtvarných prací žáků 6. - 9. tříd. Vernisáž se bude
konat v prostorách Infocentra v Toužimi, kde budou
k vidění práce žáků, které vznikaly za pomoci
různých technik při hodinách výtvarné výchovy.
Děi pracovaly s temperovými, s akvarelovými
barvami, s voskovými i suchými pastely. Oblíbenou
technikou u děí je vyškrabávání.
Součásí výstavy bude také prezentace výtvarných
prací nebo i projektů žáků naší školy, které vznikaly
při každoročních uměleckých česko-německých projektech. Ať už se jedná o pohlednice s tématem
zvířat, hudba, kvěiny, nebo stolní hry pro děi
i dospělé, kalendáře nebo omalovánky pro malé
děi. Vrcholem byl vznik česko – německé knihy pohádek v roce 2017.
Výstava dětských prací potrvá v Infocentru
do 26. února 2019.
Na shlédnuí výstavy jsou srdečně zváni nejen
rodiče, ale i široká veřejnost.
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Út

5.2.

Návštěva výstavy

St

6.2. 17.00
Výtvarné umění žáků
6.- 9. tříd ZŠ Toužim

14.00

Mažoretky Infocentrum – Malý sál

V období měsíců listopad – prosinec 2018 byla k vidění
v toužimském Infocentru výstava obrázků, která nesla název
Ne rukama, to duše maluje. Na výstavě byly prezentovány
nádherné obrázky malujících umělců s tělesným posižením,
kteří nad svým osudem nezanevřeli a svojí chuť a radost ze života
přenášejí do svých nádherných obrazů.
Tyto umělce sdružuje nakladatelství ÚMUN s.r.o., které působí
v České republice již od roku 1993 jako součást Celosvětového
sdružení malířů malujících ústy a nohama. Hlavním posláním
ÚMUNu je umožnit lidem s vážným tělesným posižením, aby se
stali právoplatnými členy společnosi, aby mohli žít a pracovat
podle svých možnosí jako ostatní.
Součásí výstavy bylo i promítání dokumentárního ﬁlmu, který
nám představil několik umělců, kteří malují právě ímto
netradičním způsobem. Viděli jsme tvorbu umělců např.
Z. Ježkové, Mgr. Š. Dvorské, P. Hejhala. Malířka Mgr. Š. Dvorská
pochází z Karlovarska a někteří žáci 7.A se s ní osobně setkali
při projektovém dni. Silně emociální ﬁlm vyvolal v žácích různé
pocity, ale jedno bylo jasné všem – radost a chuť do života se
objevuje v každém jejich obrázku.
J. Váňová, H. Slámová, Mgr. J. Princlová – žáci 7.A

Vernisáž výstavy v Infocentru.
Čt

7.2.

15.00

Tvořeníčko - Valentýnské dekorace
Infocentrum – Malý sál

Út

12.2.

14.00

Mažoretky Infocentrum – Malý sál

St

13.2. 17.00 Promítej i ty!
Punková odysea
Infocentrum – Malý sál

Čt

14.2.

Po

18.2. 17.00
Stephen King prodlužování času

15.00

Tvořeníčko - Něco dobrého na zub
Infocentrum – Malý sál

Scénické čtení P. R. Kohutová a V. Kalný.
Út
Čt

19.2.
21.2.

14.00
15.00

Út
Čt

26.2.
28.2.

14.00
15.00

Infocentrum – Malý sál
Mažoretky Infocentrum – Malý sál
Tvořeníčko - Sova
Infocentrum – Malý sál
Mažoretky Infocentrum – Malý sál
Tvořeníčko – Ovčí rouno
Infocentrum – Malý sál

Z jeDNÁNÍ rADY MĚsTA TOUŽiM

17.00 Zabezpečte se!

Rada schválila konečnou cenu tepla na rok 2018 (bez DPH)
z jednotlivých plynových kotelen ve správě p.o. Teplárenství
města Toužim v této výši:
Výměníková stanice
502,37 Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 438
480,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 35
372,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 104
388,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 435
368,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 334
378,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 124
388,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 468
375,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 609
410,- Kč/GJ

Chraňte majetek sobě i svým sousedům
Beseda s Policií ČR.
Infocentrum – Malý sál

Pá

1.3.

17.00 Vzpomínky na Triolu

Vernisáž výstavy v Infocentru.

sCÉNiCKÉ čTeNÍ
stephen King: Prodlužování času
"Musíte někomu provést špinavost, abyste se sám špíny mohl
zbavit."
Proč se dobrým lidem stávají zlé věci? Proč jsou některé věci
neodvratné? A pokud byste dostali možnost neodvratné změnit,
jak daleko byste zašli? Nejčernější humor mistra napěí Stephena
Kinga ve scénickém čtení v podání Petry Richter Kohutové
a Vladimíra Kalného 18. 2. 17:00 v sále infocentra Toužim. Přijďte
zažít co jsme tu v Toužimi ještě neměli!

KlUB česKÝCH TUrisTŮ
Novoroční výstup na Třebouňský vrch

iNZerCe
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 -205,- Kč/ ks.

Prodej: 28. února 2019
Toužim - u vlakového nádraží - v 16.15 hod.
info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel.: 601 576 270,
www.drubezcervenyhradek.cz
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Letošního, již 38. ročníku výstupu na Třebouňský vrch se
zúčastnilo 234 lidiček. Na vrcholu je opět čekalo přivítání členy
odboru KČT TJ Sokola Toužim, kteří již tradičně každému
účastníkovi předali pamětní list. Na vrchol dorazili 3 cyklisté,
mnoho kočárků a samozřejmě i čtyřnohých kamarádů.
Po nedávné smrši nám na staré odpočivadlo spadly dva stromy,
které ho zcela poškodily. Lesy ČR nechaly vyrobit nový, sihly to
do Novoročního výstupu a jak jim, tak i ing. Petrovi Šindelářovi,
který výrobu a instalaci odpočivadla zajišťoval, patří veliká
pochvala. Pan Šindelář nám také přinesl do infocentra zcela
promáčenou návštěvní vrcholovou knihu, rozbitou schránku
a razítko, které jsme tam minulý ročník nainstalovali. Spolek
Cesta z města nám tedy již podruhé daroval schránku, kterou
jsme na vrcholu do nového odpočívadla opět nainstalovali. Další
poděkování patří Městu Toužim za zajištění dřeva na oheň
a členům turisického oddílu za přípravu a službu na vrcholu.
Za odbor KČT TJ Sokol Toužim Bohuslav Prchal

100 let rePUBliKY V ZŠ TOUŽiM
strom rePUBliKY
Jakým způsobem oslavit výročí 100 let od vzniku Československa,
aby zůstala na tyto oslavy nějaké památka? Touto otázkou se
zabývala trojice vyučujících na ZŠ Toužim. Nejdříve byl nápad,
potom nadšení pár jedinců, a nakonec zdárná realizace.

Žáci ZŠ Toužim 26. 10. 2018 ve spolupráci s toužimským infocentrem a za podpory města v rámci celodenního projektu Den
napříč školou zasadili ke 100. výročí vzniku Československa
národní strom – lípu. U naší lípy se nachází i kámen, na kterém
je umístěna pamětní deska s datem, kdy a kým byl strom
vysazen.

Tímto bychom chtěli poděkovat za pomoc při realizaci panu
Ing. V. Šustovi, D. Kvasničkovi, panu V. Veverkovi, paní
K. Prchalové, Městské policii Toužim, panu Smolovi, panu
Zemanovi a samozřejmě žákům školy, že se tento nápad mohl
přenést z představ do reality. A už se těšíme, až budeme
společně s žáky pozorovat, jak se naší lípě daří.

Mgr. E. Košlerová, Mgr. L. Nesvadbová, Mgr. M. Cerhová
organizátorky akce

DeN s rePUBliKOU
Dne 28. října 2018 si Česká republika připomněla 100 let
od vzniku Československé republiky. Oslavy propukly všude
kolem nás a nejinak tomu bylo i na toužimské základní škole.
V průběhu měsíců září a říjen si žáci s vyučujícími o tomto výročí
povídali, sbírali různé informace, navrhovali poštovní známky
z dob Československa, vyráběli vlajky apod. Tyto akivity měly za
úkol rozšířit žákům povědomí o tom, jak naše republika vznikla.
Celý projekt vyvrcholil v pátek 26. října 2018 v rámci Dne napříč
školou, který nesl poditul „Den s republikou“. Před ímto dnem
bylo ještě nutné vyřešit pár organizačních záležitosí, jako
například rozlosování žáků 4. – 8. ročníků do skupin k jednotlivým vyučujícím tak, aby v každé skupině byli zastoupeni žáci
různých tříd. Deváťáci, jako ostřílení mazáci, nebyli rozděleni do
skupin, ale naopak pomáhali s organizací celé akce, a tak dostali
přidělena svá stanoviště. Zkrátka nepřišli ani naši nejmenší žáci,
pro ty byl „Den s republikou“ připraven také, ale jinou formou
a úkoly plnili se svými vyučujícími.
V pátek ráno jsme se všichni sešli před školou u druhého stupně,
abychom společně zasadili lípu, která je českým národním
stromem. Deváťáci se posléze rozprchli na svá stanoviště
rozmístěná po Toužimi u významných historických míst jako fara,
kostel, morový sloup, zámek, městský úřad, stará brána, Infocentrum a sokolovna, aby mohli uvítat první skupiny, které k nim
záhy dorazily. Na stanoviších byly pro žáky připraveny například
pracovní listy, spojovačky, křížovky, dokumenty a ﬁlmové ukázky,
se kterými jednotlivé skupiny pracovaly a získávaly, případně si
jen opakovaly, informace k jednotlivým etapám předchozích sta
let. Za správné vypracování získaly až 4 indicie, které použily
na úplný závěr při tvorbě netradiční časové osy. Počet získaných
indicií závisel na správnosi odpovědí a množství rad, které
museli deváťáci udělit. Ti se své práce zhosili skutečně plni
nadšení a skupinám indicie opravdu nerozdávali jen tak zadarmo.
Skupiny se musely pohybovat po předem vytyčené trase, která
jim byla zakreslena do mapy Toužimi. A ta je zavedla právě
například do Infocentra, kde kromě splnění stanoviště a s ím
souvisejícího získání indicií, bylo pro žáky připraveno i promítání
historických fotograﬁí Toužimi s doprovodným komentářem
pana J. Schierla. Kromě toho si zde žáci se svými vyučujícími
mohli vychutnat lahodný čaj, který mnohé zajisté zahřál. Tímto
bychom chtěli poděkovat paní K. Prchalové a panu B. Prchalovi
za možnost občerstvení. Doprovodný program byl zajištěn také
na zámku, kde se žáci díky panu M. Nedvídkovi mohli seznámit
s historií zámku. Díky panu starostovi A. Žákovi se žáci mohli také
seznámit s prostory městského úřadu, jelikož se v jeho útrobách
nacházelo jedno z osmi stanovišť.
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Po absolvování všech osmi stanovišť se žáci vráili zpět do školy,
kde se snažili zužitkovat své právě nabyté vědomosi a získané
indicie a pokusili se sestavit časovou osu. Všem skupinám se osy
velmi povedly a pro porotu bylo velmi obížné vybrat tu nejlepší.
Nakonec bylo odměno dokonce pět skupin.

Jak již bylo zmíněno, do projektového dne se zapojili i nejmenší
žáčci z prvních až třeích tříd. Po vysazení lípy se spolu se svými
vyučujícími vydali projít stejnou trasu jako jejich starší spolužáci,
ale bez vyplňování pracovních listů. Úkoly toiž plnily až v teple
školních tříd po návratu do školy. Některé třídy udělaly republice
k výročí papírový dort, jiné vytvořily prezentaci splněných úkolů,
některé třídy například zhlédly krátké ﬁlmy týkající se naší stoleté
historie.

Podle reakcí žáků i vyučujících můžeme hodnoit Den s republikou jako velmi zdařený a doufáme, že si žáci odnesli nejen
spoustu zážitků, ale také i mnoho informací. Zároveň ještě
jednou děkujeme všem, kteří se na této pěkné akci nějakým
dílem podíleli.
Mgr. E. Košlerová, Mgr. L. Nesvadbová, Mgr. M. Cerhová
organizátorky akce
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100 let rePUBliKY V ZŠ A MŠ TOUŽiM
Oslavy založení republiky
Nejen my, ale i naše republika slaví narozeniny, a letos to jsou
narozeniny slavné, protože se dožila už 100 let.
Proto jsme jí v naší škole připravili dárky - každá třída jí vyrobila
plakát a jelikož k oslavě patří i něco sladkého, upekli jsme (nebo
spíš ulepili :)) dort.
Dárky i dort jsou k vidění na našich stránkách a byly vystaveny
ve vesibulu Městského úřadu Toužim.
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VirTUÁlNÍ UNiVerZiTA TřeTÍHO VĚKU

XVi. VŠesOKOlsKÝ sleT - PrAHA

Letní semestr 2018/19

Tato významná sportovní událost se konala v měsíci červenci
2018 a zúčastnilo se jí také, jako cvičenky, 10 starších žen - seniorek, členek Zdravotní tělesné výchovy. Tento oddíl je součásí
tělovýchovné jednoty SOKOL Toužim.
Nácvik skladby ''Princezna Republika'' probíhal v tělocvičně
bývalého Středního odborného učiliště Toužim, částečně také
v tělocvičně ZŠ Toužim.
Skladbu cvičily tyto členky:
Pewinská RůŽena - vedoucí nácviku
Duchková L. • Grbanová L. • Krejčová Boh. • Marošová L.
Bočková M. • Slavíková B. • Bartošová A. • Vachulková A.
Kopecká Vl.

Zahájení letního semestru je v únoru 2019.
Přihlásit se můžete do 28.2.2019!
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 letního semestru 18/19:
1. KleNOTy barOKNíhO SOChařSTVí V ČeSKýCh ZeMíCh
1. Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie
all´anica a barokní Řím
2. Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) proměny přírody v umění
3. Vidění sv. Luitgardy a Sv. Franišek Xaverský na Karlově mostě
(1710-1711) – skvostné
pomníky barokní slávy svatých
4. Náhrobek Jana Václava Vraislava z Mitrovic v Praze (17141716) - evropské souvislosi evropsky věhlasného díla
5. Ctnosi a Neřesi v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě
mezi dobrem a zlem
6. Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových
zjevení

Kromě účasi na sletu v Praze jsme tuto skladbu předvedly také
na Vánočním setkání seniorů v prosinci, v místní Sokolovně.
Na závěr bychom chtěly poděkovat vedení Střední lesnické školy
ve Žluicích za bezplatné užívání těIocvičny.
Velké poděkování také patří Tělovýchovné jednotě SOKOL Toužim
za morální a ﬁnanční podporu.
R. Pewinská, A. Vachulková

2. KřeSťaNSKá iKONOgrafie a hagiOgrafie
1. Základy křesťanské ikonograﬁe
2. Ikonograﬁe Panny Marie
3. Ikonograﬁe Krista I.
4. Ikonograﬁe Krista II.
5. Ikonograﬁe andělů a Nejsvětější Trojice
6. Ikonograﬁe světců
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!

TrÉNOVÁNÍ PAMĚTi
V lednu se v našem infocentru uskutečnilo již podruhé trénování
paměi pod vedením zkušené a inspiraivní lektorky Štěpánky
Götzové. Naučili jsme se několik mnemotechnických technik
k rozvíjení myšlení, představivosi a paměi.
Děkujeme všem účastníkům za zájem a pozornost!
Můžete se těšit na podzim cca od listopadu na souvislý kurz
několika lekcí každý týden. Podrobnosi budou uvedeny
v zářijovém čísle infolistů. Počet účastníků bude omezen
12 lidmi. Již nyní se můžete přijít předběžně přihlásit a zajisit
si na kurzu místo!
I.Květ.
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