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PROMOCE NAŠICH STUDENTŮ
Promoce Virtuální univerzity třetího věku při PEF ČZU
v Praze Suchdole proběhla 11.5. 2017 a poprvé v historii
trvání VÚ3V v Toužimi jsme vyrazili na promoci VÚ3V
do Prahy. Letos po skončení letního semestru získal nárok
na promoci Ing. Pavel Dolejš z Teplé, zároveň i student
s nejvíce uzavřenými semestry v Toužimi.
Promoce byla velmi slavnostní a užili jsme si ji stejně jako
prohlídku skleníků univerzity, spojenou s nákupem sazenic
různých rostlin.
Děkuji studentům za účast na výletu, za odvahu vyjít
ze všedních dnů a známých míst, radostnou mysl a elán!
Všechny studenty zimního semestru 2017 a příznivce
vzdělávání zvu na setkání a slavnostní předání Pamětních
listů 22.6. v 10 hod do sálu infocentra.

Přihlášky na zimní semestr musí být podány do 15.9.,
tak neváhejte se přijít do infocentra zeptat na podrobnosti
či rovnou přihlásit!
Témata zimního semestru 17/18

1. České dějiny a jejich souvislosti
2. Historie a současnost české myslivosti

Ivana Květoňová

DECHOVKA NA FESTIVALU

Vačkářův Zbiroh
a kapela bez kapelníka
Dechový orchestr ZUŠ Toužim mi připadá jako rozjetá lokomotiva, která se i přes nemoc svého strojvůdce Karla
Musila prohnala Zbirohem. Nadchla publikum, dojala
k slzám vnuka pana Vačkáře při poslechu skladby Sen lásky
a díky skvělým vokálním výkonům Míry Dědka Zábranského si zasloužila aplaus i v průběhu skladeb. Toužimské
mažoretky pod vedením Mirky Vnoučkové celou atmosféru
dokonale umocnily.

Velké poděkování patří panu Romanu Švancarovi, řediteli
ZUŠ Sokolov, který se ujal taktovky a panu Jiřímu
Ullmanovi, řediteli ZUŠ Toužim za organizační zajištění.
Město Toužim se tak mohlo důstojně prezentovat na této
velmi prestižní akci. Jsem přesvědčen, že díky úspěchu
této toužimské mise se Karel uzdraví mnohem rychleji
a co nevidět si stoupne před své, už dospělé, dět´átko.
Jarda Prchal
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KULTURNÍ PROGRAM - ČERVEN 2017
Čt

1.6.

9.00 Dětský den
15.00 Tvořeníčko

Út

6.6.

MAWSON

Infocentrum – Malý sál

8.6.

15.00 Tvořeníčko

Út

13.6.

14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

pátek 30. června
od 15.00 hodin

Infocentrum – Malý sál

Dětské zábavné odpoledne s hudebním programem,
soutěžemi a diskotékou
od 18.00 hodin

prázdninový táborák a opékání buřtů
(budou k prodeji ve stánku s občerstvením)
k tomu hraje: BUGR BAND

Infocentrum – Malý sál

14.6. 19.00
Po stopách zlaté horečky
z Toužimi na Slovensko a zpět

Prezentuje Jiří Schierl.

sobota 1. července od 13.00 hod
FESTIVAL MLÁDEŽNICKÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
s přehlídkou místních mažoretek.

Infocentrum – Malý sál

Čt

15.6.

So

17.6. 10.00
Setkání u pramene Střely

Út

20.6.

St

hudební večer na náměstí
19.30 - 21.00 hodin

Infocentrum - Malý sál

14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

Čt

St

OSLAVY ZALOŽENÍ MĚSTA TOUŽIM
29.6. -1.7.2017 • scéna na Náměstí Jiřího z Poděbrad
čtvrtek 29. června

Hřiště

15.00 Tvořeníčko

Infocentrum – Malý sál

Dechový orchestr Juvenka ZUŠ Bezdružice
Jazz Combo AD ZUŠ Ant. Dvořáka K. Vary
Hasičanka z Teplé
Březováček Lubomíra Boukala
Dechový orchestr ZUŠ Sokolov
Dechový orchestr ZUŠ Toužim

Prachomety

14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

Infocentrum – Malý sál

od 18.30 hodin hrají:

21.6. 18.00 Kruh žen

Friendzone Busters

Dechová cvičení a meditace pod vedením Šárky Ashoor.
Vstupné 70 Kč.
Infocentrum – Malý sál

Čt

od 20.30 hodin hrají:

PROMĚNY

22.6. 10.00
Slavnostní předání pamětních listů VÚ3V

Infocentrum – Malý sál

15.00 Tvořeníčko
Út
Čt

SEMÍNKOVNA V INFOCENTRU

Infocentrum – Malý sál

27.6. 14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky
29.6.

Semínkovna
Dne 12.5.2017 jsem založila v infocentru v Toužimi
Semínkovnu
/cizojazyčně
grenotéku/.
Iniciativa
Semínkovna vznikla v ČR v roce 2015 na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a přírodního zahradničení.
Vzorem jí byly francouzské Les Grainotheques a americké
The Seedbanks. Semínkovny jsou místem, kde zahradníci
mohou mezi sebou bezplatně sdílet osivo ze svých
zahrádek. Semínka jsou nabízena bezplatně v malých
dávkách pouze pro osobní spotřebu, jsou volně k dispozici
každému kdo má zájem o rozšíření sortimentu na své
zahrádce či poznání nových rostlin. Zájemce není nutně
zavázán ke vrácení osiva po sklizni, je to svobodná
iniciativa ve všem. Osivo by mělo být výhradně v „Bio“
kvalitě, tedy nemořené a z chemicky neošetřovaných
rostlin, ne F1 kříženci různých druhů. Semínkovna je i pro
nadšence pro přírodu obecně a pro všechny k rozšíření
horizontu informací, poznatků a zkušeností nejen
s pěstováním a hýčkáním rostlin. Přij te se do infocentra
podívat, ještě je pro letošek na některé rostliny čas.
Ivana Květoňová

Infocentrum – Malý sál

15.00 Tvořeníčko

Infocentrum – Malý sál
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Poděkování za vzornou reprezentaci školy a poctivou
přípravu na soutěž si zaslouží tito žáci:
Mladší žáci – 1. kategorie: Rešl V., Struhár J., Vašmuciusová
A.,- žáci 5.A, Straková M., 5.B
Starší žáci – 2. kategorie: Bláha D., 7.A, Švarc P., 7.B,
Velhartická L., 8.A., Kollarová M., 8.A

Právní vědomí
2. května 2017 zavítala mezi žáky osmých tříd komisařka
PhDr. Z Papežová - PČR Karlovy Vary.
Paní komisařka se snažila žákům přiblížit problematiku
dnešních zákonů a situací, do kterých se mohou dostat.
Připomněla všem, že úderem 15 roka života se nestávají
nesmrtelní, ale jsou stále pod hranicí 18 let a i zde se na
ně pořád vztahuje trest. Dozvěděli se, že jejich vážné
prohřešky vůči společnosti řeší soudy pro mládež, je zde
spolupráce s probační a mediační službou,sociálními
pracovnicemi, školou, policií i rodiči. Ti všichni se účastní
vyřizování jejich prohřešků. Mnohdy byli překvapeni,
že pomluva či neposkytnutí první pomoci jsou trestné činy.
Cílem našeho společného setkání bylo zvýšit právní
vědomí žáků o této problematice, kterých přestupků
a trestných činů se děti a mladiství dopouštějí nejčastěji,
kdy se stávají trestně zodpovědnými a v jakých situacích
se mohou ocitnout za hranicí zákona.
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová – metodik prevence

J. Váňová, Mgr. A. Lišková

Tvořivé dílny – dárečky pro maminky
S příchodem druhé květnové neděle si připomínáme Den
matek, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Tento
svátek se slaví v různé dny na mnoha místech po celém
světě a vychází zároveň i z různých tradic.
V tento den dávají děti svým maminkám dárečky, většinou
vlastnoručně vyrobené. A ne jinak tomu bylo i na naší
škole, kdy mezi nás zavítala opět paní M. Chlupová
z Regionálního muzea v Nečtinách.
A co tentokráte děti vyráběly? Někteří žáci vyráběli pro
svoje maminečky ozdobnou bižuterii, korálky, náušnice,
kožené přívěsky, někteří dělali ozdobný tisk na bavlněná
trička a nebo potištěné, plátěné tašky. Pod odborným
dohledem p. Chlupové šla dětem práce pěkně od ruky
a na dětech bylo vidět, jakou velkou radost mají
z vyrobených dárečků. Většina z nich měla dárky určené
hlavně maminkám, ale někteří si udělali radost i sami sobě.

Okresní kolo dopravní soutěže
v Karlových Varech – květen 2017
Dopravní výchova patří mezi klíčové aktivity v oblasti
bezpečnosti silničního provozu a v souladu se školními
vzdělávacími programy se prolíná i do různých výukových
předmětů , jako např. prvouky, výchovy ke zdraví, rodinné
výchovy atd.

9. května 2017 jsme se společně vydali do K. Varů, kde se
konalo Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů,
tentokráte ve Světě záchranářů. Soutěž se skládala
z několika disciplín - jízda zručnosti, jízda podle pravidel
silničního provozu, poskytování první pomoci, testy
z dopravní výchovy.
Těžko na cvičišti – lehko na bojišti, přísloví, které mluví
za vše. V letošním roce jsme nic nepodcenili a důkladně
jsme se na soutěž připravovali: první pomoc - IZS P. Lísová,
praktická i teoretická, první pomoc s ukázkami - A. Duspivová, procvičování testů na PC, praktická jízda na kole
s překážkami, besedy s městskými strážníky, to vše žáci
absolvovali a procvičovali minimálně 2 měsíce před hlavní
soutěží.
Díky poctivé přípravě se obě družstva jak mladší, tak i starší
kategorie, umístila na stupni vítězů - 3. místo, z celkového
počtu 20 přihlášených družstev. Je to velmi pěkné
umístění, vzhledem k tomu, že mladší družstvo, žáci 5.
ročníků, byli úplně poprvé a takto zazářili.

Do pracovní aktivity se zapojily téměř všechny třídy
z 1. stupně a přidalo se i pár děvčat ze sedmých tříd, které
pravidelně navštěvují Tvořeníčko v místním Infocentru
a s p. Chlupovou spolupracují již delší čas.
Věříme, že děti svými dárky vykouzlí úsměv
na maminčiných tvářích a spokojenosti bude na obou
stranách.
Děkujeme p. M. Chlupové za aktivní spolupráci a paní
učitelce Mgr. E. Košlerové za zprostředkování aktivity.
J. Váňová, Mgr. Košlerová
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S velkým zájmem si děti poslechly chloubu Mariánských
Lázní - Zpívající fontánu, která se rozeznívá sedm dní
v týdnu, vždy v každou lichou hodinu.
Aby si děti trochu odpočinuly od naučných výkladů,
připravili si pro ně organizátoři úžasné zážitky v přírodním
parku Prelát. Na závěr pobytu si všichni společně zatančili
na diskotéce a při loučení tekly dokonce u některých
i slzičky. Museli jsme je ujistit, že se určitě někteří z nich
potkají při dalších společných projektech.
V závěru chtějí organizátoři poděkovat sponzorům, kteří
se podíleli také na přípravě akce.
Firma Thun v Nové Roli vyrobila pro všechny účastníky
projektu lázeňské pohárky, které jsme využili při ochutnávkách pramenů.
Hlavní, komu patří velký dík, je Euregio Egrensis, bez jejíchž
finanční dotace by se tento projekt vůbec neuskutečnil.
A co si děti ze společného projektu odnesly? Poznaly
nádherné prostředí světoznámých lázní, které navracejí
zdraví a sílu pacientům z celého světa. Společný, i když
krátkodobý pobyt, naučil děti vzájemné spolupráci, komunikaci a v mnohých případech i samostatnosti. V průběhu
projektu žáci využili všech svých jazykových znalostí,
německého, anglického, ale i českého jazyka. Vědí, že toto
setkání není jejich poslední, ale že v příštích letech
se mohou spolu potkat na dalších společných česko německých projektech, které spřátelené školy pořádají.
ZŠ Toužim, Mgr. J. Princlová, J. Váňová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Společný projekt partnerských škol
„Ten je dobrý, ten je hořký, ten zase moc slaný“, takové
hodnocení se ozývalo ze 40 dětských úst při ochutnávání
léčivých pramenů.

A kdo vlastně ochutnával?

Česko - německá skupina dětí z Breitenbrunnu,Toužimi
a Nové Role se na čtyři dny zabydlela v krásném prostředí
Autokempu Betlém u Teplé. Cílem projektu bylo, seznámit
děti s historií lázeňství západočeského regionu a umožnit
jim návštěvu dvou nejvýznamnějších lázeňských měst Karlových Varů a Mariánských Lázní.

ZŠ a MŠ TOUŽIM

Projekt „Léčivé prameny - cesta ke zdraví “ , byl plánovanou akcí obou skupin a uskutečnil se v době od 15.
do 18. května 2017.

Exkuze do OK STS Toužim, a.s.

Všech čtyřicet dětí se ubytovalo v prostorách autokempu
a přestože měly na svůj program pouze čtyři dny, stihly
se spolu blíže poznat, spřátelit, zasportovat si, navštívit
Karlovy Vary a Mariánské Lázně.

V pátek 12. května jsme se vydali na exkurzi do OK STS
Toužim, a.s. Po příchodu se nás ujal pan Pavel Kovařík
a provedl nás celým areálem. Viděli jsme práci
na obráběcích strojích, z nichž některé byly řízeny
počítačem, viděli jsme, jak se laserem vyřezávají
z kovových plátů části, z kterých se pak svařují palety,
lakovnu, halu, ve které se svařují hotové výrobky - palety.
Některé palety byly dokonce tak velké, že bychom se do
nich všichni vešli.
Děkujeme panu ing. Kovaříkovi, který nám tuto exkurzi
umožnil, a panu Pavlovi Kovaříkovi, který nám všechno, co
jsme viděli, vysvětlil a odpověděl i na naše otázky. Až se
budeme rozhodovat o našem budoucím povolání, určitě
si na tuto exkurzi vzpomeneme. Ještě jednou děkujeme!
Žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a MŠ Toužim

Umíme to s počítačem?
Umíme. Naši žáci po vítězství v soutěži ,,Umíme to
s počítačem" postoupili do krajského kola, které
se odehrálo 25.4.2017 v Chodově. V konkurenci dalších
7 družstev se umístili na pěkném 4. místě. Gratulujeme
a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích!

Dozvěděly se o síle a účincích léčivých pramenů, v obou
městech si prohlédly muzea, kolonády a poznaly tajemství
a historii 13. pramene J. Bechera.
V blízkosti ubytování navštívily Klášter Teplá, kde viděly
nádhernou knihovnu, která se pyšní více jak sto tisíci
svazky knih, které jsou psány převážně v německém
a latinském jazyce. Klášterní knihovna je druhou největší
knihovnou u nás v ČR, první místo zaujímá strahovská
knihovna v Praze. V průběhu celé prohlídky areálu si děti
uvědomily, jak je klášter svázán se vznikem Mariánských
Lázní a současně i s rozvojem lázeňství.

Florbal 2017
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Již tradičně se v naší škole odehrálo krajské kolo základních škol ve florbale. Zúčastnilo se ho 8 družstev, z toho
i 1 družstvo dívek, zápasy jsme mohli sledovat ve velké
hale i v tělocvičně a družstva přišla podpořit celá škola.
Naši chlapci nám udělali velkou radost, protože zvítězili
v poměrně velké konkurenci. Děkujeme také našim
sponzorům, kteří pro žáky připravili skutečně hodnotné
ceny - FRAPE FOODS, s.r.o., Toužim a Hollandii Karlovy
Vary, s.r.o., Krásné Údolí.

Pro muže

KNIHOVNA TOUŽIM

Cole Martina
Francis Dick
Harper Jane
May Peter
Oliva Alexandra
Riggs Ransom

Knižní novinky na měsíc červen 2017
Pro ženy

Ward Larsen

Al-Ahdal Nada
Ranní rosa
Banner Catherine
Dům na prahu noci
Becková Karolína
Dotknout se duhy
Benková Jana
Čistá láska
Berg Ellen
Chci to taky!
Beverley Jo
Emily a Temný anděl
Bomann Corina
Vůně jasmínu
Brown Sandra
Adamův pád
Gabrielová Petra
Kacíř a dívka
Hanibal Jiří
Mrazné květy na skle
Hofmann Corine
Dívka se žirafím krkem
Howell Hannah
Výkupné z Vysočiny
Jakoubková Alena
Manžel nikdy nespí
Keleová-Vasilková Táňa Okénko do snů
Kubíková Karla
Spálená křídla
Oakley Colleen
Stačí jen dotyk
Lapena Shari
Manželé odvedle
Procházka Vladimír
Přežila jsem peklo, čili, Posnídal
jsem chilli s kambodžskou princeznou
Steel Danielle
Kouzlo
Tessar Kathleen
Sběratelka parfémů

Pro děti

Hay Sam
Ondrašíkovi Pavel a Táňa
Ondrašíkovi Pavel a Táňa

Vyrovnat si účty
Nervy
Sucho
Černé světlo
Poslední
Sirotčinec slečny
Peregrinové – Kniha třetí
Dokonalý zabiják
Stella a noční skřítkové –
Zoubkové zlodějky
O prasátku Lojzíkovi Jak vycvičit vrabce
O prasátku Lojzíkovi –
Pozdrav slunci

Historické
Bauer Jan

Klášterem obchází ďábel
– Případy královského soudce Melichara
Vondruška Vlastimil
Osmanský tábor
Vondruška Vlastimil
Strážce
boleslavského mystéria

Zajímavosti

Kosatík Pavel

Jan Masaryk
- Pravdivý příběh

Děkuji Lucii Jankuliakové za spolupráci
Lenka Hudečková

INZERCE

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Porušení důležité povinnosti pejskaře

Kateřina Walterová
advokátka zapsaná u ČAK pod č. 8825

Až těžké ublížení na zdraví z nedbalosti může způsobit ten, kdo
venčí svého psa na volno. Pokud pes vběhne do cesty a způsobí
dopravní nehodu, je jeho majitel za tuto nehodu odpovědný,
protože porušil důležitou povinnost.

OZNAMUJE OTEVŘENÍ
pobočky advokátní kanceláře

na adrese
Kostelní 69, Toužim
(v domě je ordinace praktického lékaře MUDr. Marko)
poskytujeme služby v rozsahu tzv. generální praxe - tedy
řešení životních situací, se kterými se mohou potkat
obyčejní lidé: insolvence, exekuce, rozvody, majetková
vypořádání, vymáhání pohledávek, transakce s nemovitostmi, běžná agenda obchodních společností
a živnostníků
Ověřujeme také podpisy a konvertujeme listiny
Otevřeno:
Středa 9.00 do 15.00
a nebo na objednání
Kontakt pro objednávky: 727 890 098
katelaw@cbox.cz
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Až těžké ublížení na zdraví z nedbalosti může způsobit ten, kdo
venčí svého psa na volno. Pokud pes vběhne do cesty a způsobí
dopravní nehodu, je jeho majitel za tuto nehodu odpovědný.
Vyplývá to jednak z § 60 odst. 11 zákona o pozemních komunikacích, podle něhož vlastník nebo držitel domácích zvířat
je povinen zabránit jejich pobíhání po pozemních komunikacích.
Nejvyšší soud to však dovodil i z občanské preventivní povinnosti
předcházet škodám.
V rozhodnutí sp. zn. 8 Tdo 90/2016 Nejvyšší soud zkoumal
porušení povinností majitelky psa, který vběhl do cesty motorkáři.
Skutečnost, že motorkář neměl řidičák a že terénní motorka,
kterou užíval, neměla poznávací značku, neměly vliv
na odpovědnost majitelky za trestný čin těžkého ublížení
na zdraví z nedbalosti, jelikož porušila důležitou povinnost. Soud
totiž dospívá k názoru, že základní povinností vlastníka
chovaného zvířete (psa), je zajistit jeho pohyb takovým
způsobem, aby byla zabezpečena ochrana okolí, zejména života
jiných osob, a chovatel je povinen předcházet možnému vzniku
škod, jež je zvíře schopno ve svém okolí způsobit. Třebaže viděla
přijíždět motocykl, svého psa nezajistila způsobem, aby zabránila
střetu s motocyklem, ale naopak psa ponechala bez svého vlivu
na jeho další chování, čímž jej zcela ztratila ze své moci a pro
motocyklistu vytvořila nepředvídatelnou situaci. Tím spáchala
trestný čin, jehož dolní hranice trestní sazby je 6 měsíců.
MěÚ Toužim - OŽP

SKOKY
Živé Skoky 2017 - 300 let poutního
místa

Genius loci
Šest kilometrů na severozápad od Žlutic, sedm kilometrů
na jihovýchod od Bochova a osm kilometrů
severovýchodně od Toužimi, pod Vraním vrchem vysoko
nad údolím Střely, vypíná se mohutný barokní poutní
kostel Navštívení Panny Marie. Kolem něj stávala obec
Skoky, dříve též Mariánské Skoky, německy nazývaná Stock
či Maria Stock. Bývalo zde jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, proslavené stejně jako
francouzské Lurdy zázračnými uzdraveními a především
pak obrazem Matky Boží, kterou naši předci vzývali
ku pomoci jako Pannu Marii Pomocnici ze Skoků, a díky
lidové zbožnosti v českém prostředí též jako "Panenku
ze Skoku" či zlidovělou "Panenku Skákavou". Úpadek obce
i poutního místa nastal po roce 1945, kdy byly Skoky
poprvé vysídleny, protože zdejší obyvatelé byli Němci.
Druhé vysídlení přišlo v padesátých letech, protože noví
obyvatelé nechtěli podlehnout tlaku komunistické kolektivizace, a tak ti nejodbojnější odešli a jejich majetky,
posléze i majetek krachujícího JZD převzal stát. A třetí
a poslední vysídlení přišlo v polovině let šedesátých, když
byla zahájena stavba Žlutické přehradní nádrže na pitnou
vodu, která posléze zatopila starou a jedinou silnici
od Žlutic a zbyla jen rozblácená a rozbitá polní cesta
z druhé strany, z náhorní plošiny od osady Polom. Zůstal
tu stát krásný kostel, bývalý poutní hostinec poblíž,
kaplička, hřbitov a terasy se zbytky domů ve svahu.
Na věžích kostela bývaly hvězdy. V roce 2006 kostel
přepadli lupiči měděného plechu, kteří báně věží rozřezali
a hvězdy shodili na zem. Na zem se přitom zřítil také jeden
z nich a díky tomu byli dopadeni. Tehdy se zde stal další
ze zázraků, mladý zloděj ten smrtelný pád přežil.
Poškozené báně a střecha byly provizorně opraveny a dnes
probíhají ve Skokách především aktivity k oživení místa,
a tak se snad jednou hvězdy na vrcholky věží zase vrátí
a s nimi i nový život do tohoto krásného místa.
Ve hvězdách je naděje, Panenko Marie Skokovská, panenko na pařezu, panenko před skokem do údolí.
www.skoky.eu

Letošní ročník Živých Skoků se nese v duchu oslav
300. výročí vysvěcení poutní kaple ve Skocích a vytvoření
dobrotivého obrazu Panny Marie Pomocnice.
K tomuto významnému výročí poutního místa připravuje
spolek Pod strřechou ve spolupráci s Kanonií premonstrátů
Teplá, Spolkem Němců v Čechách, z. s,. a dalšími partnery,
za finanční podpory níže uvedených institucí, řadu
zajímavých akcí.

ČERVEN
9. června, pátek – Noc kostelů
Mše svatá od 14:00.

11. června, neděle – pout´ Nejsvětější Trojice
Mše svatá od 14:00.

29. června, čtvrtek – zahájení poutní sezóny na Skokovské
stezce v Teplé a posvěcení kopie poutního obrazu
ze Skoků
Začátek v 10:00.
Obřad posvěcení nové kopie poutního obrazu ze Skoků
a tradiční zahájení poutní sezóny společným putováním
s obrazem z Teplé do Skoků.

ČERVENEC
1. července, sobota – Písně z Taizé v poutním kostele
Navštívení Panny Marie ve Skocích
Zahájení ve 20:30.

2. července, neděle – Pout´ ke svátku Navštívení Panny
Marie
Začátek procesí v 10:00, začátek mše svaté v 11:00.

23. července, neděle – Prázdninová pout´
Mše svatá od 14:00.

SRPEN
13. srpna, neděle – Pout´ Nanebevzetí Panny Marie
Mše svatá od 14:00.

ZÁŘÍ
10. září, neděle – Pout´ Jména Panny Marie

Mše svatá od 14:00.

29. září, pátek – Pout´ v den 300. výročí posvěcení kaple
ve Skokách
Mše svatá od 13:00.

30. září, sobota – Konference 300 let mariánského
poutního místa Skoky u Žlutic
Zahájení v 09:00.

Program jednotlivých akcí bude upřesněn na plakátech.
Více informací na www.skoky.eu.
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