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NOVINKY Z INFOCENTRA
Přátelé, hurá, je tu léto! Prázdniny! Dovolené!
Sezóna grilování, odpočinku na zahrádkách. Bazény
se pomalu napouští, oprašují se lehátka a z horních poliček
v šatnách se pomalu klubou klobouky, plavky a opalovací
krémy.
I my jsme příznivci lenivých dovolených a hromady
zaslouženého odpočinku. Taky máme ale rádi výlety a tak
jsme pro vás připravili trochu tipů, kam vyrazit. Bud´
za nějakou zajímavostí, a nebo za zajímavou kulturní akcí.
Než se na dva měsíce odmlčíme (budeme si užívat
redakční prázdniny, infocentrum bude otevřené pořád),
musíme ještě vyřídit poděkování:

Spolek Cesta z města letos díky podpoře Karlovarského kraje zorganizoval
a podpořil poznávací akce žáků místních základních škol. Šest skupin dětí
navštívilo Kladskou, Klášter v Teplé nebo Bečovskou botanickou zahradu.

Děkujeme školám a školkám za pravidelné a milé
příspěvky do INFOlistů a také za dvě báječné výstavy, které
nám pomohly za letošní školní rok uspořádat.
Děkujeme žákům ZŠ za každoroční organizaci Dětského
dne pro své mladší spolužáky a děti z místních mateřských
škol.
Děkujeme hasičům za navázanou spolupráci, která snad
bude oboustranně výhodná a bude pokračovat i při dalších
akcích, které si vymyslíme.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do rozvoje kulturního
a společenského života v Toužimi.

Jarní koncert dechových orchestrů ZUŠ Toužim a ZUŠ Sokolov doplnilo
vystoupení obou souborů našich mažoretek a bylo nač se dívat. Děvčata
trénují s Mirkou Vnoučkovou pouze rok a jsou nesmírně šikovná.

Děkujeme městu Toužim za finanční příspěvek na činnost,
pravidelnou pomoc a spolupráci.
Děkujeme ZUŠ Toužim za spolupráci žáků i učitelů při
městských akcích i při vernisážích v Infocentru. Velký dík
patří panu kapelníkovi Karlu Musilovi za mnohá vystoupení
dechového orchestru.
A v neposlední řadě chceme poděkovat řediteli
Technických služeb města panu Františku Kollerovi a jeho
týmu za naprosto příkladnou a nenahraditelnou pomoc
při všech akcích, do kterých se jako Infocentrum pouštíme.
Inspirujte se našimi tipy na výlety, přejeme vám příjemné
letní cesty a užijte si slunečné prázdniny!
Kateřina a Kamila

Pátý ročník Setkání u pramene řeky Střely navštívilo na 130 návštěvníků,
velké poděkování patří manželům Černickým za poskytnutý prostor
a Bohoušovi Prchalovi za tradičně hladký průběh akce.
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Toužimští mohou využít k cestě do Útviny linkový autobus
s odjezdem v 17:10 hodin z náměstí. Útvinští pak pro
návrat z Toužimi do Útviny autobus s odjezdem z náměstí
v 19:30 nebo 22:30 hod.

KULTURNÍ PROGRAM na léto 2016

Letní poutní a kulturní sezóna ve Skocích

Radyňská cihla 9. července 2016

Nedaleko Toužimi ležící mariánské poutní místo Skoky
zahajuje v létě další poutní sezónu v kostele Navštívení
Panny Marie a na poutní Skokovské stezce. Kdysi
významné duchovní centrum regionu je úzce spjato
s Toužimí, především tím, že slavný dobrotivý obraz Panny
Marie Pomocnice ze Skoku, obdařený zázračnou mocí, byl
namalován v roce 1717 v Toužimi, zdejším malířem
a měštánem Johannem Wolfgangem Richterem. Kostel byl
po roce 1990 opakovaně vyloupen a zdevastován zloději
a vandaly, před zánikem ho v roce 2006 zachránil
a posléze i znovuoživil dnešní spolek Pod střechou
z Toužimi.

Další ročník oblíbeného rodinného pochodu z Toužimi
do Radyně a soutěže ve vrhu cihlou Hablovkou se koná
v sobotu 9. července. Sraz bude v 9:00 hodin na náměstí
u mariánského sloupu. Soutěž ve vrhu cihlou bude zahájena v 11:45 (po příchodu účastníků pochodu) v prostoru
bývalé radyňské cihelny (leží na silnici mezi Radyní
a Lachovicemi). V cíli pochodu bude tradičně přichystáno
slavnostní zakončení akce s předáním diplomů
a upomínkových předmětů, samozřejmě nebude chybět
posezení s občerstvením a program pro děti. Celková délka
trasy je 8,5 km. Srdečně Vás zvou Radyňáci a spolek Pod
střechou.

V rámci zahájení poutní sezóny 2016 ve Skocích se koná
společná pěší pout´ z Teplé do Skoků po Skokovské poutní
stezce, zahájení je
30.6. v 10:00 hod. v klášteře premonstrátů v Teplé

Úterský jarmark 9. července 2016

Na začátku léta se koná také tradiční a oblíbený jarmark
v malebném barokním městečku Úterý. Podrobný program
akce hledejte na webových stránkách města www.mestoutery.cz

(sraz před kostelem).

30.6. - I. etapa - odchod z kláštera na stezku
ve 12:30 hod. (od kostela)

1.7. - II. etapa - odchod z Nežichova
v 7:30 hod. (od biofarmy Belina)

XIII. Bečovské slavnosti 15. – 17- července 2016

2.7. - III. etapa - odchod z Toužimi v 9:00 hod. (od kostela)

páteční večerní koncert v kostele sv. Jiří
a slavnostní večer na zámeckých terasách. V sobotu bude
na náměstí otevřené tržiště a bude probíhat program
pro pobavení návštěvníků před radnicí a na faře. Sobotní
den ukončí večerní lidová zábava na staré poště. V neděli
se koná v rámci bečovských slavností celodenní akce
v Bečovské botanické zahradě.
Na programu je

K poutníkům se lze přidat i kdekoliv na trase stezky. Při
příležitosti zahájení sezóny a hlavní poutní slavnosti bude
možné získat pamětní certifikát o vykonání poutě i při absolvování trasy III. etapy.
Na zahájení hlavní poutní sezóny navazují další kulturní
akce:
2.7. od 20:30 hod. - NOC SVĚTEL (zpěvy klášterní komunity
v Taizé s nočním kostele, noční komentovaná prohlídka)
3.7. od 10:00 hod. - SKOKOVSKÁ POUTNÍ SLAVNOST (procesí poutníků, česko-německá mše sv., posezení
s občerstvením, komentované prohlídky, výstava, jarmark)

Otročínské slavnosti 23. července 2016
Oslavy Bečovské botanické zahrady –
Zázračná planeta Země 5. – 7. 8. 2016

8.7. od 19:00 hod. - Koncert JAROMÍR 99 & KAPELA
24.7. od 14:00 hod. - Pout´ SVATOANNENSKÁ
29.7. od 19:00 hod. - Koncert OLDŘICH JANOTA
5.8. od 19:00 hod. - Koncert VLADIMÍR MERTA, JAN
HRUBÝ, ONDŘEJ FENCL
14.8. od 14:00 hod. - Pouť NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
26.8. od 19:00 hod. - Koncert JAN SPÁLENÝ TRIO (& Michal

Davidova noc 20. srpna 2016

Další ročník astronomické akce se uskuteční v sobotu
20. srpna. Denní část programu bude věnovaná osobnosti
A. M. Davida (1757-1836), na jehož počest se akce koná,
večerní pak bude věnovaná pozorování noční oblohy
a také nedávno vyhlášené Manětinské oblasti tmavé
oblohy (MOTO). Pořádá spolek Pod střechou, z. s.,
a Pražská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků
ve spolupráci se spolky Cesta z města a Českou astronomickou společností.
- Klášter premonstrátů Teplá: 11:30 - sraz účastníků před
kostelem, oběd a prohlídka kláštera
15:30 - exkurze po naučné Davidově stezce (návštěva
Davidova hrobu, rodiště v Dřevohryzech, zříceniny kaple
v Branišově, kostela ve Vidžíně a zříceniny astronomické
observatoře na Branišovském vrchu)
- Nežichov, biofarma Belina: 19:30 - blok přednášek
věnovaných osobnosti a dílu A. M. Davida, astronomii
a místní vlastivědě.

Gera, Filip Spálený)

4.9. od 14:00 hod. - Pout´ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
S P. MARIÍ SKOKOVSKOU
Bližší informace ke Skokům a letnímu programu akcí najdete na webu nebo facebooku Skoků (www.skoky.eu,
www.facebook.com/mariastock.skoky), případně v toužimském infocentru.

Den města Toužimi 8. července 2016

8. července 1469 byla králem Jiřím z Poděbrad vydána
zakládací listina města Toužimi. Spolek Pod střechou
připravuje připomínku dne založení města Toužimi
na pátek 8. července, a to již tradičním pochodem z Útviny
do Toužimi (délka trasy 4 km) a následným setkáním
v Toužimi. Sraz účastníků pochodu je v 17:15 v Útvině
u obecního úřadu (u historické radnice), dobový
středověký oděv, či zbraně vítány. V Toužimi se od 19:00

21:30 - příprava dalekohledu a noční pozorování oblohy.

Po celý večer zajištěno občerstvení. Možnost noclehu
v místních penzionech (nutno si zajistit individuálně,
kontakt na tel.: 602 414 884, e-mail: biofarmabelina@
seznam.cz).

hod. uskuteční vzpomínkové setkání s dalším programem.
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PODĚKOVÁNÍ

DEN DĚTÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala partě hasičů (bohužel
neznám jména), kteří 30. května zachraňovali rorýse
uvězněného na fasádě našeho domu. Pták byl zamotán
do provázku a několik hodin, možná i dnů, zde bojoval
o život a svobodu až si ho všimly moje tři vnučky.
Velký dík patří našemu sousedovi panu Melicharovi, který
bez váhání umožnil záchrannou akci z okna svého bytu.
Přestože jsme vysíleného opeřence čekali s nataženou
dekou, ten po zásahu šikovného hasiče zamával křídly
a za potlesku několika přihlížejících odlétl k nebesům.
Nagyová

Den dětí – svátek toužimských dětí
Je 1. červen 2016 a my jsme se všichni opět sešli při
společných oslavách na místním fotbalovém hřišti, kde
jsme si užili náš den se vším všudy. Sluníčko nám svítilo
už od rána a tak jsme všichni doufali, že tomu bude
po celý den.
V Toužimi se ujali přípravy a organizace oslav žáci druhého
stupně pod vedením svých učitelů, vedoucí školní družiny
a finanční podpory toužimského Infocentra.
Chlapci a děvčata ze 6.B, 7.A, 7.B a 8.A si připravili pro
svoje mladší kamarády, děti z MŠ Sluníčko a Domeček,
krásné zábavné dopoledne. Začátek oslav byl zahájen
tanečním vystoupením žákyň sedmých ročníků, které nám
předvedly taneční sestavy, na kterých pracovaly v hodinách
TV pod vedením Mgr. J.Princlové.

DOŠLO DO REDAKCE
Brigáda na zámku a koncert
dechových kapel
V sobotu 28. 5. 2016 se náš spolek Živý zámek Toužim
zúčastnil brigády na nádvoří toužimského zámku. Bohužel
v mizivém počtu pěti lidí. Přestože byla brigáda avizovaná
v Infolistech, mnozí lidé zřejmě nemají o obnovu zámku
zájem. Čistili jsme jeviště, vyráběly se lavičky.
Od 17 hodin se konal společný koncert toužimské
a sokolovské LŠU. Jako vždy v doprovodu mažoretek paní
Vnoučkové. Bohužel kvůli nepřízni počasí musel být
koncert ukončen. I tak byl pěkný.
Zapsala čtenářka Dagmar Procházková.

O hladký průběh celého dopoledne se zasloužili všichni
žáci, kteří si připravili různé sportovní disciplíny, hry,
soutěže, přetahování lanem, jízdu zručnosti, fotbalové vychytávky, slalom s koloběžkami a spoustu jiných aktivit.
Jako tradičně byl obrovský zájem o malování na obličej,
kde se neustále tvořily dlouhé fronty nedočkavých dětí.
Kdo si počkal, ten se dočkal a na koho se nedostalo, tak
zase za rok si nechá namalovat nějaký obrázek na obličej.
V závěru zábavného dopoledne jsme se všichni vrhli
do tance, kde nám předcvičovala děvčata sedmých ročníků
a je třeba říci, že se na trávník vrhly téměř všechny děti
i se svým doprovodem.
Děkujeme za finanční podporu Infocentru, za možnost akci
uspořádat na místním fotbalovém hřišti, současně si
poděkování zaslouží i pan Hovorka, který nám perfektně
připravil fotbalové hřiště a zapůjčil potřebné stoly a židle.
Největší odměnou pro nás všechny bylo, když jsme slyšeli
od dětí, že se jim dnešní den moc a moc líbil. Takže za
rok zase nashledanou s Vámi se těší organizátoři a všichni
ti, kteří se aktivně podíleli na oslavách.

Výlet za humna
Dne 21. 5. 2016 jsme se vypravili na další výlet
za humna, tentokrát do obory Sv. Linhart a do sklárny
Moser. Nejdříve jsme zamířili do obory, kde se nás ujala
paní Bartůnková a provedla nás se skvělým výkladem. Po
absolvování asi 5 km dlouhé procházky jsme se občerstvili
kávou ve zdejší kavárničce, koupili si suvenýry
a pokračovali do sklárny Moser.
Hned na začátku nás průvodkyně poučila o zdejší výrobě
a také o bezpečnosti a šli jsme na halu. Bylo to poučné
a zajímavé, ale na hale panovalo velké horko. Výrobky byly
krásné ale drahé, vykoupené těžkou dřinou zdejších
pracovníků. Děkujeme za krásný výlet.
Zapsala čtenářka Infolistů Dagmar Procházková.
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Mgr. J. Princlová, J. Schrámková, J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Místo, kde žiju, bydlím…..
Jak se nám žije na vesnici a nebo v našem městě, co se nám
zde líbí, co nám schází ke spokojenosti, chtěl bych tady jednou žít se svojí rodinou? Tak nad těmito otázkami se zamýšleli
žáci 6. ročníků v rámci výuky Občanská výchova, kde hodnotili
ve svých projektových pracích život v našem městě a nebo
na vesnici.
Nutno podotknout, že žáci žijící v Otročíně, jsou velmi spokojení se společenským životem ve svojí obci. Chválí práci místních hasičů a svazu žen, kteří společně připravují pro svoje
občany různé aktivity - oslavy Dne dětí, stavění máje, adventní
průvody, příjezd Mikuláše, koncerty v kostele, sportovní aktivity atd. Život zde na vesnici si umí představit i se svojí budoucí rodinou, i když jsou si sami vědomi toho, že život zde
není úplně jednoduchý. Lidé musí dojíždět za prací, není zde
lékař a ani velké nákupní možnosti zde nejsou. Přesto
všechno by někteří neměnili za život ve městě. Jak se sami
žáci shodli, život na vesnici má svoje kladné i záporné stránky.
Toužimští žáci už vidí svůj život ve městě trochu jinak – chybí
jim zázemí pro volnočasové aktivity, někteří by chtěli ve svém
městě bazén nebo kino. Musíme si uvědomit, že většina
občanů z našeho města dojíždí za prací i kulturním vyžitím
do vzdálenějších měst jako je Plzeň, Karlovy Vary atd. Větší
počet žáků udával, že by šli raději do většího města, kde
najdou kulturní vyžití pro sebe a hlavně jsou zde větší
možnosti uplatnění na trhu práce.
Tak doufejme, že se jim jejich představy o životě vyplní a je
jenom na každém z nich, co pro to všechno udělá.
J. Váňová – vyučující OV

Sportovní setkání spřátelených škol
V rámci dlouholeté tradice Toužim, Nová Role a Breitenbrunn se
žáci a žákyně těchto škol zúčastnili sportovního turnaje, tento rok,
v Toužimi. Mezi družstvy se soutěží o putovního zajíce, kterého
si odváží vždy vítězná družstva.
Dne 15.6 2016 se na naší škole uskutečnila sportovní soutěž
Hasenpokal. Již tradičně se Hasenpokalu zúčastnila ZŠ Toužim,

ZŠ Nová Role a ZŠ Breitenbrunn. Dívky soutěžily v přehazované
a chlapci ve fotbale. I když naše děvčata předvedla perfektní
výkon, na německé dívky to, bohužel nestačilo a tak se naše
děvčata umístila na krásném druhém místě. Dívky z Nové Role
skončily na třetím místě. Kvůli špatnému počasí museli chlapci
odehrát fotbal v tělocvičně. I přes nepříznivé podmínky naši kluci
s přehledem zvítězili. Chlapci z Breitenbrunnu se umístili na
druhém místě a chlapci z Nové role na třetím místě. Všem žákům
i pedagogům se u nás moc líbilo a všichni si zaslouží pochvalu
za skvělý sportovní výkon a za reprezentaci školy.
Klára Chmelařová a Barbora Janáková, žákyně 8.A

Čtyři překonané rekordy

a jeden vyrovnaný, to je úctyhodná bilance školního sportovního
dne na základní škole v Toužimi.

Karkulka trochu jinak

V úterý 21.6.2016 se sešli sportovci 6. - 9. tříd na atletickém
hřišti, aby změřily své síly v atletickém čtyřboji. V letošním roce
se opět chystali nejen překonat své nejlepší výkony, ale také
pokořit školní rekordy .
K výborné sportovní atmosféře přispělo také soupeření
se sportovci ze ZŠ Bochov, které žáci ze ZŠ Toužim přivítali
na svém hřišti jako hosty.
Všichni, chlapci i děvčata, byli rozděleni do dvou věkových
kategorií.
Žáci z 6. a 7. tříd soutěžili ve sprintu - 60m, skoku dalekém,
hodu míčkem a v běhu na 1000 m.
Jejich starší spolužáci z 8. a 9. tříd změřili své síly v běhu
na 100 m, skoku dalekém, vrhu koulí a vytrvalostním běhu
na 1500 m.
Hosté z Bochova si odvezli 5 diplomů a odjížděli spokojeni.
Většina medailových míst patřila žákům naší školy. Mnozí
z nich obdrželi při závěrečném hodnocení diplomů a medailí
i více. Všichni zúčastnění závodili s chutí a velkým nasazením
a proto na závěr dostali sladkou odměnu.
Nový školní rekord vytvořila Michalcová Kristýna z 8.A v běhu
na 1500 m a ve skoku dalekém, v běhu na 100 m zlepšila
svůj školní rekord z minulého roku Lucie Kissová, žákyně 9.A.
V mladší kategorii se o nový školní rekord postaral Matěj
Nepraš ze 6.A a to ve vytrvalostním běhu na 1000 m.
O vyrovnání školního rekordu v běhu na 100 m se postaral
Pavel Staněk z 9.A.
Všichni sportovci si svůj čtyřboj užili a mnozí se těší již na příští
červen.
Poděkování patří jejich spolužákům, kteří sice nesoutěžili, ale
vydatně pomáhali jako pomocní rozhodčí.
Učitélé Tv ZŠ Toužim

Školní parlament společně s některými vyučujícími celou akci zorganizoval a s vybranými herci – žáky, celé divadlo secvičil.
Ostatní žáci, kteří se představení herecky nezúčastnili, napomohli
jinak. Vyrobili krásné kulisy, sehnali vhodné pohádkové kostýmy
a tím také děkujeme paní učitelce Mgr. E.Košlerové, která většinu
kostýmů zapůjčila. Žáci celý půlrok pilně nacvičovali a jejich snaha
a práce byla při premiéře velmi oceněna. I přes počáteční
nervozitu a strach, že se to spolužákům druhého stupně nebude
líbit, byly obavy naprosto zbytečné. Nervozita ze všech opadla
hned při roztažení opony a prvním kroku na podiu. Všichni herci
se skvěle vžili do svých rolí a svůj pobyt na podiu si báječně užili.
Děkujeme tedy všem zúčastněným, kteří se na vystoupení
podíleli, at´ už to byli žáci, nebo samotní učitelé. Nejvíce
děkujeme vedení školy za umožnění této akce a městskému
úřadu za propůjčení kulturního domu Sokolovna v Toužimi.
Za školní parlament žáci 8.A
K. Chmelařová,B. Janáková, F. Prokopec
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Zajímavá místa našeho regionu - CHKO
Kladská

DOMEČEK

Utrhl jsem květinu – zvadla. Chytil jsem motýla – zahynul. Došel
jsem k poznání, že je třeba lásku k přírodě vyjádřit jinak.
A právě toto motto Vás uvítá při vstupu na naučnou stezku Kladská, kam jsme se společně vypravili se žáky 6.B a 8.A , abychom
poznali zajímavá místa našeho regionu.
Osada Kladská byla založena r. 1875, její jádro tvoří roubená
stavení švýcarského horského stylu s loveckým zámečkem. Celá
osada je obklopena parkovou úpravou s hojným zastoupením
okrasných dřevin.
Kladská dává návštěvníkovi nejen možnost odpočinout si
ve stylovém lesnickém a mysliveckém prostředí, ale také
se seznámit s historií a přírodním bohatstvím Slavkovského lesa.
Při roční návštěvnosti přes 50 000 turistů patří Kladská
k nejatraktivnějším místům CHKO Slavkovský les. Tato naučná
stezka byla poprvé pro veřejnost zpřístupněna 14.9.1977 a patří
k nejstarším naučným stezkám na území České republiky.
Už od svého začátku byla konstruována tak, aby stezku mohli
navštívit i fyzicky méně zdatní návštěvníci, popřípadě i vozíčkáři.
Stezku tvoří dřevěný povalový chodník s délkou dvou kilometrů
a je vybavena čtrnácti informačními panely. Nejvíce žáky zaujal
mluvící panel, kde si mohli poslechnout zvuky zvířat – rys ostrovid, jelen evropský, strakapoud, datel, tetřev hlušec, kulíšek
obecný a divočák.

Ahoj, rád bych se představil- jsem předškolák.
Ani by jste neřekli, co to všechno obnáší být předškolákem.
A navíc být předškolákem na konci školky.
Uuuuuf! Mám starosti. A velké.
No, jen si to představte mám roky svojí školku, kde to mám moc
rád. Mám moc rád moje paní učitelky, jsou fajn a je s nima
sranda. Divím se, co všechno ví...pořád nás něco učí, vyrábí
s námi bezva věci, malujeme obrázky, zpíváme si a tak. Asi je to
stejné ve všech školkách, jenže co ve škole?? Tady mám taky
super kámoše a bohužel né všichni půjdou do té školy se mnou.
Vymýšlíme parádní hry, máme krásné hračky a vážně si to tady
užíváme. Ted´ třeba jezdíme hodně na výlety. Byli jsme
v Bečovské bota-nické zahradě, v tepelském klášteře, v Mariánských Lázních v bazénu a pak ještě mrknout na zpívající fontánu
a kolonádu, další kolonádu jsme si prohlédli v Karlových Varech,
vyjeli lanovkou k rozhledně Diana, navštívili jsme Motýlí dům...
a byly to pěkné výlety. Také mám moc rád, když přijede k nám
do školky divadlo. Některé přijede s pohádkou, jiné si přiveze živé
ptáčky a další umí třeba i kouzlit. A ve škole co?? Tam už to bude
asi úplně jiné divadlo.
Pořád poslouchám - Tak ty už jsi předškolák. Tak ty už půjdeš
do školy. Už máš tašku? Těšíš se, vid´? Počkej ve škole, tam skončí
sranda. No jó, ve škole to už nebude leháro. Ted´ to začne.
Jasně, že to začne, ale já vám pořád nevím, jestli se těšit. Asi se
tvářím zrovna ted´ dost smutně nebo co, protože ke mně jde paní
učitelka a ptá se nad čím tu přemýšlím. Tak jí to povídám...že
prostě nevím, jestli jsem rád tím předškolákem. Ona se usměje
a povídá: „Myslím, že by jsi měl být rád. Když jsi přišel poprvé
do školky, tak jsi se mě celý den držel za nohu, plakal jsi
za maminkou a utíral jsi si do mě nudle.“ To jako fakt?? Trapas!
„Neuměl sis ani obout správně bačkůrky, sotva jsi zvládal namalovat sluníčko a pletly se ti barvičky... a dneska? Dneska jsi velký,
šikovný předškolák! Všechno, co jsi se potřeboval naučit
ve školce, už umíš. Je čas jít do školy a učit se další věci.“ Pak
na mě paní učitelka mrkne a zašeptá: „Možná ještě nevíš, že
ve škole se nechodí spát po o.“ Cožeeee? Tak je rozhodnutotěším se do školy!! A vlastně nejen kvůli tomu spaní....

Místní flora a fauna je skutečně rozmanitá, a tak i rostliny, které
jsme zde viděli, patří mezi chráněné – suchopýr, kosatec sibiřský,
klikva, brusnice a mnoho jiných. Vysoko v korunách jehličnanů
jsme viděli opět zajímavý úkaz, který vykouzlila příroda – tzv.
čarověníky, které se uchytily v korunách stromů a svým
nepřehlédnutelným tvarem byly k vidění již z dálky.
Terénní vycházka se nám povedla se vším všudy, až na počasí,
které nám trošičku nepřálo. Děkujeme toužimskému Infocentru
za financování autobusové dopravy na Kladskou a věříme, že
příště navštívíme zase jiná neméně zajímavá místa v našem okolí.
J. Váňová, Mgr.M. Píbalová

Takže milí
předškoláci,
i vy ostatní,
užijte si
krásné léto,
opatrujte se
a ty,
mrňousku,
honem do
školky do
Domečku.
Moje značka
už bude od
září volná
třeba zrovna
pro tebe.
Předškolák
z MŠ
Domeček.
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Nejprve jsme si prohlédli různé části kláštera – refektář, Modrý
salón, výtvarnou dílnu. Seznámili jsme se s tím, kdo byli a jak pracovali dávní malíři, kteří zdobili stěny kláštera. Učili jsme se, jak
„číst“ staré nástěnné malby a rozumět jim, vnímat malbu nejen
jako dekoraci, ale také jako poselství tvůrce a objednavatele
obrazu. Pak jsme si vyzkoušeli práci staré malířské dílny, její
mechanizmy. Společně, stejně jako ve staré malířské dílně, jsme
vytvářeli obraz Poslední večeře. Nejprve jsme si sami obkreslili
postavy, načrtli obličeje i části oblečení a pak se pustili do malby.
Užili jsme si při tom spoustu legrace a jejich zápal a nadšení
vypovídaly o tom, jak nás naše práce bavila. Výsledky naší práce
si můžete prohlédnout i vy – máme je vystavené na chodbě naší
školy.

Letní sportovní hry Mariánské Lázně
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se - v tomto heslu olympijských her se odehrávaly letošní Letní sportovní hry speciálních
škol. Každý, kdo by mohl nahlédnout do tělocvičny Základní školy
Vítězství v Mariánských Lázních, kde se naše ,,sportovky" pro
nepřízeň počasí odehrávaly, by se ocitnul uprostřed nadšení,
opravdového úsilí a obrovské radosti z vlastních výkonů.
Nevraživost, ústrky a závist by tu nenašly ani tu nejmenší skulinku
- všichni povzbuzovaly všechny a navzájem si blahopřáli k absolvování sportovních disciplín. Děti bojovaly v trojskoku, hodem
míčkem na cíl a v jízdě zručnosti na koloběžce. Každý si tu svoji
medaili a tašku
s drobnými dárky
skutečně zasloužil.
Nám nezbývá než
p o d ě k o v a t
organizátorům
soutěže za jejich
nesmírně vstřícný
a laskavý přístup
ke všem zúčastněným a perfektní
zvládnutí celé akce.

Projekty ZŠ a MŠ Toužim
Výlet za humna

V naší škole pracujeme během celého roku na projektech
z různých oblastí. Letos jsme se zaměřili na oblast bezpečnosti
v dopravě, třídění odpadu, zdravý životní styl a historii.
V rámci těchto projektů plníme různé úkoly, vyhledáváme informace a také jezdíme na poznávací výlety. Navštívili jsme farmu
Kozodoj, třídírnu odpadů v Černošicích, Botanickou zahradu
v Bečově a klášter v Teplé. Všechny tyto výlety jsme absolvovali
za finanční podpory Karlovarského kraje a spolku Cesta z města.
Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat, nebot´ náklady na
takovéto akce nejsou zanedbatelné.
Dále bychom chtěli poděkovat za spolupráci strážníkům Městské
policie pí. Kanátové a p. Maškovi a také p. Štikovi z Policie ČR,
kteří se nám věnovali v oblasti bezpečnosti v dopravě a také
si s žáky povídali o vzájemných kamarádských vztazích, které jsou
důležité k vytvoření pozitivního a bezpečného prostředí ve škole.
Ted´ už nás čeká projekt poslední, na který se všichni těšíme
a který bude sice nejdelší ze všech již absolvovaných, ale který
uteče nejrychleji – PRÁZDNINY!!! Přejeme všem, učitelům
a žákům, aby si ho užili co možná nejlépe a abychom se po něm
setkali opět ve zdraví, s úsměvem na rtech a se spoustou krásných a zajímavých zážitků.

Humno je původně označení pro mlat, tedy místo, kde se dříve
mlátilo obolí. Nyní tak bývá označován prostor mezi domem
a sadem, jindy až prostor za zahradami. V pohádkách bývá
za humny drak. My máme za humny Mariánské Lázně
a v Mariánských Lázních je plavecký bazén. A tak, když jsme začali
plánovat školní výlet, bylo nám hned jasné - jedeme za humna!
Nejprve jsme si zašli do bazénu. Ti z nás, kteří ještě neumí plavat,
dostali předplavecký výcvik, zahráli si vodní hrátky a šupky hupky
na tobogán. Ostatně na něm jsme se nakonec sešli všichni, plavci
i neplavci. A stejné to bylo ve vířivkách, tam se také líbilo všem.
Po bazénu a svačině (a že nám důkladně vyhládlo!) jsme se vydali do města. V parcích právě kvetly rododendrony a pěnišníky
a město vypadalo přímo pohádkově. A což teprve, když jsme
v jedné ruce měli
zmrzlinu a v druhé
oplatku! Prohlédli
jsme si kolonádu,
ochutnali
léčivý
pramen a prošli se
místními uličkami.
Na závěr jsme
si ještě poslechli
Zpívající fontánu
a pak nás déšt´ už
zahnal do autobusu. Celý výlet
za humna proběhl v klidu a pohodě a moc se nám všem líbil.

Malá kopaná
Ve čtvrtek 9.6. 2016 jsme vyrazili na turnaj v malé kopané. Hrálo
se venku, počasí nám přálo, přesto se nám nepodařilo dosáhnout
na medailová umístění. Přes veškeré hráčské nasazení se naše
družstvo ve složení Kolena, Břicháček, Kupilík, Oláh, Jankura,
Paluch a Walter umístilo na pátém místě.

Hroznatova akademie

Výtvarná soutěž Ostrov nad Ohří

V červnu roku 2015 bylo v rámci dokončení vzorové
obnovy kláštera Teplá otevřeno vzdělávací centrum, tzv. Hroznatova akademie. Základní myšlenkou při vybudování tohoto centra
bylo nejen prezentovat široké veřejnosti historii a kulturu
významné kulturní památky, ale zároveň nabídnout zajímavé
volnočasové aktivity pro všechny, kdo rádi tvoří, vzdělávají
se a cítí potřebu širokého dialogu v oblasti kultury i historie.
V rámci vzdělávacích programů pro školy jsme využili nabídky
tvůrčí dílny s názvem ,,Malíř a malba“. Akce se zúčastnili všichni
žáci naší školy včetně dětí z mateřské školy.

Dne 1.4. 2016 jsme se zúčastnili výtvarné soutěže v Ostrově nad
Ohří. Soutěž to nebyla jednoduchá, protože žáci museli předvést
nejen svoje praktické výtvarné dovednosti, ale také teoretické
znalosti ve formě testu. Přes opravdu velkou konkurenci se naše
tříčlenné družstvo ve složení Paluch, Walter a Čech umístilo
na třetím místě. Je na nutné dodat, že velkou měrou k tomu
přispěla jejich vzájemná komunikace, spolupráce a nekonfliktní
chování během celé soutěže.
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DĚTSKÝ DEN

Knižní novinky na měsíc červenec

Dětský den s Mysliveckým sdružením
Bažantnice

Pro ženy
Benková Jana
Coleman Rowan
Ham Rosalie
Harman Patricia
Hunter Evie
Körnerová Hana Marie
Jakoubková Alena
Janouch Katerina
Jeffries Sabrina
Steel Danielle
Urbaníková Eva

Závěr měsíce května letošního roku nám zpestřil dětský
den pořádaný Mysliveckým sdružením Bažantnice. Již
podruhé jste se mohli účastnit se svými dětmi
připraveného zábavného programu v podobě herních
disciplín, střelby vzduchovkou, jízdy na koni, hasičského
cvičení i myslivecké výuky. Zajištěné bylo výborné
občerstvení. Poděkování patří pořadatelům, SDH Toužim
a hlavně dětem, které nikdy nezkazí zábavu.

Pralinky s chilli
Matkou ze dne na den
Švadlena
Porodní bába od řeky Hope
Rozkoše zimy
Dlouhá cesta
Miluju tě … i s natáčkama
Pokrevní sestry
Anděl smrti
Přesilová hra
Nakresli mi vítr

MěÚ Toužim, K.Michalová

Pro muže
Cimický Jan
Dán Dominik
Williams Stephen

Případ Bílá skála
Krev naní voda
Dívka, která si
říkala Tuesday

Pro děti
Trelová Bohunka
První čtení O mlád´átkách

Historické
Vondruška Vlastimil
Vondruška Vlastimil

Vondruška Vlastimil

Vavřík Jan

Apage Satanas!
Husitská epopej III.
1426 -1437 Za časů císaře
Zikmunda
Husitská epopej IV.
1438 -1449 Za časů bezvládí
Návrat z pekla

Zajímavosti
Frej David
Strunecká Anna
Suchý Ondřej

Zánět - skrytý zabiják
Doba jedová 1
Tři životy
Lídy Baarové

V červenci a srpnu bude Městská
knihovna otevřena i v úterý
v době od 8:00 do 11:30 hodin.
Otevírací a půjčovní doba
v ostatních dnech zůstane
nezměněna.
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Klášter Teplá
Zájemci
o
památky
mohou v rámci pravidelných dvou poznávacích
prohlídek
navštívit
klášterní
knihovnu
s muzeem nebo barokní
obytné křídlo kláštera.
V tomto křídle zároveň
funguje
vzdělávací
centrum
Hroznatova
akademie, které pořádá tvořivé dílny a vzdělávací programy
pro školy. V letních měsících se v kostele konají varhanní
koncerty. Klášterní knihovna je otevřená odborné veřejnosti.
Více zde: http://www.klastertepla.cz/

Dlouhá stoka
V oblasti Slavkovského lesa se nachází jedna z největších
historických památek na našem území. Jedná se o umělý
kanál začínající nedaleko zámečku Kladská, protékající
kolem obce Prameny a mířící dále kolem Nové Vsi,
bývalého města Čistá, až k Hornímu Slavkovu. Dnes nese
celkem nelogické a zavádějící pojmenování Dlouhá stoka,
ač po celou dobu své historie byl pojmenován jako Flößgraben, čili Plavební kanál. Toto pojmenování obdržel, když
se začal využívat nejen jako zdroj vody pro horní díla, ale
také ve velké míře pro dopravu dřeva používaného pro
těžbu v šachtách. Ve své době neměla Dlouhá stoka svým
provedením a délkou zřejmě ve střední Evropě obdoby.
V českých zemích se mu později mohl vyrovnat Blatenský
příkop z roku 1540 o délce 20 km v oblasti Božího Daru
a Nový příkop v Altenbergu z období 1550 až 1553, který
byl součástí sítě vodních cest v celkové délce asi 30 km.
Více zde: http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mistaslavkovskeho-lesa/dlouha-stoka/

Dům přírody Slavkovského lesa
Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa
na Kladské přibližuje návštěvníkům přírodní i kulturní zajímavosti a cennosti Chráněné krajinné oblasti Slavkovský
les. Společný projekt Lesů ČR, s. p. a Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR.
Získáte zde informace o naučných stezkách, přírodních
a turistických zajímavostech
Slavkovského lesa. Nahlédnete zde také do historie
a přírody zdejšího kraje
a můžete si vyzkoušet
zábavně-naučné aktivity
pro děti i dospělé, které
nabízí stálá expozice
Domu přírody Slavkovského lesa.
Otevírací doba: úterý – neděle 10:00 – 18:00
Více
zde:
http://www.dumprirody.cz/dum-prirodyslavkovskeho-lesa/

TIRÁŽ

Skalky skřítků
Zcela ojedinělá lokalita pseudokrasových dutin vytvořených
ve vulkanické brekcii, zvaná Skalky skřítků nebo také
Trpasličí jeskyně, na západním okraji Doupovských hor,
modelovaném tokem řeky Ohře, v severozápadním svahu
Švédlova (něm. Schwedelberg, 544,7 m n. m.), asi 1 km
východně od obce Dubina. Kromě rozmanitých vulkanických produktů o mocnosti 100-130 m (popelů, strusek,
brekcií, čedičového příkrovu) se v nejvyšších partiích tufových brekcií vytvořily četné jeskynní dutiny kruhového
nebo oválného průřezu o průměru až 1,5 metru. Jsou
přímé, hluboké od několika centimetrů do pěti metrů,
zpravidla horizontální, orientované kolmo i šikmo ke skalní
stěně. Dutiny jsou situovány do dvou pater vzdálených od
sebe několik metrů a v jedné části, kde se jedna z nejširších rourovitých chodeb
rozšiřuje do jakési jeskyně
o ploše několika metrů
čtverečních, jsou obě
patra propojena svislým
komínem. Již koncem
19. století byla tato
lokalita
popisována
v odborných pracích.
Zajímá vás pověst, která
se váže k této Národní přírodní památce?
Podívejte se na tento web: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/npp-skalky-skritku/

Naučné stezky na Žluticku
Okrašlovací spolek Vladař připravil celkem pět báječných
turistických tras kolem Žlutic. Jejich délka se pohybuje od
6 do 20 kilometrů a jsou vhodné pro pěší i cyklisty.
Popis a mapky tras najdete na webu: http://www.
sovazlutice.eu/ways/ nebo v Infocentru v Toužimi.

Bečovská botanická zahrada

Pro poznání...
Pro děti...
Pro zážitky...

Bečovská
botanická
zahrada
o
rozloze
9 hektarů je původně
jedna z nejvýznamnějších
historických sbírkových
zahrad
v
Čechách.
O prázdninách je pro Vás
otevřena od svítání do soumraku.
Kromě poznávání Vám Bečovská botanická zahrada nabízí
i řadu neopakovatelných zážitků. Pro návštěvníky jsou
připraveny vyhlídky, altány i netradiční meditační koutky
v úžasném krajinném prostředí. U Korunního rybníka
se nachází pískové pláže, k bezplatnému zapůjčení jsou
k dispozici i loďky. V blízkosti řeky Teplé je venkovní
táborové ohniště a zařízený volnočasový areál pro děti
i dospělé s vrbovými prvky, travnatým hřištěm, lanovkou,
pískovištěm či prolézačkami. Kdo má rád adrenalinové
zážitky, může s příslušným vybavením zdolat 1. českou bioferratu. Více zde: http://www.becovskabotanicka.cz/ nebo
v Infocentru v Toužimi.
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