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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
z hektického června jsme se přehoupli do léta a spousta z nás si nyní užívá
zasloužených dovolených a prázdnin.
Přestože se dokončení nádvoří trochu
zkomplikovalo, tak jsme společně 23. června
slavnostně otevřeli Skleněnou vilu. Při dostavbách nám nejprve nepřálo počasí, neboť
byla velmi dlouhá zima. Těsně před zahájením staveb byla na základě návrhu stavební komise přehodnocena výsledná podoba
nádvoří. Původně mělo být nádvoří svažité,
avšak to by neumožňovalo jeho využití pro
různé kulturní a společenské akce. Touto
úpravou vznikly dvě vodorovné plochy, které
jsou právě pro výše uvedené akce vhodné.
Myslím, že to bylo rozhodnutí správné. V
polovině prací však začalo počasí opět stávkovat a dlouhodobě pršelo. Termín předání
díla, a taktéž termín slavnostního otevření
byl ohrožen. Stavební firma skutečně dělala,
co mohla. Pouhý týden před plánovaným termínem otevření Skleněné vily vypadalo nádvoří jen jako staveniště, avšak poslední dny nebo spíše hodiny se nevzhledná stavba změnila v naše nádherné nádvoří. Nyní
zbývá dokončit pár drobností, nicméně toušeňští občané mohou být na vilu v kompozici s nádvořím a parkem
náležitě pyšní. Lázně Toušeň dostaly lázeňský ráz. Občané získali místo, kde se mohou scházet a bavit. I
proto zde městys po celé léto bude pořádat pravidelné koncerty, vždy v pátek nebo sobotu ve čtrnáctidenním
intervalu. Koncert kapely „Druhej dech“ zde proběhl již 6. července. Účast byla opravdu hojná. Počasí vyšlo a
občané se bavili do pozdních nočních hodin. O občerstvení se starali toušenští gastro-podnikatelé. Koncerty
v srpnu budou pokračovat, jak již bylo zmíněno, ve čtrnáctidenních intervalech. Bližší informace o konkrétní
době a interpretech budou postupně aktualizovány. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Na své si v prostorách Skleněné vily jistě přijdou i obdivovatelé umění. V současné době zde probíhá výstava fotografií pana Martina Zavadila. Během léta bude nainstalována i stálá expozice archeologických sbírek
nálezů v lokalitě Lázně Toušeň, propůjčená Městským muzeem v Čelákovicích. Přáním nás z úřadu je, aby
Skleněná vila žila a občané žili s ní.
Řada z Vás si zajisté všimla i zahájení stavebních prací v zasedací síni úřadu. Obřadní a zasedací síň se
také přesunula do Skleněné vily. Historicky první zastupitelstvo ve Skleněné vile se konalo poslední červnový
den. Je škoda, že jsme se nesešli v plném počtu. Stará zasedací síň prochází rekonstrukcí s cílem vybudovat
zde jednu třídu mateřské školy a rozšířit tak kapacitu školky alespoň o čtyři místa. Prostory v základní škole,
ve kterých sídlila třída mateřské školy, budou uvolněny pro potřebu ZŠ. Jedná se o nelehký úkol, neboť od
objektu není zachovalá dostatečná dokumentace a navíc nás trochu tlačí čas - třídu chceme otevřít v září
2013.
Před měsícem jsme byli opět svědky síly vody. Labe se pod tíhou silných dešťů rozvodnilo. Naštěstí se však
Toušeni vylití z jeho břehů vyhnulo a voda tak nezasáhla do žádné stavby. Chtěl bych touto cestou poděkovat povodňové komisi za bezesné noci při držení hlídek u Labe. Déšť však v obci ukázal i jiné nedostatky.
Nově zrekonstruovaná komunikace do Čelákovic byla zalita přívalovou vodou. Jelikož se jedná o komunikaci
II. třídy, hrozilo značné nebezpečí dopravních nehod. I když rekonstrukce této komunikace nepatří do sféry
městyse ale kraje, snažíme se ve spolupráci se správou silnic situaci řešit, aby do budoucna k podobným
problémům - zadržování vody na komunikacích - nedocházelo. Skutečností je, že zadržená voda poškozuje
i naši cyklostezku a znemožňuje tak jízdu a chůzi po ní ještě dlouhou dobu po dešti.
Městys Lázně Toušeň se snaží pro své občany vyjednat lepší podmínky (nižší cenu) v dodávkách energií,
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konkrétně zemního plynu a elektřiny. Vstoupili jsme proto do jednání s firmou eCentre a spolu se zastupiteli
města Čelákovice jsme připravili pro naše občany možnost připojit se k hromadné aukci dodávek plynu a
elektřiny. Akce bude probíhat tak, že každý občan má možnost jednoduchým vyplněním dokumentů připojit
se k hromadné poptávce po dodávkách plynu či elektřiny. Všechny potřebné tiskopisy a úkony zajistí městys a příslušná firma pro občany městyse zdarma. Firma poté pro občany vysoutěží nejnižší cenu plynu a
elektřiny. Model se osvědčil v řadě jiných měst, kde občané získali úsporu v průměru 28% oproti stávajícím
dodavatelům. Bližší informace naleznou občané zde v tomto Floriánu, nebo na webových stránkách městyse. Věřím, že tato služba bude pro občany velkým přínosem nejen po finanční stránce a že bude využívána.
Závěrem mi, prosím, dovolte jednu čerstvou informaci. Městys Lázně Toušeň získal dotaci na projekt tzv.
Pavouka. Jedná se o dotaci na rekonstrukce komunikací v ulicích Na Zárybničí, V Zátiší, Na Pruhu, Požární,
Za Školou a část ulice U Sokolovny. Celková výše dotace činí 13.380 tisíc Kč. Vlastní zdroje na akci budou
činit 27,5 %. Svým objemem se jedná o historicky nejvyšší dotaci, kterou obec získala.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám a Vašim rodinám popřál příjemně prožité dovolené a prázdniny a
těším se na setkání s Vámi při některé z akcí pořádaných městysem.

Váš Luboš Valehrach, starosta
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Sdělení úřadu
Aukce elektřiny a plynu pro domácnosti a podnikatele!
Vážení spoluobčané,
nabízíme Vašim domácnostem, nebo i firmám možnost ušetřit na elektřině a plynu. Spolu se specializovanou firmou eCENTRE připravujeme elektronickou aukci, do které se budete moci přihlásit. Odborníci předpokládají, že se jim podaří snížit ceny o více jak 15 %. Například Říčany ušetřily 30% na plynu a 17,5% na
elektřině. Říčanské domácnosti pomocí elektronických aukcí ušetří na energiích skoro 7 milionu korun.
Toušeň chce podobné úspory nabídnout obyvatelům a podnikatelům v městysi samotném, tak v jeho okolí
do 15. 9. 2013 na úřadu městyse.
„Naším cílem je tento projekt zaštítit tak, abychom Vás, občany, přesvědčili, že je reálné opravdu snížit
náklady na plyn i na elektřinu,“ pomocí elektronické aukce.
Zájemcům bude stačit zajít s kopií posledního vyúčtování a smlouvy se stávajícím dodavatelem na sběrné
místo, kterým je úřad (v obvyklých úředních hodinách), knihovna městyse ve Skleněné vile (v obvyklých hodinách). Souhrn všech požadavků domácností s celé České Republiky pak specializovaná firma nabídne v
aukci prověřeným dodavatelům elektřiny a plynu. Starosta dodává, že náklady na tuto akci nebude mít městys skoro žádné. Pouze na informační kampaň, ale tu chceme vést prostřednictvím našich webových stránek,
Floriána a tištěných letáků, které budou dodány do každé domácnosti.
Elektronické aukce pro domácnosti nedávno využily jako první Říčany ve Středočeském kraji. Zájem lidí
radnici zaskočil. Starosta Vladimír Kořen potvrdil, že hned v první vlně, která byla letos v lednu a únoru, se
podepsalo skoro 1000 smluv a nyní se už připravuje vlna druhá.
Městys Lázně Toušeň bude soutěžit spolu s městem Čelákovice.

Úřad městyse

Nejčastější otázky a odpovědi související s aukcí
Co vám to přinese?
- touto cestou si snížíte své ceny elektřiny a plynu na nejnižší možné v dané chvíli na trhu
- uchráníte se nekalým praktikám některých nepoctivých prodejců
- zajistíme dohled nad vašimi nově vznikajícími smlouvami
Kolik vás to bude stát?
Celý projekt je hrazen z aukčních poplatků hrazených vítězným dodavatelem vzešlým z e-Aukce. Pro vás,
stejně jako pro město, je tato služba zcela zdarma. Vaším jediným závazkem je uzavření smlouvy s novým
dodavatelem, pakliže vám e-aukce přinese ceny nižší, než jsou vaše současné. V opačném případě zůstáváte samozřejmě u svého stávajícího dodavatele.
Vyplatí se mi to, ušetřím tolik, aby stálo za to měnit dodavatele?
Rozhodující je odpověď na otázku zdali, chcete snížit své výdaje či nikoli. Pokud ano, vyplatí se to. Rozhodně není co ztratit. Nemusíte běhat po úřadech, vaše práce končí předáním podkladů. Každopádně, projekt
je plně dobrovolný.
Je účast v aukci pro obyvatele města nějakým způsobem zpoplatněna?
Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je pro občany zcela ZDARMA!
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Kolik domácností se musí k aukci přihlásit, aby se dosáhlo očekávané snížení cen?
Čím větší bude počet domácností / firem (objem poptávané energie), tím nižší ceny je možné dosáhnout.
Předběžně počítáme s účastí cca 300 domácností. U firem bude záležet na objemu poptávky. Žádný limit
stanovený není.
Bude mít vedení městyse nějaký prospěch z této akce?
Tím, že vedení městyse poskytlo možnost výběrového řízení na dodavatele energií pro své obyvatele, případně pro místní podnikatele, nezískává žádné výhody. Městys za službu ani nic nehradí.
Pokud má obyvatel města více míst odběru (například 2 ve městě a 1 v přilehlé obci), bude aukce
zahrnovat všechna tato místa odběru?
Záleží jen na jeho vůli. Může do e-Aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít
obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e-Aukce také zvyšuje předpoklad
dosažení vyšší úspory.
Jaké podklady je třeba eCENTRE ze strany občanů předat?
Kopii smlouvy, včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn)
Kopii ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn)
Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
Mohou se obyvatelé účastnit e-Aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do 4/2014?
Ano mohou. Pravidlem však je, že klientovo odběrné místo, například se stávající smlouvou o dodávkách
elektřiny s platností do 30. 4. 2014, bude do aukce zařazeno ve chvíli, kdy doba mezi konáním elektronické
aukce a termínem možného zahájení odběru elektřiny bude kratší, než 12 měsíců. Termín aukce k tomuto
odběrnému místu tedy proběhne nejdříve v květnu 2013. V soutěži je k tomuto odběrnému místu informace,
že možný začátek dodávky elektřiny je od 1. 5. 2014. Smlouva je uzavřena ve standardním režimu po aukci
v červnu 2013, termín zahájení dodávek je od 1. 5. 2014. Termín ukončení dodávek 30. 4. 2016, tj. na 24
měsíců.
Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné?
Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel.
Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom snížení ceny ještě získají?
Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100% administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé
nabízejí během aukčního kola své ceny.
Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště v tomto městě?
Ano, elektronická aukce je otevřena i dalším městům a obcím.
Z jakého důvodu potřebujete mé smlouvy o dodávkách energií a k čemu potřebujete znát jejich přesnou platnost a účinnost?
Smlouvy o dodávkách jsou jedním ze stěžejních podkladů, které po klientovi vyžadujeme, a to z důvodu,
abychom dle jeho současných smluvních podmínek s jeho stávajícím dodavatelem správně vyhodnotili a
nastavili dobu, odkdy je možné započít dodávky novým dodavatelem. V případě smluv uzavřených na dobu
určitou je navíc nutno znát přesné datum, dokdy je současná smlouva klienta platná nebo účinná.
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Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského páru, může
smlouvu s námi podepsat člen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten, na jehož jméno je
stávající smlouva?
Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, před kterým Vás budeme zastupovat, je nutno, aby
smlouvu s námi podepsal ten člen rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem.
Je nějaké riziko při změně dodavatele?
Jednoduše není. Občan, ale také podnikatel se nemusí bát výpadků nebo přerušení dodávek elektřiny
nebo plynu.
Garance nižší ceny – jak a z čeho se pak porovnává a vypočítá?
Prostřednictvím e-aukce garantujeme klientovi zajištění nižší ceny za dodávky energií, než je aktuální cena
u jeho současného dodavatele. Porovnávací cenou je aktuální cena za jednotku dodávané komodity u současného dodavatele vůči vysoutěžené ceně, kterou v e-aukci nabídl nový dodavatel.
Kdy se bude konat e-aukce?
E-aukce se bude konat zhruba po dvou měsících. Záleží na počtu zájemců. Celý efekt tkví především v co
největším počtu domácností, jedině tak lze u dodavatelů docílit co největších úspor. Sdružujeme zájemce
z měst napříč celou republikou, abychom dali dohromady co největší objem energií a dodavatelé tak mohli
nabídnout o to nižší ceny.
Co bude po e-aukci?
Jakmile proběhne e-aukce, budete informováni o výsledku. Pokud získáte v e-aukci ceny nižší, bude vám
předložena smlouva s vítězným dodavatelem. Spolu se smlouvou podepíšete i plnou moc k výpovědi staré
smlouvy. Máte tak zajištěn kompletní administrativní servis.
Jak se dozvím výsledky e-aukce?
Po ukončení e-aukce jsou její výsledky sděleny jednotlivým obchodním zástupcům, úspora je vyčíslena v
% a v Kč. Obchodní zástupci následně tyto výsledky předají svým klientům.
Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u
jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli?
Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není povinen
uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity,
může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě
naprosto nezávislé. Běžně však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektřina a zemní plyn dosahujeme úspor v rozmezí 10-20 %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti neušetřily.
Co když se mi cena z e-aukce nebude líbit?
Pokud bude vysoutěžená cena u vybrané komodity vyšší, než cena u současného dodavatele, klient není
povinen smlouvu s novým dodavatelem uzavřít. Opačně, bude-li tedy vysoutěžená cena za vybranou komoditu od nového dodavatele výhodnější, než cena u současného dodavatele, klient je povinen uzavřít s tímto
novým dodavatelem smlouvu. Kdyby tak klient neučinil, je povinen uhradit eCENTRE, a.s. 9% náhradu za
dosavadní provedenou činnost.
Kdy jsem povinen uhradit eCENTRE, a.s. náhradu ve výši 9%?
Je-li vysoutěžená cena za vybranou komoditu od nového dodavatele výhodnější, než cena u současného
dodavatele, klient je povinen uzavřít s tímto novým dodavatelem smlouvu. Neučiní-li tak, je klient povinen
uhradit eCENTRE, a.s. náhradu za dosavadní provedenou činnost, která je ve výši 9% z hodnoty finančního
objemu roční spotřeby soutěžitelné části vybrané komodity za předchozí rok v současných cenách.
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Na jak dlouho jsou nové smlouvy podepisovány?
Nové smlouvy jsou nastaveny na dobu 2 let u občanů, u podnikatelů na dobu 1 nebo dvou let bez automatické prolongace. Po této době se můžete buď opět rozhodnout pro e-aukci, nebo zvolit cestu svého výběru,
nebo smlouvu prodloužit. Ceny v nových smlouvách jsou na zmíněné období zafixovány.
V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů?
Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínající prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude
výpověď podána do konce června, může dodávka od nového dodavatele na základě nové smlouvy začít od
října.
Jakým způsobem mně budou předány smlouvy k podpisu?
Jednotliví obchodní zástupci po obdržení dodavatelských smluv vyzývají klienty, aby se pro své nové
smlouvy dostavili na domluvená kontaktní místa, nebo se mezi sebou domluví individuálně.
Není pro mě tento projekt riskantní, když neznám výsledky?
Touto cestou nakupuje energie mnoho měst a obcí. Je to velice dynamický a férový způsob výběru dodavatele. Dodavatelé spolu v jedné chvíli mohou bojovat a snižovat tak vaše ceny. Bezesporu je tato cesta
bezpečnější, než výběr dodavatele mezi dveřmi, kdy nemáte vlastně vůbec jistotu, jestli nabízené ceny jsou
opravdu tak výhodné, ani zdali smlouva neskrývá nějakou právní kličku. Pokud se domácnost rozhodne šetřit
a chce změnit dodavatele, je cesta e-aukce vhodný způsob.
Distribuční sazby a nastavení denního a nočního tarifu se nějak změní?
Ne, výše uvedené je věcí distribuce a zůstává vše nadále v platnosti.
Může dojít ke zrušení e-aukce?
E-aukce může být zrušena, pokud se do ní nepřihlásí alespoň 200 domácností.
Co když se mi sníží cena za elektřinu nebo plyn a dodavatel se mi „pomstí“ zvýšením ceny za distribuci?
Cenu za distribuci je schopen ovlivnit pouze státní Energetický regulační úřad. Tato cena se vyhlašuje vždy
na rok dopředu a její výši nemůže nikdo jiný ovlivnit, je pro všechny občany stejná.
Jak bude probíhat informace o ukončení 2leté fixační doby?
Přibližně 6 měsíců před vypršením této doby obdrží obchodní zástupce informaci, že jeho klientovi za 6
měsíců vyprší 2letá smlouva. Tato informace bude následně obchodním zástupcem předána klientovi. Záleží
pak čistě na klientovi, jakého si zvolí dodavatele pro další období dodávek nebo zda se opětovně rozhodne
pro účast v další e-aukci.
Kolik občanů se už přihlásilo do e-aukce?
Doposud se do e-aukcí pro domácnosti přihlásilo přibližně 2.500 klientů s odběrem elektřiny a 1.800 klientů, kteří odebírají zemní plyn.
Máte v plánu řešit takto i další služby, třeba telekomunikace?
Ano, máme. V případě zájmu občanů jsme schopni uspořádat e-Aukci i na tuto komoditu.
eCENTRE
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Sdělení úřadu
Sbírka na pomoc postiženým povodněmi 2013
Úřad městyse Lázně Toušeň vyhlásil sbírku materiální pomoci na pomoc postiženým povodněmi. Sbírka
se konala ve dnech 6. – 8. 6. 2013. Materiální pomoc byla předána dne 8. 6. 2013 prostřednictvím krizového
řízení města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav obcím Husinec a Klecánky.
Toušeňští občané darovali následující pomoc:
Kbelíky					
Balená voda 				
Toaletní papír				
Gumové rukavice				
Pracovní rukavice				
Krém na ruce				
Houby na mytí				
Stěrky					
Hadry na podlahu				
Víceúčelové utěrky				
Drátěnky					
Toaletní mýdlo				
Pytle na odpadky				
Rýžák					
Papírové kapesníčky,
Ubrousky					
Savo						
Jar						
Různé čistící prostředky			
Koště					
Lopatka + košťátko				
Lopata					
Čistící prostředky				
Holinky					
Polokecky					

16 x
19 balení
20 balení
97 x
6x
31 x
113 x
4x
62 x
55 x
13 x
31 x
7x
6x
40 x
67 x
15 x
32 x
10 x
1x
2x
60 litrů
1x
1x

Městys Lázně Toušeň děkuje všem občanům za jejich pomoc
V Lázních Toušeni 8.6.2013
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Zpráva rady
Vážení občané,
Od posledního vydání Floriána se Rada městyse Lázně Toušeň sešla celkem pětkrát a na svých jednáních
projednávala spoustu důležitých i méně důležitých záležitostí. Zde najdete ty nejdůležitější či pro občana
nejpodstatnější.
1) Rada na svém jednání řešila přestavbu části budovy úřadu městyse na třídu mateřské školky. Tato přestavba byla následně schválena Zastupitelstvem městyse LT. Přestavbou umožníme zvýšení kapacity mateřské školy o 4 děti a zároveň se uvolní prostory ve škole pro samostatnou třídu družiny tak, aby děti nemusely
trávit čas po vyučování ve školních lavicích. V rámci tohoto opatření bylo nutné zrušit kadeřnictví paní Aleny
Šulcové, které byly nabídnuty prostory vedle ordinace MUDr. Jiřího Rance, jež odmítla s konstatováním, že
se jedná o nevýhodnou polohu.
2) Rada projednávala dostavbu Skleněné vily, výsledek dlouhých jednání jste mohli vidět na slavnostním
otevírání dne 23. června 2013. Celá dostavba byla neustále kontrolována stavební komisí, zvláště pak panem Miroslavem Zadákem a Mgr. Milanem Němečkem, Ph.D., stavební dozor prováděl Ing. Petr Vild. Na
Skleněné vile se i dnes provádí poslední úpravy a dokončení, což občané mohou průběžně sledovat, neboť
vila je přístupná z Parku profesora Procházky.
3) Rada městyse musela změnit účetní firmu, která pro úřad zpracovávala účetnictví. Stalo se tak kvůli
dlouhodobé vážné nemoci pověřeného účetního. Kvůli tomu došlo k několika zdržením, jež se ovšem vyřešila a napravila. Na místo účetní byla přijata paní Věra Lísalová.
4) Rada městyse schválila řešení úpravy zeleně u hřbitova. Úprava byla řešena panem Štindlem a výsledek si můžete prohlédnout sami. Celkové náklady činily 46.730,-Kč.
5) Rada městyse projednávala a nyní řeší upozornění občanů na zřejmě nedostatečně provedenou opravu
státní silnice II/245. Je třeba prověřit, zda v rámci stavby byly obnoveny mostky pod silnicí pro odtok vody. V
současné době voda podél silnice zaplavuje nejen silnici, ale i částečně cyklistickou stezku. Městys ve fázi
stavby nemohl zasahovat.
6) Rada městyse vyjednala dohodu s MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, který požadoval umožnění
otáčení autobusů na Floriánském náměstí, městys žádosti vyhověl za bezplatné poskytnutí několika autobusových linek PID 405. Z tohoto důvodu byla přidána značka zákaz zastavení v ulici Za Školou v exponovaném čase. Tyto linky můžete již v současné době užívat.
7) Rada městyse vydala nařízení, které upravuje možnosti šíření reklamy na veřejně přístupných místech.
Městys je toho názoru, že Toušeň jako lázeňské místo by nemělo být hyzděno reklamami typu billboardy či
jiné velkoplošné plakáty.
9) Rada městyse schválila žádost o pronájem budovy č.p.13 od pana Tomáše Součka, který má úmysl zde
vybudovat restauraci. Část objektu bude i nadále užívat pan Emanuel Fiala jako pneuservis a účetní firma
pana Sladkovského.
10) Rada městyse postoupila zastupitelstvu ke schválení kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Jachtklubem Lázně Toušeň a městysem Lázně Toušeň na koupi pozemků parc. č. st. 584, st. 585,
st. 586 a st. 609, a zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku p.č. 202/2 vše v k.ú. Lázně Toušeň.
S jachtklubem byla za pozemky pod ČOV domluvena cena 600.000 Kč (původně uvažovali o částce 850.000
Kč za pozemky). Na tuto částku jsme však přistoupili pouze za předpokladu, že bude rozdělena do minimálně
15 ročních splátek. Tím dojde zároveň k dlouhodobému zajištění podpory činnosti Jachtklubu, který velice
dobře reprezentuje Toušeň i na mezinárodním poli.
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11) Rada městyse navrhla a zastupitelstvo poté schválilo rozdělení příspěvků místním spolkům v celkové
výši 92.000,-Kč. Zároveň bylo schváleno prominutí nájemného a spotřeby energií Rodinnému centru Toušeňský Myšák na rok 2013.
12) Rada městyse doporučila zastupitelstvu ke schválení odkup pozemků od paní Mencákové, jedná se
o pozemky parc.č. 132/2, 139/2 a 143/1, což jsou pozemky v intravilánu obce, které přímo navazují na současnou zástavbu a v budoucnu je obec bude moci prodat se značným ziskem. Podařilo se vyjednat cenu
500,- Kč/m2, celková částka pak činila 2.780.000,- Kč. Zastupitelstvo odkup schválilo.
14) Rada městyse v zastoupení panem starostou ing. Lubošem Valehrachem pracuje na několika žádostech o dotaci z různých fondů. Jedná se především o tzv. Pavouka, který v sobě zahrnuje rekonstrukci
několika ulic. Dále pak řešíme žádost o rekonstrukci ulice Zápská, usazení podzemních kontejnerů, dokončení rekonstrukce ulice V Ovčárně (pod pomníkem). V neposlední řadě připravujeme podklady pro žádost o
rekonstrukci stávající školky, bohužel v současné době není vypsán žádný dotační titul.
Rada na svých jednáních řeší spoustu otázek a jakýkoliv její člen je připraven vás kdykoliv informovat či
váš požadavek přednést radě.
Za Radu městyse Lázně Toušeň napsala Věra Vojtíšková.
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Škola a školka
Mých pět let v toušeňské škole
Na konci června se s naší základní školou rozloučilo celkem sedm žáků páté třídy. Na svá školní léta budou jistě s
láskou vzpomínat, nicméně předejme raději slovo jim samotným - jak oni sami prožili pět let v toušeňské škole? Do
dalšího studia i života přejeme všem našim „páťákům“ mnoho štěstí a úspěchů.

Ahoj,
jmenuju se Kristýna a je mi 11 let. V této škole se mi velmi líbilo, bylo to krásných pět let. Už od první třídy, kde
jsem měla paní učitelku Svobodovou, potom ve druhé třídě tam mě učila paní učitelka Žídková a nakonec třetí,
čtvrtá a pátá třída, kde mě učila paní učitelka Studničková a pan ředitel. Všichni učitelé tu jsou super a výuka s
nimi mě velmi bavila. Jezdili jsme s nimi na mnoho výletů, na školy v přírodě, na exkurze, na spoustu sportovních akcí, kde jsme uspěli. Nejvíce vzpomínám na plavbu po řece Vltavě na loďi Moravii a to jsem byla asi ve
druhé třídě. Jeden z posledních výletů byl do Tábora bylo to tam skvělé, protože jsme si tam mohli vyzkoušet
psát brkem, vyrobit si papír, vyrazit minci a spoustu dalších věcí. Letos jsme se také zúčastnili atletických závodů ve Staré Boleslavi a tam jsme velice uspěli a získali jsme tam mnoho diplomů. A také jsme se zúčastnili
vvbiky v Čelákovicích, sice jsme byli poslední, ale nedali jsme jim nikdy vítězství zadarmo a jak se říká: ,,Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se´´ . Dále jsme se ještě zúčastnili fotbalového turnaje také v Čelákovicích, ale
tam jsme nebyli poslední. Na těch pět let tady, které byli plné zážitků budu vždy ráda vzpomínat. Také na své
spolužáky, na paní učitelky a na pana ředitele, kteří byli moc fajn. Teď se ještě těším na poslední školu v přírodě
a pak už jen pár dní a jsou tu prázdniny. Těším se na ně, ale zároveň vím, že po prázdninách už se do této školy
nevrátím, tak je mi z toho smutno.
Kristýna Korelová
5 roků ve škole
Na naší základní škole Lázně Toušeň se učí moc dobře. Díky škole mám i hodně kamarádů, například Vítka Rychtaříka
a Matyáše Marka. Ve třídách máme rybičky. Rád je krmím. Jednu rybičku jsem přinesl do školy, ale už zemřela, což je
veliká škoda. Nejvíc mě baví tělocvik, protože tam hrajeme házenou a vybiku.
Moc fajn je nová interaktivní tabule. Můžeme na ní psát různé věty, rýsovat i koukat na filmy. Mám rád, když dostanu na
vysvědčení jedničky, dvojky, ale někdy se mi tam objeví i trojka. Doufám, že až půjdu na druhý stupeň, bude to stejné
jako na základní škole Lázně Toušeň.
Jan Vostřák
Mých 5 let v toušenské škole.
Tohle byla ta nejlepší škola, v jaké jsem kdy byl. Byla by to ta nejlepší v mém životě, kdyby tam nebyly děti, které mě tam
štvaly. Ale na druhou stranu to bylo dobrý. Bylo tam všechno úžasný i paní učitelky a pan ředitel. Všechno co nás učili,
byla velká zábava. Po téhle škole se mi bude stýskat. Ale hlavně děkuji všem učitelkám a řediteli za to, co mě v téhle
škole učili. Ale málem jsem zapomněl na školu v přírodě. Ta byla fakt úžasná. Nejvíc se mi líbily hry a hlavně karneval:
tam sem šel za ghost ridera. Škoda, že už z této školy odejdu.
Konec.
NAPSAL: Šimon Muller
Napsáno: z hlavy
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Mých 5 let v toušeňské škole
Hráli jsme hry a dělali různé aktivity například jsme byli na škole v přírodě, chodili jsme na výlety, jezdili jsme na kolech atd.
V 1. třídě to bylo dobré, byla to docela sranda. Někdy jsme hráli hry, avšak učení bylo víc, ale mělo to jednu nevýhodu:
s páťáky jsme se učili i o přestávkách. Učitelka byla Lenka Svobodová, byla hodná, ale občas i trochu přísná.
Ve 2. třídě to bylo horší, už jsme nehráli hry a měli jsme přísnější paní učitelku Mirku Žídkovou, která si trvala na tom,
že jsme museli psát hezky, na čemž si trvá do dneška.
Ve 3. třídě jsme měli třídní učitelku Ivanu Studničkovou na všechno kromě angličtiny, tělocviku a matematiky, pak jsme
měli pana ředitele Martina Černého na tělocvik a matematiku a ta poslední byla Lenka Svobodová, kterou jsme měli na
angličtinu. Na škole v přírodě jsme byli na 1.místě.
Ve 4. třídě to bylo skoro stejné jako ve 3. třídě, ale místo Lenky jsme na angličtinu měli Mirku. Na škole v přírodě jsme
byli na 2.místě.
A v 5. třídě se musím rozloučit se svými kamarády, protože jdeme každý na jinou školu. Hlásil jsem se na gymnázium,
ale nezdařilo se to. Bylo to dobré, učitelé a učitelky byli hodní. Líbilo se mi tady.
Matyáš Marek

5. let v ZS Tousen
Za měsíc vyjdu z toušeňské školy a chtěl bych sepsat pět let ,které jsem v této škole zažil. V každé třídě, do které jsem
chodil, se stala jiná jedinečná věc. Vy si to teď můžete přečíst:
1. Třída:
Naše třídní byla paní Svobodová. S nikým jsem se tam neznal, protože jsem chodil do jiné školky. Mým nejlepším
kamarádem (asi jenom na týden) byl Martin Šulc. Potom na mě ale začal být protivný, a tím to kamarádství definitivně
zhaslo. Po zbytek první třídy jsem se kamarádil s Jéňou(Janem) Vostřákem. Nejvíc jsem měl rád výtvarku, prvouku a
matematiku. Taky si pamatuju, (teď už tomu tak není) ,že jsem se hrozně bál našeho pana ředitele, obzvlášť když někoho seřval. Jedinečná věc první třídy moc veselá nebyla. To jsme totiž blbli s Jéňou a on mi počmáral sešit tužkou. A já
jsem mu udělal to samé perem. On se hrozně naštval a p&i acute;chnul mi tu tužku do ramena jako injekci. To tetování
tam mám dodnes.
Na školu v přírodě jsem se těšil, protože byla moje první. Téma byly „smysly“. Na pokoji jsem byl s Jéňou, Matesem
Markem, Víťou Rychtaříkem, Šimonem Mullerem a Tomášem Nečesaným. Při jedné soutěži jsme měli uhodnout slovo
se zkratkou „orl“. A všechny jsem překvapil, když jsem ze sebe vysypal „Othorinolaringologie!“Na vysvědčení jsem v
obou pololetí měl samé 1.
2. Třída:
Naše třídní byla paní Žídková. Posadili mě vedle Kikiny(Kristýny) Korelové. Trochu mě štvala , protože do mě každou
chvilku hučela: „piš“ a „dělej“. Už mě tak nebavila matematika, zato jsem se zlepšoval v češtině. Začal jsem ztrácet tužky
a ty věci z penálu. Mamka z toho moc šťastná nebyla. Začala mě taky bavit hudebka kterou učí paní Černá. Jelikož jsem
zapomínal nosit sešity (a trvalo to už docela dlouho) ,tak jsem dostal třídní důtku.
Doma z toho byl docela rámus. Škola v přírodě byla na téma „staré pověsti české“. Moc jsem tam nejedl:-). V pololetí, i
na konci roku jsem měl na vysvědčení samé 1 a jednu 2 z matematiky.
3.Třída:
Asi moje nejnešťastnější třída. Naše třídní byla paní Studničková. První týden byl v pohodě, ale pak jsem měl jeden
průšvih za druhým. Toto nešťastné období trvalo 3 dny. U pana ředitele jsem to měl fakt pěkně rozlité. A to byl důvod,
proč si mě přizval na kobereček a odešel jsem odtamtud s ředitelskou důtkou:-(. Poté jsem byl ve třídě první průšvihář.
Od té doby jsem nesměl na tělocvik. Ale potom jsme se s panem ředitelem jakž takž usmířili a já směl zase na tělocvik.
Po zbytek roku to bylo dobré. Přibyla nám angličtina a v té jsem byl fakt dobrý, protože jsem měl hodinu angličtiny už
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ve školce. Šk ola v přírodě byla na téma „barvy“. Dost mě naštvalo, že jsme byli třetí, ale byla to asi moje nejoblíbenější
škola v přírodě:-D. Na vysvědčení jsem měl samé 1 a jednu 2 z matiky.
4. Třída:
Naše třídní byla zase paní Studničková. Rozmýšleli jsme mikulášskou, protože čtvrťáci a páťáci dělali mikulášskou.
Dohodli jsme to jednoduše: všichni kluci čerti, všechny holky andělé. Mikuláš jsem byl já, protože umím nejlíp mluvit;-).
Nejlepší byli prvňáčci, protože se nejvíc báli:-D. Pak jsme šli do sámošky, k číňanovi, do vinárny, k holiči a na úřad. Byla
to legrace. Přibyla nám přírodověda, vlastivěda a zmizela nám prvouka. Jinak se do konce roku nic zajímavého nesehrálo. Škola v přírodě byla na tém a „hry bez hranic“. Ale byli jsme pátí. Nikoho asi nepřekvapí výzo: samé 1 a jedna 2
z matiky.
5. Třída:
Tohle byla nepochybně ta nejúžasější třída! Mikulášská byla ještě lepší než ta minule, protože tu byli noví prvňáčci. A
školka! Jeden malý kluk tam pořád křičel: „ Jáá néchci do peklááá!! Jáá se pólepčííím!!! Poprvé jsem vítal mají sestřičku
Emmču na vítání občánků a pískal jsem na flétnu na rozsvěcení stromečku. Na pololetním výzu jsem měl dvě 2 a jinak
samé 1.
Ukázalo se, že budu dělat přijímačky na gympl! Budou to dělat taky Kiki, Maty, Jéňa a Víťa. (Taky jsem hrál v turnaji ve
vybice.) Když jsem dělal přijímačky poprvé byl jsem hodně nervózní.Ale na ani jednom gymnáziu mně nepřijali.Když
jsem je dělal podruhé, už to nebylo tak zlé. O škole v přírodě nenapíšu nic, protože na ní jedu za týden! Výzo jsme
ještě nedostali, ale asi si myslím, že to budou samé1 a jedna 2 z matiky. Moc se mi z té školy nechce, protože jsem si
jí fakt užil.
Napsal: Matyáš Hadrbolec

Mých pět let v toušeňské škole
Když pomyslím, že před necelými pěti lety jsem byl v první třídě, připadá mi to jako nemožné. Tehdy jsem si nedokázal
představit, že někdy budu v páté třídě. Že se budu muset rozhodnout, kam půjdu příští rok na novou školu. V první třídě
jsem měl paní učitelku Svobodovou, ve druhé paní učitelku Žídkovou a ve třetí, čtvrté a páté paní učitelku Studničkovou
a pana ředitele. Příští rok půjdu ale určitě do Brandýsa nad Labem do školy Na Výsluní (na pátou základní školu). Půjdu
tam z páté třídy jediný, ale to mi nevadí. Z Toušeně se mi nikam nechce, ale druhý stupeň tu bohužel není.
Nejraději vzpomínám na to, když jsme dělali nebo někdo dělal Mikuláše , čerta a anděla. Je to zábavné v tom najít ten
nejlepší úkryt nebo co nejdéle před čerty utíkat. Nejhorší na tom bylo, že jeden kamarád přinesl černý make-up a tím
jsme si namazali obličeje a potom to pořádně nešlo smýt a zůstali nám černé šmouhy pod očima a vypadali jsme jako
vrazi. Mám také moc rád školy v přírodě (minulý rok jsem byl kapitán a mé družstvo vyhrálo!!!!!!!!!), tento rok kapitánem
ale nebudu. Školní výlety byly také super (ještě jich před sebou pár máme:D) např. na kolech ale jednou jsme pěkně
uvízli v bahně!Ještě jsme nedávno byly v Rudolfinu na České filharmonii.
Toušeňská škola je super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vít Rychtařík

Bylo to krásných pět let ve škole a já jsem se toho moc naučila. Nejhezčí to bylo na výletech. Ale i ve třídě. Bylo to
krásný ,byli jsme na hradě a závodech. Na tuhle školu nezapomenu. Na škole v přírodě to bylo také zajímavé. Hráli
jsme různé hry jako ringo , vybiku , šipkovanou a spoustu dalších. A za pět let jsem si našla moc kamarádů.
Kuchyňková Tereza
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Loučení s absolventy základní školy

V pátek 28. června 2013 se našich šest žáků pátého ročníku dočkalo milého překvapení. Vzhledem k tomu,
že uvedené datum bylo i posledním dnem jejich působení na naší základní škole, přijali pozvání pana starosty ing. Luboše Valehracha ke slavnostnímu předání pamětních listů.

Pan starosta společně s ředitelem školy a třídní učitelkou, paní Ivanou Studničkovou, popřáli žákům mnoho
úspěchů nejen ve škole. Předání se zúčastnili i rodiče žáků. V letošním školním roce se jedná o tyto absolventy: Kristýna Korelová, Šimon Müller, Tereza Kuchyňková, Matyáš Marek, Matyáš Hadrbolec, Vít Rychtařík, Jan Vostřák (nepřítomen).
Věříme, že tato milá oslava zůstane tradicí v našem městysi.
Mgr. Martin Černý
ředitel ZŠ a MŠ Lázně Toušeň
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Rozšíření mateřské školy
Současná situace ZŠ a MŠ
Pro potřeby výuky žáků základní školy je určena budova na adrese Hlavní 74. (škola). Tato škola disponuje
celkem čtyřmi učebnami, tělocvičnou s malou šatnou a nářaďovnou, ředitelnou v místnosti sborovny a jednou třídou využívanou v současné době mateřskou školou. Dále se zde nachází šatny pro celkem 64 dětí ze
základní školy a 17 dětí z mateřské školy, v prvním podlaží metodický kabinet, dívčí záchodky v přízemí a v
prvním podlaží, chlapecké záchody v prvním podlaží a v přízemí záchodky pro mateřskou školu.
V budově na adrese Nehvizdská 73, (školka) je kromě učebny, také ložnice pro 25 žáků mateřské školy.
Mateřskou školu dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice (KHS) Středočeského kraje navštěvuje 42 dětí ve
dvou třídách. Jedna třída o počtu 25 dětí je umístěna v budově školky, kde se nachází i jídelna s vývařovnou.
Další třída je umístěna v budově základní školy. Do té dochází celkem 17 dětí.
Jídelna v budově MŠ slouží pro 42 dětí z MŠ a přibližně 50 dětí ze základní školy. Slouží pro potřeby pedagogických i nepedagogických pracovníků a má kapacitu 100 jídel. Kuchyně je vybavena zčásti novými
spotřebiči. Jejich obměnu je třeba doplnit o univerzální robot pro přípravu jídel. V budově školky je metodický
kabinet a prostor pro vedoucí učitelku. Školka disponuje odpovídajícím počtem toalet i umyvadel, jak pro děti,
tak i pro personál. Nepedagogické pracovnice mají k dispozici šatnu. Kuchyně je oddělena od prostor pro
praní prádla a přípravu potravin v souladu se stanoviskem KHS.
Očekávaný nárůst počtu dětí v příštích letech
Základní školu navštěvuje celkem 64 dětí. Pro příští rok počítáme s nárůstem na 74 až 76 dětí. Pro umístění všech dětí je pro školní rok 2013/2014 škola připravena. Problém může nastat ve školním roce 2014/2015,
kdy je očekáván další nárůst počtu dětí na 85 - 90. Současná kapacita školy 100 dětí, sice předpokládanému
nárůstu postačuje, nicméně problém s nedostatkem tříd a vhodných prostor ve škole naplno vyvstane v okamžiku, kdy škola přejde z malotřídního uspořádání na plnotřídní.
Problémy s převisem poptávky a prostory
K nejžhavějším problémům budovy ZŠ patří nedostatek prostoru pro metodický a didaktický materiál. Dále
pak naprostá absence skladu učebnic a sešitů. Absence skladu spotřebního materiálu. Družina nemá vlastní
místnost. Spojení ředitelny se sborovnou je nevhodné i vzhledem k rostoucímu počtu dětí, pedagogických
pracovnic i ostatního personálu. V současné době je na prostoru 24 m2 zázemí pro 8 osob (učitelky, vychovatelky, školnice a ředitel). Potřeba vybudování páté třídy bude aktuální nejpozději v roce 2015/2016. V
mateřské škole se stále potýkáme s převisem poptávky na umístění dětí do naší mateřské školy. Nejedná
se sice o dramatický převis, jako je tomu v ostatních městech a obcích. Rozšíření kapacity o 8 dětí na 50 by
problém vyřešilo.
Projekt rekonstrukce budovy MŠ
Od září roku 2012 vzniká projekt na rekonstrukci budovy mateřské školy, Nehvizdská 73. Návrh byl předložen v říjnu loňského roku projektantem Stanislavem Kolářem, který jej vypracoval dle přání a připomínek
ředitele školy. V současné době čekáme již jen na vyjadřovací zprávy dotčených orgánů. Realizace dle tohoto projektu je bezpodmínečně vázána na dofinancování prostřednictvím dotací, a to především vzhledem k
celkovým nákladům na rekonstrukci, které by se v případě realizace vyšplhaly na částku přibližně 9 milionů
korun.
Vzhledem k výši investice, a to především díky promarněné šanci akceptovat výzvu dotačního titulu z minulého roku, je rekonstrukce stávající budovy školky v nedohlednu. Spoluprací s vedením městyse se však
snažíme najít dotační titul, který by rekonstrukci školky umožnil.
Rekonstrukce bývalé zasedací místnosti úřadu městyse
Paralelně s výše uvedeným projektem je od ledna roku 2013, kdy bylo definitivně rozhodnuto o dostavbě
Skleněné vily, vypracováván projekt na rekonstrukci zasedací místnosti Úřadu městyse Lázně Toušeň. Přesunutí zasedací místnosti do prostor vily v Parku profesora Procházky je reálné a realizovatelné, je v souladu
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s poskytnutou dotací na rekonstrukci vily.
V případě přestěhování zasedací místnosti Úřadu městyse Lázně Toušeň do prostor nově zrekonstruované
vily v Parku profesora Procházky, by uvolněné prostory mohly sloužit pro potřeby mateřské školy. V zasedacích prostorách městyse Lázně Toušeň je pro potřeby školky třeba dobudovat sociální zařízení se sprchou,
dále prostor pro výdej potravin a záchod pro personál. Je nutné dále personálně i materiálně zajistit dovoz
potravin z budovy MŠ. Podle současně platné vyhlášky je třeba 4m2 plochy na dítě, na každých pět dětí
jedna toaleta (popř. čtyři a jeden pisoár) a jedno umyvadlo. Předpokládám celodenní pobyt dětí v prostorách
budovy č.p. 56. Děti zde budou pobývat, spát i jíst. Všechny tyto aspekty je možné v prostorách budovy č.p.
56 řešit a neznamenají vzhledem k rozpočtu městyse zásadní investici. Pro potřeby provozu takto rozšířené
školky jsem již zahájil jednání s novou paní učitelkou, která by pokryla personální požadavky pedagogické.
Dále bude nutné navýšit počet nepedagogických pracovnic.
V současné době je projekt ve stadiu schvalování Odborem výstavby města Čelákovice, kterému již byly
předloženy vyjadřovací zprávy dotčených orgánů. Zastupitelé městyse Lázně Toušeň schválili uvolnění částky 750 tis. korun, dále vyslovili souhlas s rekonstrukcí zasedací místnosti úřadu městyse, a to v počtu 8 pro
rekonstrukci 7 proti. Ani v této rovině tedy nenacházíme zásadnější, popřípadě neřešitelné problémy. Nutnou
podmínkou je využití pronajatých prostor kadeřnictví, kde by bylo vybudováno zázemí pro realizaci mateřské
školy.
Pro potřeby základní školy by se tím uvolnily prostory stávající školky, umístěné v budově základní školy a
jednoduchými stavebními úpravami tento prostor připravit pro pátou učebnu. V tomto prostoru by dále vznikla
i ředitelna s archivem dokumentů.
Pro školní rok 2013/2014 počítáme s využitím prostor stávající knihovny pro potřeby kroužků a zájmových
útvarů družiny. Tato místnost však také musí projít dílčí rekonstrukcí.
V případě přemístění třídy mateřské školy do budovy č.p. 56 zde vznikne třída pro celkem 22 dětí. V budově školky Nehvizdská 73 bude počet navštěvujících dětí ponížen na regulérní stav 24 dětí. Tzn., že nebudeme muset každoročně žádat o udělení výjimky na 25 dětí. Celkový počet umístěných dětí se pro školní rok
2013/2014 zvýší ze 42 na 46.
Klíčem k rozdělení dětí z mateřské školy buď do budovy Nehvizdská 73 (stávající školka) nebo do budovy
č.p. 56 (úřad městyse) budou potřeby rodičů dětí v tom smyslu, že školka v budově č.p. 73 bude mít provoz
od 6:30 do 16:30, zatímco školka v budově č.p. 56 bude v provozu od 7:00 do 16:00.
Vylíčený stav popisuje situaci k 21. červnu 2013. Předpokládám, že v době, kdy čtete tento článek, probíhají, či v lepším případě již byly dokončeny, stavební úpravy zasedací místnosti úřadu městyse. Zahájení
výuky plánujeme na 2. září 2013.
Věřte, že je za námi rok perné práce a mnoha jednání na úřadech týkajících se zlepšení současné situace
školství v obci.
Na závěr mi dovolte uvést, že podle vyjádření pana doktora Králíka se škola, potažmo mateřská škola,
bude navracet tam, kde již před lety byla.
Mgr. Martin Černý
ředitel ZŠ a MŠ Lázně Toušeň
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Šipkový oddíl Lázně Toušeň
V současné době probíhá v šipkových soutěžích letní ligová přestávka a tak oba naše týmy
„A“ i „B“ využívají volna k ladění formy do nadcházející sezóny. Ta uplynulá 2012/13 byla velmi
úspěšná, B-tým ve složení Jan Králík, Jiří Dvořák, Alena Králíková, Jaroslav Němec, Martin
Rigo, Michaela Dvořáková a Joachym Wilk bojoval se střídavými úspěchy ve III. lize, ale po
doplnění týmu některými hráči v průběhu soutěže přišlo očekávané zlepšení.

A-tým ve složení Robert Bafoe, Jarda Tihon, Roman Zumr, Imrich Tokoly, Adam Trepeš a Rosťa Letovanec
po velmi vydařené sezóně postoupil z druhého místa do I. ligy a dosáhl tak historické příslušnosti v nejvyšší
soutěži.
Jako tým uděláme maximum, aby první liga zůstala v Toušeni i v nadcházejících ročnících a aby se tento
zajímavý sport v naší obci dále rozvíjel.
Robert Bafoe

18

Spolky a zájmová seskupení
V sokolovně se zase cvičí !!
Je tomu už mnoho let, kdy se toušeňská sokolovna využívala především ke cvičení. Nevím, jestli opadl
zájem cvičitelů nebo cvičenců, každopádně sokolovna byla teď dlouhá léta využívána spíše jako kulturní,
nikoliv sportovní stánek. Kulturně se bude samozřejmě využívat i nadále. Novinkou však je, že podařilo opět
rozhýbat jejího sportovního ducha a konečně se v sokolovně i cvičí. Pravdou je, že podmínky ke cvičení
nejsou zrovna ideální. Sokolovnu totiž v budoucnu čeká rekonstrukce, jen co se najde dostatek finančních
prostředků na všechny opravy. Nicméně když se chce, tak to jde.
Toušeňští Sokolové vyslali do světa leták s nabídkou pronájmu sokolovny ke sportovní či jinak tělu prospěšné činnosti. Na tuto výzvu se ozvalo několik lidí, bohužel to byl většinou jen planý poplach. Asi po dvou měsících se ozval trenér Zdeněk, který po obhlídce Sokolovny neshledal nic, co by mohlo bránit jeho snažení,
a rozjel v sokolovně tzv. kruhové tréninky.
Kruhový trénink je tréninková metoda, která se skládá z vybraných cviků (a může jich být až 15 v „kruhu“)
zatěžujících jednotlivé svalové skupiny celého těla buď jednotlivě, nebo v kombinaci po předem určenou
dobu. Je určen všem, kteří chtějí posílit své tělo, vylepšit svou kondici, popřípadě zformovat svou postavu
do plavek.
Na první trénink přišlo deset pohybuchtivých cvičenců. Na druhém už jich bylo dvanáct. Kromě konstatování, že po prvním cvičení je bolelo celé tělo, byli všichni spokojení. Dá se říct, že někteří přímo nadšení. Uvidíme, jak budou řady sportovců houstnout, každopádně věříme, že toto je jen začátek dalšího sportovního
využití Sokolovny.
jh
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Toušeňský Myšák přeje všem krásné prázdniny!

Jarní „Velké závody nejen pro malé“ se sice díky rozmaru počasí moc nevydařily, ale několik odvážných
přeci jen dorazilo a nelitovali.

Milé děti, přejeme Vám krásné prázdniny
– nejen školáčkům, ale i těm menším, které
čekají dny více strávené s rodiči a sourozenci
při nejrůznějších snad „již letních“ - když nám
to počasí dovolí - aktivitách.
Nebudu dlouze povídat – všechny důležité
informace o připravovaných akcích, které nás
čekají po prázdninách v další sezóně, najdete
v připravených textících a plakátkách. Jen si
dovoluji vyzdvihnout hlavní novinku pro příští
sezonu, kterou toušeňské maminky určitě využijí, a tou je čtvrteční logopedie pod vedením klinické logopedky Mgr. Šárky Jarošové,
která má jedinečný přístup k dětem při hodinách – a to hravou
formou! A také pozor na novinku - změnu telefonního čísla – nové

604 118 076.
Připomínám, že sezónu opět zahajujeme Týdnem otevřených dveří, to znamená, že dopolední herničky
jsou zcela zdarma, kroužky si můžete přijít vyzkoušet bez závazků (kromě kurzů angličtiny a Předškoláčka
- zde je potřeba včasná registrace). Takže začínáme v pondělí 30. září dopoledním cvičením Pilates od 10ti
hodin, kam můžete dorazit s dětmi, o které se postará naše babička Maruška - tím to si ji dovoluji poděkovat
za dosavadní „prácičku“ pro centrové děti a těším se na další spolupráci! Také děkuji maminkám, které nezištně pomáhaly s chodem centra.

I když nás letos počasí donutilo Dětský den, který se konal v neděli 2. června odpoledne, přesunout z parku a nábřeží
do sokolovny a značně „omezit“ disciplíny pro děti, všichni kdo přesto dorazili, nelitovali a užili si nejen soutěže, ale
tentokrát hlavně několik dětských divadelních představení.

Na následujících několika stránkách naleznete nejen program pro nadcházející školní rok včetně představení našich kroužků, ale také jaké akce nás čekají bezprostředně po prázdninách. Atmosféru uplynulých
akcí, jako byl například dětský den, noc s Andersenem či velké závody nejen pro malé, si můžete alespoň
vzdáleně vychutnat na fotkách doprovázejících tento textík. Zprávu z Velkého rodinného odpoledne pořádaného společně s Městysem Lázně Toušeň najdete v samostatné Floriánově rubrice „Ohlédnutí za jarními
akcemi“.
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V závěru si dovoluji ještě jednou poděkovat Městysi Lázně Toušeň za podporu našeho rodinného centra, ať
je to již několikátým rokem (a doufáme, že tato forma podpory vydrží i nadále) v podobě bezplatného pronájmu prostor v domě seniorů včetně odpuštění plateb za energie a vodu, ale také za finanční dar, který jsme
obdrželi – jménem dětí děkujeme a slibujeme, že penízky jsou a budou použity výhradně na vybavení centra
a platbu za potřebný úklid (pro informaci: paní Stáňa Chalupná nám 2x týdně nejen uklidí všechny prostory,
ale i vynese roztříděný odpad, vypere ručníky a ostatní, porovná hračky na své místo a další a vždy pomáhá
na všech našich akcích, a to za pouhých 200Kč – děkujeme!)

Takže už jen poslední: „Těšíme se na Vás po prázdninách!“
ing. Kateřina Bačová
jednatelka a koordinátorka RC U Myšáka
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Co cystá Toušeňský Myšák v září a říjnu?
Angličtina s rodilým mluvčím
opět ve spolupráci s jazykovou školou Carpinus
začínáme ve středu 4. září 2013
konkrétní čas začátku Vaší hodiny – daný dle věku a pokročilosti dítěte, bude upřesněn
všem přihlášeným na e-mail. Cena 3.200 Kč za pololetí (20 hodin, bez ceny učebnic,
včetně platby za „hlídání“ – cena je vyšší než v loňském roce, protože již nejsme schopni
dotovat „paní na hlídání“, proto se musí letos započítat do ceny kurzů. Doufáme, že nás
pochopíte - děkujeme.). A další upozornění, pokud se skupinky opravdu naplní maximálním počtem 6 dětí (všechny skupinky budou max o 6 dětech, aby byl zaručen individuální
přístup vyučujícího ke každému dítěti), budeme moci konečnou cenu kurzu přepočítat a o

něco zlevnit.
Pokud se přihlásí dostatečný počet dětiček od 3 do 5ti let, otevřeme dopolední anglickou školičku, při
které si mimo výuky angličtiny také děti v herně pohrají. Probíhala by také ve středu začátek v 8 hodin - s
možností vyzvednutí a vrácení (na oběd) do školky; ukončení v 11.30 hodin (svačinky s sebou, pitný režim
zajištěn). Cena bude 360 Kč za dopoledne (20 dnů za pololetí) při minimální obsazenosti školičky – pokud
se přihlásí větší počet dětí, bude přepočítána a můžeme zlevnit, konečnou cenu budeme vědět na začátku
září dle přihlášených.
–
Celková cena za pololetí bude splatná do konce září (jsme nuceni zaplatit fakturu jazykové škole v
říjnu) a její konečnou cenu – dle obsazenosti jednotlivých skupin - se dozvíte v září.
Veškeré informace a přihlášky – prosíme co nejdříve, nejlépe do konce července;
p. Iveta Nachtmannová na telefonu 602 338 961 či na e-mail: Nachtmannova@atlas.cz
Těšíme se na Vás a doufáme, že se k již stávajícím „studentíkům“ přidá co nejvíce nováčků
– v září na viděnou!

Do nového školního roku bezpečně!
dopravně - soutěžní odpoledne pro všechny pořádané společně Myšákem a Besipem 7. září od 15
hodin na dvoře u Sport baru.
Kola či odstrkovadla s sebou a také helmičky!
Jsou připraveny nejen dopravní disciplíny a opravdu pro všechny věkové kategorie – školáci nebojte se
přijít „To, že akci pořádá Myšák, neznamená, že je jen pro mrňousky!“ Na své si přijdou i rodiče – budou si
moci vyzkoušet chůzi s „opileckými“ brýlemi „Víte jak ovládáte svou chůzi a tělo s 0,5 či promilem v krvi?“
Pro všechny jsou připraveny sladké odměny!

Podzimní bazárek
všeho možného i nemožného dětského zboží - oblečení, hračky, kočárky, sedačky, kola, sportovní potřeby - bude v herně centra. Děti s sebou. V úterý 10. září od 16.30 do 18 hodin. Vstup pro prodávající i děti
zcela zdarma.
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Veselé malování na trička
Se bude konat v sobotu 5. října od 14 hodin v centru pod vedením manželů Ságlových z Čelákovic.
Přijďte si udělat veselé a jedinečné oblečeníčko dle Vašich představ pomocí dřevěných razítek, ty zručnější pomocí šablon a ty
nej… si můžou malovat vlastní obrázky dle své fantazie!
tričko či jiné oblečeníčko s sebou
cena 65,- korun.
Dále je pro Vás připravena další dílnička - 27.října od 14 hodin,
kdy si ozdobíme skleněný svícen Fimo hmotou – cena 65,- korun.
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PROGRAM 2013/2014
Rodinného centra U Myšáka
10 - 11hod.
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

14 - 15hod.
15 - 16hod.

ČTVRTEK

PÁTEK

Tanečky pro starší 5 let

vstupné

pro děti do 5 let

60Kč

16 – 17hod.

Kroužek Předškoláček nutná registrace

9 - 11hod.
15 - 16.30hod.

Herna pro všechny
vstupné 20Kč
Tvořeníčko-dílna plná fantazie vstupné 50Kč

17 - 18hod

Zpěváček-zpěv,rytmika,klávesy vstupné 90Kč

9 - 11.30hod.
STŘEDA

cvičení Pilates s hlídáním dětí vstupné 90Kč

Herna pro všechny

vstupné 20Kč

9.30 - 11hod

Pracovnička s montessori (1.patro) registrace

12.30 - 17hod

Vyhrazeno pro kurzy AJ s rodilým mluvčím

9 - 11.30hod.
14 - 16.30hod
16 - 17hod

Herna pro všechny

vstupné 20Kč

LogopedieMgr. Jarošová - nutná registrace
Hravá angličtina

vstupné 65Kč

Na všechny kroužky je možné vyzvednout děti ze školní družiny či ze školky.
Na všechny kroužky, cvičeníčka a herničky je možnost využít zvýhodněné permice!
Další info na tel. 604 118 076 www.tousensky-mysak.cz rc.mysak@centrum.cz
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Toušeňský Myšák
Přehled kroužků

anečky - každá hodina zahrnuje rozehřátí a rozcvičku, rytmická cvičení, opičí dráhu, sestavičky na oblíbené dětské písničky, pro starší s těžšími prvky, dle zájmu bude zařazen i aerobik. Kroužek vede
Aneta Kolovecká (studentka pedag. fakulty). Za 14 lekcí zaplatíte zvýhodněnou cenu 700Kč, nebo jednotlivě
za hodinu 60Kč (14x60=840,-). Pondělí - pro starší děti od 14 hodin, pro nejmenší od 15 hodin.

ředškoláček určený pro děti od 5ti let, např. pro ty, kteří mají odloženou školní docházku a
připravují se na vstup do školy, a nebo také pro školáčky, kteří mají problémy se psaním a čtením. Příprava
na úspěšné zvládnutí školních povinností je v kroužku zaměřena na: nácvik pohybových stereotypů a prostorové orientace; rozvoj komunikačních dovedností; posilování oblasti zrakové a sluchové, intermodality
(přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání) a seriality (běžné denní činnosti - hygiena, oblékání,
režim dne); koncentrace pozornosti, grafomotorické dovednosti a mnoho dalších zajímavostí. Cena za měsíc 500Kč. Přihlášky a další informace na telefonu 732 337 355 či na e-mailu: haninadvorakova@centrum.
cz Pondělí od 16 hodin.

vořeníčko - výtvarná dílna plná fantazie, která naučí děti vyrábět drobné dárečky z nejrůzněj-

ších materiálů a zdokonaluje jejich motoriku, a to za pomocí rodičů u těch nejmenších – větší děti možno
ponechat samotné, hodina 50Kč – permice 650 Kč. Úterý 15 – 16.30 hodin.

ngličtina jako hra zábavnou formou se děti naučí jednoduché anglické písničky a říkadla, seznámí se s prvními slovíčky a procvičí je pomocí her a pohybových cvičení. Kroužek vede ing. Potočiarová. Za
hodinu 65Kč, zvýhodněná pololetní 520Kč (jen 10 lekcí). Pátek od 16 hodin.

váček je kroužek plný zpěvu, rytmiky a hry na klávesy pod vedením mladé pedagožky, která má

zpěv i klavír vystudován. Vyučování bude probíhat formou hry, aby zaujalo všechny děti – hodiny rozděleny
dle věku. Informace sl. Kosárová na e-mailu: kosarova7@seznam.cz. Za hodinu 90Kč, zvýhodněná 1.050Kč
(14x90=1.260,-). Úterý od 17 hodin.
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ogopedie pod vedením klinické logopedky Mgr. Šárky Jarošové - pro všechny děti bez rozdílu
věku s problémy/vadou řeči. Nutno nejprve dohodnout konzultační hodinu, a to ve čtvrtek 3.10. ve 14 hodin
(přihlášky či info na e-mailu centra), cenu se dozvíte při konzultaci.

racovniČky s prvky montessori, které rozvinou schopnosti vašeho děťátka osvědčenou metodou. Cena za 12 lekcí (do Vánoc) 1.400Kč – začínáme 2. října v místnosti nad hernou. Středa 9.30 – 11hodin.
Angličtina s rodilým mluvčím - již tradiční kurzy angličtiny pod vedením pedagoga jazykové školy
Carpinus z Českého Brodu. Středa odpoledne (více samostatný plakátek); dopoledne pro „malinké začátečníky“ - přihlásí-li se jich dost na otevření samostatné hodiny.
… a něco pro maminky a babičky
Cvičení WYDA - chcete načerpat sílu a spojit tělo i mysl s přírodou – přidejte se ke cvičení pod vedením
zkušené cvičitelky. Wyda je systém tělesných, mentálních a spirituálních cvičení, díky nimž se druidové dožívali vysokého věku a poznávali skryté síly přírody. Kontakt Stanislava Chalupná: e-mail: ruanaaa@seznam.
cz. Cena 60Kč za hodinu, zvýhodněná za pololetí 520Kč. Cvičení se koná dle zájmu přihlášených, info na
mailu.
Cvičení Pilates s p.Bendlovou a hlídáním dětí v herně. Cena za hodinu 90 Kč – permice na 10 vstupů 750 Kč.
Pondělí od 10 do 11 hodin v herně.
Cvičeníčka v rámci dopoledních herniček rozdělená dle věku, hlavně zde upozorňujeme na cvičení určená
přímo našim nejmenším – miminkům již od 6ti měsíců - pro které je připraven zcela vlastní koutek v bezpečí
„dáleji od větších“; cvičení probíhá ve středu od 9.30 hodin; pro starší ve čtvrtek od 10 hodin. Herničky probíhají bez věkové hranice - úterý až čtvrtek od 9 do 11.30 hodin – vždy je připraven skákací hrad.
• Připomínáme, že vstupné do herniček je stále jen 20 Kč.
• Na všechny akce lze zakoupit zvýhodněné permanentky – na vstup do herničky např. při zakoupení 10ti
vstupů v hodnotě 200Kč dostanete 2 kuponky zdarma (permanentka je uložena přímo v centru, takže ji nezapomenete)
• Na kroužky je možno vyzvednout děti ze školní družiny či školky.
• Skutečná cena kroužků bude na konci pololetí upravena dle opravdu uskutečněných hodin – vrátíme „neodchozené“! (mimo marodného)
Přihlášky lze podat prostřednictvím telefonu či e-mailu, kde také získáte veškeré
informace 604 118 076 , rc.mysak@centrum.cz
POZOR NOVÉ ČÍSLO!
Těšíme se na Vás v centru!
Týden otevřených dveří 30.9. – 4.10.vstupy do herny zdarma – kroužky na zkušenou
(mimo registrovaných) !
Čtěte naše nástěnky, kde vždy naleznete aktuální info!
(Okna centra na návsi, mezi školou a úřadem a ve školce.)
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Deset divadel v sokolovně
Dubnový víkend VIII. národní přehlídky sokolských divadel nabídl v toušeňské sokolovně osm představení. Už v březnu ale měl předehru a v květnu pak dohru. Tak bohaté divadelní dění (umožněné především
obětavou spolehlivostí hostitelů) stojí za připomenutí.
Předehra vznikla díky místním baráčníkům, protože ke svému 115. jubileu získali pro Lázně Toušeň vzácný
termín k repríze sokolského nastudování Prodané nevěsty. Lidová hra se zpěvy a tanci vyžaduje souhru
termínů téměř sedmdesáti účinkujících. Na dohodnutý den 2. března 2013 se proto rovnou
smluvila hned dvě představení: pro baráčníky
a pro veřejnost. Šťastná náhoda přispěla tomu,
že i večer byl jubilejní a slavnostní.
Odpolední baráčnické sedění vedl toušeňský
rychtář Jiří Kučera. Hosty byli zástupci téměř
dvou desítek spřátelených obcí v čele s rychtářem I. župy Pavla Stránského ze Zápské Stránky sousedem Jaroslavem Pročkem. Hymny při
zahájení zpíval kultivovaným barytonem sbormistr brandýského Bojana Ing. Vojtěch Vančura, promluvil starosta městyse Lázně Toušeň
Ing. Luboš Valehrach a tři tetičky přednesly
pečlivě připravené jubilejní vzpomínání. Baráčníci přišli v krojích a svérázu, prapor a rychtářské právo byly nově slavnostně ozdobeny jubilejními stuhami.
V nastudování Prodané nevěsty, připraveném pro loňský XV. všesokolský slet, vyšel režisér Bohumil Gondík ze zápletky a textu Karla Sabiny. Využil prózu i lidové tance v krojích a živou i reprodukovanou hudbu.
Účinkující vybral ze čtyř sokolských jednot: sólisty z Pyšel, sbory z Prahy, muzikanty a tanečníky ze Slatiňan
a komedianty z Lázní Toušeně. V hlavních úlohách vystoupili Tereza Růžičková (vroucí Mařenka), Tomáš
Bartáček (pohledný Jeník), Petr Pilát (suverénní Kecal) a Pavel Urban (roztomilý Vašek). Bouřlivé potlesky
pro ně, pro tanečníky a pro komedianty přerostly v závěru do dlouhých baráčnických ovací.
Večerní představení Prodané nevěsty bylo pojato jako slavnostní zahájení jubilejního 190. roku od narození Bedřicha Smetany. Byli proto přítomni vrcholní představitelé pražské Společnosti Bedřicha Smetany, která
je sekcí společnosti Národního muzea. Slavnostní proslov přednesl místopředseda společnosti RNDr. Ing.
Václav Němec, CSc., přítomni byli předseda společnosti klavírní virtuos Jan Novotný, profesor AMU, ředitelka Smetanova muzea PhDr. Olga Mojžíšová, operní režisér Josef Novák, který jako prvý režíroval Smetanova Dalibora pro Japonsko, atd. Všichni byli sokolským nastudováním Prodané nevěsty doslova okouzleni,
stejně jako další oficiální hosté večerní produkce včetně starosty Brandýsa n. L. – St. Boleslavi Ing. Ondřeje
Přenosila s chotí, místostarosty Ing. Jiřího Nekvasila s chotí, ředitelky Oblastního muzea Praha-východ Mgr.
Hany Závorkové, ředitele Městského muzea Čelákovice Mgr. Davida Eisnera a starosty sokolské župy Barákovy i brandýského Sokola Bořivoje Sopra s chotí. Starosta městyse Lázně Toušeň Ing. Luboš Valehrach
si z první řady bezděčně zahrál jednu opomíjenou roli. V publiku zasedli
také zástupci konzervatoře, obce skladatelů, folklorních spolků, církve atd.
V roli Mařenky alternovala večer Jana Svašková, večerním Kecalem byl Milan Špale. Beznadějně vyprodaná toušeňská sokolovna nadšeně tleskala,
volala a bouřila vstoje.
Prodaná nevěsta se tak hrála domácími amatérskými silami v letech 20112013 v Lázních Toušeni třikrát a vyrovnala tak dosavadní rekord Brandýsa
nad Labem z let 1881-1882.
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Vlastní přehlídku otevřela v pátek 19. dubna 2013 divadelní mládež s nejdelším názvem ve střední Evropě:
Divadelní soubor Nová generace při Divadelním souboru při Tělocvičné jednotě Sokol Lázně Toušeň. Herci
vedení dvacetiletým toušeňským režisérem a hercem Filipem Müllerem (posluchačem konzervatoře) provedli
potřetí na domácích prknech režisérovo autorské drama Postel. Dojem z perfektních hereckých výkonů hlavních představitelů Martina Hejného a Michaela Vykuse, z pohybových etud Anny Fialové a vůbec sugestivní
jevištní podání nevšedního námětu fascinovaly plně obsazené hlediště k absolutnímu tichu i k frenetickým
ovacím v závěru. Objevily se i slzy a živé diskusní kroužky. Nová generace nastavila nejvyšší možnou laťku.
V sobotu 20. dubna 2013 dopoledne předvedl soubor z blízkého
Mratína své pojetí vzniku Starých pověstí českých v soudobém
domě seniorů (v „Ústavu šedin“). Mratínský autor Michal Gulyáš
přivedl na scénu i oba praotce, Kazi, Tetu a Libuši i věštbu, ovšem
zacílenou do dnešních nešvarů. Všichni se dobře bavili. Odpolední veselohra z Předměřic nad Labem Pan radní si neví rady ukázala, že ani bezmála stopadesátiletá hra nemusí stárnout, ujmou-li se jí herci s chutí. V roli dramaturga, režiséra a hlavní postavy
vystoupil předměřický režisér PaedDr. Milan Němeček. Ve vedlejších rolích se výtečně našli Markéta Hrušková a Lukáš Hruška.
Společenským vrcholem setkání divadelníků a jejich publika z různých koutů Čech, Moravy a Slezska bylo přijetí u starosty městyse
Lázně Toušeň Ing. Luboše Valehracha v zasedací síni radnice. Starosta městyse, který převzal nad přehlídkou osobní záštitu, přivítal v čele
hostů předsedkyni čestného předsednictva přehlídky komorní pěvkyni
Soňu Červenou a vzdělavatele České obce sokolské doc. RNDr. Zdeňka Mičku, CSc., zástupce všech přítomných souborů a věrnou gardu
sokolskou. Zvláštní úspěch slavil grafický list – emblém přehlídky od
výtvarníka MgA. Josefa Jelínka. Hosté vzletně promluvili, zapsali se do
kroniky a všichni si připili na zdraví a zdar všech dalších setkání.
Nejnáročnější hru z hostujících souborů přivezl ten nejjižnější – Opatov na Moravě – v podobě Molièrových
Skapinových šibalství. Pro textově obří hlavní roli měli herecky i paměťově velmi zdatného Pavla Vrzala a
režisérka Sylva Ferdová si se všemi nástrahami obratně poradila. Úspěch byl zasloužený a lektoři Mgr. Lenka Lázňovská, režisér Bohumil Gondík a pěvkyně i herečka Soňa Červená nešetřili při hodnocení uznáním.
Vzácní hosté i početní diváci z věrné gardy setrvali až do večerního
představení velmi dobře známého souboru z Lán, který přivezl anglickou
komedii A je to v pytli! Brilantně napsaná i zahraná fraška si pohrává až
s morbidností, a je-li publikum otrlé, může se pobavit. Režíroval zkušený
Roman Havelka. Sokolovna byla opět plná a vřela jako v úle.
Nedělní dopoledne 21. dubna 2013 náleželo dětem a pro ně sehrané
pohádce Jak to bylo s Růženkou. Soubor z České Skalice příjemně překvapil elegantně barevnou scénou, zdobenými kostýmy a spolehlivými
herci i zpěváky. Krásnější než obě princezny byla už jen Dagmar Dupkeová jako sudička Žofie. S chutí hrál
i zpíval Princ Šípek Mirek Široký. Početní dětští diváci se živě zajímali o děj, téměř hráli s sebou a nadšeně
tleskali. Netušili, že se přijel podívat i autor Stanislav Tomek a že byl velmi spokojen.
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Po obědě se většina souborů už vydala do prvního jarního odpoledne na cestu domů. Ale stále se ještě hrálo:
soubor z dalekých Kyjovic ve Slezsku (v Lázních Toušeni poprvé) předvedl druhou anglickou situační komedii z
téže dílny Je to v rodině!, v níž v hlavních rolích zaujali
Jaromír Drozdek a Tomáš Kučera, na vozíku Jan Moravec a s rudým čírem Martin Gardián. Stále více zamotávanou frašku s přehledem režírovala Marie Vaňková.
Velkou zvědavost vzbuzovalo poslední víkendové
představení nového souboru z Benátek nad Jizerou už
názvem: Prodaná nevěsta aneb Cesta do hlubin národa českého. V činoherní podobě zazněl v dnešním
hereckém vidění celý text národní opery, ani nejznámější melodie nepřišly zkrátka, ale hlavně tu byly scénické,
kostýmní, taneční a textové doplňky a aktualizace, které při troše tolerance vtipně bavily, ťaly do živého a
neztrácely švih. Báječní byli lehce zmatený Vašek Jana Dibitanzla, dopálená Mařenka Veroniky Šolcové,
dobře zpívající Jeník Martina Kavalíka a sebejistá kmotra Kecalka Idy Duchkové. Soubor zvaný Bazilišek
benátský má ovšem i na víc.
Desátý divadelní kus přivezlo 25. května 2013 Divadlo v
Roztocké z Jilemnice. Hotel mezi dvěma světy upomínal
svým abstraktním dějištěm na úvodní Postel, ale ve všem
ostatním byl jiný. Režisér a scénograf Tomáš Václ zdůraznil rysy vyprávěcí, vážné i humorné, a postavy vedl tak, že
jimi diváky rozesmíval, dojímal i držel v napětí. V chladném
upršeném večeru byla návštěvnost pozoruhodně vysoká a
odezva zaslouženě srdečná.
Všichni z více než 150 hostů přehlídky ocenili dokonalou
organizaci, pohostinnost (snídaně a večeře se podávaly v
sokolovně, obědy v lázeňské restauraci) a sokolsky bratrské přijetí. Potlesk si proto zaslouží i hostitelští divadelníci T. J. Sokol Lázně Toušeň a všichni další, kdo velkému
přehlídkovému dění v Lázních Toušeni pomáhali na úřadě
městyse, ve škole, v lázních i v restauracích – a ovšem také v ústředí České obce sokolské, které spolu s
Ministerstvem kultury České republiky přehlídku finančně zaštítilo.
RNDr. Jan Králík, CSc.,
vedoucí Divadelního souboru při T. J. Sokol Lázně Toušeň
Fota: Hana Němečková a autor
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Lázeňský běh
Dne 21. 4. 2013 se v Lázních Toušeni konal již VII. ročník Lázeňského běhu. Odstartováno bylo v 13,30
hod. To se na trať vydaly toušeňské běžecké naděje, tj. děti - postupně v několika kategoriích. Pro všechny
děti byl připraven doprovodný program ve formě atletiky a skákacích hradů. Po dětech nastoupili na trať
dospělci, včetně seniorů. Akce se jako vždy vydařila, účast byla hojná a všichni pevně věří, že příští ročník
bude ještě silnější. Vše organizovali, jako každý rok, Lucie Tihonová (dnes již Kainová :) ) a Václav Kain (ten
již Kain byl :) ). Lucka celý běh i nafotila.
redakce

Čarodejnice
Sešli jsme se tradičně na Floriánském náměstí a rozkvetlou Káranskou ulicí a lesíkem jsme všichni dorazili na hřiště. O loňském
vedru, kdy byly všechny děti vděčné hasičům za postříkání vodou z
cisterny, jsme si mohli nechat zdát. Tak honem se zahřát na skákacím hradu, společné foto a k ohýnku! Na každého čekal špekáček,
či kýta na rožni, pro děti byly připraveny i sladkosti. Míra Čápek nám
všem vyhrával a nálada byla báječná. Jenom to chladno kdyby nás
tolik netrápilo....
redakce

Toušeňská pouť
Pouť sice ještě nezačala, ale již se postavila. A co na to děti? Když jdou do školky a do školy, atrakce na
Floriánském náměstí nemohou přehlédnout. Dítka místo na školní tabuli hledí k oknu. Vše vyřešilo volno ve
škole. A tak se den před zahájením poutě vesele točilo a houpalo.
redakce
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Rodinné odpoledne se vydařilo!
Rodinné odpoledne, které uspořádalo Rodinné centrum U
Myšáka ve spolupráci s Městysem Lázně Toušeň, za přispění – vystoupení kynologické brigády Středočeského kraje, ve
středu 8. května na školním hřišti – za jeho zapůjčení ještě jednou „škole“ děkujeme, se opravdu vydařilo na výbornou.
V úvodu musím poděkovat
místním
podnikatelům: panu
Součkovi – Restaurace „Rybárna“, za
obstarání jídla a pití
– limo a buřtíky na ohýnek byly zdarma, a také firmě Gastrodelli za
upečení a darování skvělých buchtiček.
Nebudu dlouze popisovat atmosféru tohoto odpoledne, ale raději ji doložím fotkami, za které děkujeme p.
Hance Němečkové, která nechybí na žádné toušeňské akci. Všechny fotografie – nejen z tohoto odpoledne; si můžete prohlédnout na
webových stránkách obce v sekci „Florián- alba akcí na Rajčeti“ (levá
horní část úvodní stránky).

Doufáme, že se všichni příchozí dobře bavili a ti, kterým to tentokrát zrovna nevyšlo
a nebo se domnívali, že když je akce konaná Myšákem je jenom pro mrňousky –
nene, školáci, jste vždy vítáni také a je na Vás vždy myšleno! - dorazí někdy příště.
První akce po prázdninách pro celou rodinu bude odpoledne s Besipem – konaná 7.
září (viz. rubrika Toušeňský Myšák).
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Šikovní kluci - break dance
„Přijde Michal“, oznámil mi DJ Míra Čápek na školním hřišti, když se chýlil ke konci program dětského odpoledne. „Jaký Michal?“, vůbec jsem netušila, o kom mluví. „ No, Michal Belán. Bude tancovat a přijdou s ním
ještě další kluci.“ „Aha, Michal Belán, no dobře, tak já si počkám“. Byla jsem zvědavá, na co se Míra těší. A s
ním všichni ostatní, kteří čekali - někteří z nich ovšem věděli, na co. Já moc ne, ale pak jsem rozhodně nelitovala a byla jsem ráda, že jsem neodešla. A právě tak i Saša, která čekala se mnou, a jistě i všichni ostatní.

Michal přišel s úsměvem na tváři a s ním další tři kluci ze skupiny Pentifull. Skupiny, která je na vrcholu
české scény a umísťuje se na předních místech soutěží - battlů… Ale kolik lidí z Toušeně to ví? Kdo ví, že
Toušeňák Michal je tak šikovný? Já jsem to tedy ani netušila a myslím, že je nás hodně takových.

Tak milí Toušeňáci, musím vám říct, že bych vám všem přála vidět, co kluci umí. Fotky, i kdyby jich bylo
sebevíc (http://floriantousen.rajce.idnes.cz/), nemůžou vyjádřit to, co kluci předváděli. Radost z pohybu, volnost, nadšení, šikovnost. Když pak vidíte tu lehkost, s jakou tancují, snad vás ani nenapadne, jak je to
nesmírně fyzicky náročné. Oni to zkrátka umí! Však si proto mohou dovolit tančit a soutěžit nejen v České
republice, ale i v Německu, Rakousku, Holandsku, Belgii, Polsku, Slovensku… Michal Belán – Mike se
dokonce zúčastňuje nejen jako soutěžící, ale i jako porotce. A kdo byli další členové skupiny, kteří nám v
Toušeni předvedli b-boying, známý jako break dance? Lukáš Menc – Mendy, Marek Žinčák – Losky a Milan
Antoš – Cure. Velmi sympatická parta.

Díky, chlapci, za příjemné zakončení svátečního květnového odpoledne. Mějte stále tu radost a nadšení z
pohybu. Přejeme vám všem hodně úspěchů v soutěžích - battlech. Ať se vám daří!
Hana Němečková
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Vystoupení záchranářských psů
Hlavním bodem rodinného odpoledne bylo vystoupení záchranářských psů ze Záchranářské brigády kynologické stanice Středočeského kraje. Pejsci svým uměním všem přítomným doslova vyrazili dech, zejména
děti při jejich sledování zářily nadšením.
Hana Němečková

Výlet do kraje Babičky Boženy Němcové
V sobotu 18. května se uskutečnil výlet do Nového Města nad Metují,
Náchoda a Ratibořic. Začal tím nejhorším možným způsobem. Ráno po
nastoupení do autobusu začalo hustě pršet. A vydrželo celou cestu. Ovšem po příjezdu do Nového Města se nad námi počasí ustrnulo a mraky
se protrhaly. Po prohlídce zámku, kde jsme měli možnost vystoupit na
věž s nádherným rozhledem po okolí, jsme odjeli směr Náchod. V krásné Zámecké restauraci jsme si pochutnali na dobrém obědě. Ještě jsme
se prošli podél Náchodského zámku a obdivovali dva medvědy v zámeckém příkopu.

Výletu se zúčastnily i zástupkyně redakční rady Floriána. Ovšem málem zůstaly
uvězněné navždy v Novém Městě…

Odpoledne byla prohlídka zámku Ratibořice. Interiér je velmi krásný. Při procházce kolem Starého Bělidla a Viktorčina splavu jsme si
jistě všichni vzpomněli na Babičku Boženy Němcové. Potom jsme odjeli domů.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat - jistě za všechny, kteří se výletu zúčastnili - všem, kteří nám tento
krásný zážitek připravili.
Irena Burešová
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Dětský den, aneb Pokračování vodníků v Toušeni
Úřad městyse, DS při T. J. Sokol Lázně Toušeň, Rodinné
centrum Myšák a redakční rada Floriána připravily na neděli
2. 6. 2013 Dětský den, akci původně plánovanou do Parku profesora Procházky. Vlivem deštivého počasí byla celá
akce přesunuta do místní sokolovny. Přes tyto komplikace
se Dětský den vydařil, zúčastnilo se ho velké množství dětí
s rodiči. Program byl bohatý – 2 pohádky zahrál DS Tyl Čelákovice a několik scének předvedli členové místního DS.
Kromě toho bylo pro děti připraveno malování na obličej a
mnoho soutěží. Za splnění všech úkolů dostaly děti sladkosti, časopisy, CD a různé drobnosti a navíc si všichni domů
odnesli hezký pocit z příjemně stráveného odpoledne.
redakce

Slavnostní otevření Skleněné vily
Konečně nadešla chvíle, na kterou toušeňští občané netrpělivě čekali, den, kdy byla slavnostně otevřena
Skleněná vila. 23. červen 2013 je tedy dnem, který se zapíše do dlouhé historie tohoto domu. Ten nyní s
nádvořím a přilehlým Parkem profesora Procházky tvoří jednu z dominant městyse Lázně Toušeň. V příjemném prostředí a oáze klidu bude k dispozici občanům centrum kultury a společenských událostí - knihovna,
infocentrum, galerie, obřadní a zasedací síň …
Na slavnostním otevření všechny přítomné přivítal starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, s bohatou historií vily i parku je seznámil RNDr. Jan Králík CSc., kronikář obce. Poté následoval kulturní program, kdy diváci
ve zcela zaplněné zasedací síni vyslechli koncert žáků ze ZŠ Lázně Toušeň - hru na flétny a klavír a shlédli
2 pohádky, které předvedly děti z dramatického kroužku. Program pokračoval koncertem hudebního tělesa
Petrof Piáno Trio a akce byla zakončena vystoupením domácí bluesové kapely The Kingsize Boogiemen.
Celé odpoledne se vydařilo a nezkazilo ho ani pár kapek deště, které spadly hned v samotném začátku.
Jak probíhala celá akce, které se zúčastnili nejen místních občané, ale také návštěvníci z okolních obcí a
významní hosté, můžete vidět ve fotogalerii.
Hana Němečková
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První akce ve Skleněné vile.
Městys Lázně Toušeň pozval občany na první výstavu ve Skleněné vile nazvanou Český glosář aneb Čechy na křižovatkách současnosti netradičním pohledem dnešních autorů. Výstava byla oficiálně zahájena 6.
7. 2013 v 17 hod. kurátorem a autorem výstavy Martinem Zavadilem. Pozvání k účasti na výstavě přijalo i
několik hostů z řad českých fotografů. Výstava bude návštěvníkům zpřístupněna celý červenec, vždy v pátek
až neděli od 14 do 17 hod.
Součástí slavnostního odpoledne byl také koncert skupiny Druhej dech, který se konal na nádvoří Skleněné vily od 16 hod. O tom, že se celá akce vydařila, není pochyb. Vždyť se protáhla až do večerních hodin!
Návštěvníci nejen že poslouchali příjemnou hudbu, ale mnozí si s velkou chutí zatancovali. Nechybělo ani
občerstvení a tak není divu, že vše skončilo až za tmy.
Všichni se těší, že se budou podobné akce opakovat, a protože to není nesplnitelné přání, jistě se jim zase
někdy splní.

text a foto Hana Němečková
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Šikovná děvčata
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ve spolupráci s Městským muzeem uspořádal 6. ročník výstavy a
soutěže Řemesla Polabí. Výstava probíhala v Městském
muzeu Čelákovice a svými soutěžními výrobky byly zastoupeny kolektivy Domu dětí a mládeže z Úval, Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, Kutné Hory, Neratovic, Rodinné centrum z Milovic, ZŠ z Českého Brodu ,
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice a ZŠ Čelákovice Komenského.
V kategorii vyřezávání (dřevo, kůra, kámen a další materiály) 11 – 15 let měl zastoupení i náš městys Lázně
Toušeň. A dařilo se - dvě naše děvčata byla na stupních vítězů! Navštěvují kroužek vyřezávání v MDDM
Čelákovice, kde se pod vedením pana Jaroslava Stracha naučila hodně. Romana ZUMROVÁ zvítězila svým
výrobkem VESNICE, na třetím místě se v této kategorii
umístila Aneta HIMMELOVÁ výrobkem MIMINO.
Děvčatům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších aktivitách.
Víte i o dalších úspěších Toušeňáků ? Dejte nám vědět, nenechávejte si vše jen pro sebe, podělte se
o svou radost. Rádi o vás ve Floriánu napíšeme.
Hana Němečková
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Čím topíte? Co dýcháte:
Ačkoliv máme ústavní právo na čisté životní prostředí, jsou ve starší zástavbě Lázních Toušeně lokality s
rodinnými domky, které se převážnou část roku utápí v šedé mlze a při pohledu na barvu kouře vycházejícího
z komínů člověka napadne, čím že asi majitelé topí? Problematickou kombinací bývá zejména starý kotel
se špatnými parametry spalování a s nízkou
účinností s použitím nevhodného topiva, často
všeho možného, co je doma k dispozici. Tím se
stávají rozhodujícími zdroji imisní zátěže, která negativně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel.
Vzhledem k nízkému umístění některých komínů a členitosti terénu, se škodlivé látky nacházejí přímo v dýchací vrstvě atmosféry. Jestliže
v bezprostřední blízkosti svého domu máte více
takových zdrojů, pobyt venku je nesnesitelný
(dochází k intenzivnímu dráždění sliznic, očí,
horních a dolních dýchacích cest), větrání ve
dne, ale i v noci je naprosto nemožné. Stáváme
se po dlouhé měsíce vězni ve svých obydlích. Tento neudržitelný stav není možné dále tolerovat. Snížení
nákladů na topení spalováním odpadů a nekvalitního paliva je zanedbatelné s ohledem na lidské zdraví.
Jaké jsou hlavní látky, kterými je ovzduší znečišťováno při spalování pevných paliv v lokálních topeništích?
- Poletavý prach – jeden rodinný dům při topení hnědým uhlím vyprodukuje za topnou sezonu 250 kg poletavého prachu. Na jeho drobné částice se váží různé toxické látky, často s karcinogenními a mutagenními
účinky. Pronikají hluboko do plic. Vdechování poletavého prachu poškozuje kardiovaskulární a plicní systém, kde způsobuje chronické zánětlivé a peroxidační procesy. Dlouhodobá expozice snižuje délku života.
- Polycyklické aromatické uhlovodíky – jsou to karcinogenní látky, které napomáhají rakovinovému bujení buněk. Nejobávanější z těchto uhlovodíků je benzopyren, který negativně ovlivňuje nejen genovou výbavu
novorozenců (vliv na imunitu), ale i jejich početí.
- Jedovaté těžké kovy, jako např. arzen a kadmium (prokázaný karcinogen).
- Dioxiny – vznikají při spalování plastových produktů vyrobených z PVC. Zahrnují 210 látek, z nichž se
sleduje 17 nejvíce nebezpečných pro lidské zdraví. Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození imunitního a nervového systému, ke změnám endokrinní rovnováhy a reprodukčních funkcí. Některé studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u
dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle.
K tomuto malému výčtu poškozování zdraví je třeba zmínit i devastující vlivy na biosféru, vegetaci atd.
Co tedy dělat, když váš soused porušuje ustanovení Občanského zákoníku (§ 127) a obtěžuje vás
kouřem nad míru přiměřenou poměrům?
Prvním krokem je vzájemná komunikace a domluva mezi sousedy. Pokud jsou však vzájemné vztahy na
bodu mrazu, nezbývá než se obrátit na úřady.
Možné způsoby řešení jsou v zásadě dva, a to cesta veřejnoprávní (přes úřady), nebo cesta soukromoprávní (přes soud).
a) veřejnoprávní cesta: úřadem příslušným k řešení problematiky lokálních topenišť je obecní úřad. V
rámci svých kompetencí by obce měly podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vydávat obecně závazné vyhlášky a ukládat jimi povinnosti k zabezpečení místních záležitostí. Jednou z nich může být i ochrana
a zlepšení kvality ovzduší. Obrátit se však můžete i na městskou policii. Ta by měla na místě věc zjistit a
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předat k dořešení obecnímu úřadu, který je oprávněn
řešit uvedené přestupky a případně je sankcionovat
pokutou.
b) soukromoprávní cesta: bránit svá práva je možné také touto cestou, v daném případě podáním civilní, tzv. sousedské žaloby proti původci zdroje znečišťování ovzduší a zápachu.
Bylo by však jednodušší, kdyby se uživatelé lokálních topenišť na pevná paliva této naléhavé problematice věnovali, zvláště s ohledem na ostatní obyvatele
a životní prostředí, a nahradili nevhodná tuhá paliva
jinými způsoby vytápění. Pokud nadále hodlají topit
pevnými palivy, tak je třeba zamyslet se nad výběrem
moderních nízkoemisních kotlů s vysokou účinností
spalování, nad výběrem kvalitního paliva (biomasa,
pelety atd.), realizovat pravidelná čištění kouřovodů a seřízení spalovacího zařízení, případně využít plynofikaci či nespalovací alternativní zdroje energie (např. tepelná čerpadla). Doporučuji zajímat se o tuto problematiku, sbírat z různých zdrojů potřebné informace a především maximálně využívat všechny dostupné
dotační projekty. Z vlastní zkušenosti vím, že to stojí nemalé starosti a úsilí, ale je to následně vyváženo
pocitem radosti z dosažení cíle a efektu.
Podporovat nahrazování tuhých paliv jinými způsoby vytápění, a tím potažmo zlepšovat životní prostředí
se snaží i stát. V rámci koncepce „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší
na území středočeského kraje“ jsou definovány aktivity, jejichž realizace bude podporována, např. poskytnutím finanční podpory z fondů EU či z Národních fondů. První vlaštovkou v tomto směru je právě nabízená
dotace na pořízení nízkoemisního kotle od Středočeského kraje, kterou mohou občané využít. V některých
krajích se ještě ke krajským dotacím přidávají přímo příslušné obecní úřady a poskytují svým občanům další
dotace a bezúročné půjčky na instalaci nízkoemisních kotlů. V těchto obcích za pomoci maximální osvěty,
přesvědčivé argumentace a finančních pobídek docílili 90 % náhrady nevhodných topenišť na topeniště
ekologická. Toto je výzva i pro vedení našeho lázeňského městyse. To je politika, která směřuje ke zlepšení
současného neuspokojivého stavu. Zájem o to, v čem žijeme a co dýcháme, by měl být pro všechny prioritou.
Hana Kletečková
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MUDr. Ladislav Ranc - Z deníku obvoďáka
Pokračování zápisků z pamětí lékaře MUDr. Ladislava Rance (*25.6.1916-+29.5.2001), jehož první dvě
kapitoly jste si mohli přečíst v minulém vydání Floriána. Text laskavě zapůjčil jeho syn MUDr. Jiří Ranc.
III.
Tíha rozhodování, koho uznat práce neschopným, komu napsat návrh na lázeňskou léčbu, koho choroba
předurčuje pro částečný nebo plný invalidní důchod, jaká zdravotní péče má být komu poskytnuta, to zůstává
na bedrech lékaře. Je mnoho, mnoho lidí, kteří zdravotnické péče zneužívají. Bránil jsem se tomu, aby takovíto lidé ze mě dělali vola, kolikrát jsem měl chuť s takovým člověkem vyrazit dveře. Hodí se marod, dělá, že
je na smrt nemocen a pak jede na hory nebo má melouch. Bere nemocenské dávky, na melouchu si vydělá
těžké peníze a lékař za to nese zodpovědnost. Bylo mi vždy milejší, když někdo ode mě něco potřeboval, že
mi to řekl na rovinu a nesnažil se mě oblbovat. Stává se často, že podnik přeruší na nějaký čas výrobu, pošle
zaměstnance na neplacenou dovolenou a řekne jim: Dojdi si k doktorovi, ať ti napíše neschopenku.
Mám-li se zmínit o lázeňské léčbě, nebude to nic optimistického. Během své dlouholeté práce v obvodě,
neviděl jsem nikdy žádný výrazný lázeňsko-léčebný efekt. Jedině, že se absolventi lázní po třínedělním odpočinku a rekreaci, cítili po návratu z lázní krátkou dobu lépe. To byli ovšem ti, kteří se jezdili do lázní skutečně léčit. Musím však podotknout, že ne všichni byli abonenti lázeňské péče. Pro velkou část to byla bezplatná
dovolená. Měl jsem manžele, kteří rok co rok jezdili do lázní, samozřejmě na poukaz. Druhou skupinu tvořili
ti, kteří si jeli do lázní užít, mám-li to napsat vulgárně, tak se tam jeli kurvit. Byl to státem podporovaný a placený sladký život (dolce vita), čehož následkem byly četné manželské rozvraty. Takových následků lázeňské
kůry jsem měl ve svém obvodě několik. Mohl bych se široce rozepsat o této tématice, ale raději toho nechme,
neměl jsem k lázním důvěru ani po léčebné, ani po etické stránce.
I návrh na lázeňskou léčbu může lékaře přivést do maléru. Měl jsem pacientku, která trpěla zažívacími
obtížemi. Na začátku roku jsem jí vyplnil návrh na lázeňskou léčbu a samozřejmě jsem si ho nechal dokumentovat odbornými nálezy včetně rentgenového vyšetření zažívacího traktu, které nevykazovalo nic patologického. Do lázní nastoupila paní až koncem roku. Během týdne se v lázních její zdravotní stav tak zhoršil, že
byla poslána na rtg vyšetření a zjištěn rozsáhlý inoperabilní zhoubný nádor žaludku. Okamžitě byla lázeňská
léčba přerušena a pacientka odeslána domů. Současně přišla na ředitelství OÚNZ stížnost, abych byl potrestán a pobyt a lázeňská léčba měla mně být připsána k náhradě.
Předložil jsem veškerou odbornou dokumentaci včetně negativního rtg nálezu. Vyšetřující komise zjistila,
že vývoj choroby u pacientky byl tak překotný, že se oba rtg nálezy mohou od sebe diametrálně lišit, ale v té
době, kdy byly dělány, odpovídají stavu choroby.
Konečný závěr byl ten, že jsem si počínal správně, přesně podle indikačních pravidel. Paní za krátkou dobu
zemřela.
Bylo však spousta návrhů na lázně, kdy jsem si vymýšlel obtíže a diagnozu, jen abych vyhověl žadateli.
Závodní výbory dostaly od ROH určitý počet poukazů, a aby nepropadly a nemuseli je vracet, dávali je za
odměnu vzorným pracovníkům s doporučením: „Dojdi si k doktorovi, ať ti to napíše“. Kdybych odmítl, jsem
neochotný asociál.
„Pane doktore, bolí mě záda, nemůžu se ohýbat, nemůžu pracovat.“
To je jedna z nejběžnějších obtíží, na kterou si lidé stěžují. Postiženého jsem vyšetřil lege artis, proklepal
páteř a trny obratlové, prohmatal paravertebrální svaly, zda tam není ztuhlost, provedl předklon, záklon,
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úklony, zda není omezená hybnost, vyzkoušel reflexy a celkem jsem nic nenašel. To ovšem neznamená, že
toho člověka záda nebolejí. I při negativním nálezu může mít postižený velké bolesti. Předepsal jsem léky a
obstříkl páteř novokainem. Chtěl jsem vystavit neschopenku, ale tu pacient odmítl, protože má v sobotu a v
neděli melouch, pracovní neschopnost si nemůže dovolit.
V pondělí ráno se dostavil s úsměvem na tváři, abych mu tedy tu neschopenku ode dneška napsal. Do mě
to vjelo a v tu ránu jsem ho z ordinace vyhodil. Vyhodil jsem pacienta? Nikoliv, spíše simulanta. Koukal na mě
jako spadlý z měsíce, když jsem vykřikl: „Ven!“
Na to, že předstíral jeden z nejtěžších lumboischiadických syndromů, vypadl jako namydlený blesk.
Aby bylo jasno, nebyl jsem pyšný na to, že jsem někoho vyhodil z ordinace. Lékař má být nad věcí, vždycky, za všech okolností. Přiznávám, že jsem nad situací nebyl. Přiznávám, že tento způsob je důkaz slabosti.
Sotva za ním bouchly dveře, věděl jsem, že jsem to přehnal. Jenže – co jsem měl dělat?
Jak už jsem se zmínil, jsou bolesti v zádech, jedny z nejběžnějších v praxi lékaře. Pokud je průběh krátkodobý, nedělají po prognostické stránce žádné obtíže. Je-li však častá recidiva, nebo bolesti se vlečou delší
dobu, je nutno zjistit původ choroby. Měl jsem v léčení pacientku, která měla stále bolesti v bederní krajině,
které nezabíraly na běžnou terapii. Proto jsem ji poslal na gynekologické vyšetření a tam se zjistilo, že se
jedná o metastázující karcinom dělohy. Už ani radikální operace nezachránila ženu před smrtí.
Druhý případ byl můj přítel, svého času primář interního oddělení nemocnice v Počátkách. Kdykoliv jsme
se sešli, stěžoval si na bolesti v bederní páteři. Nevěnoval tomu žádnou pozornost, jen se cpal práškama
proti bolesti. Jednou jsem mu řekl, aby si došel na urologické vyšetření. Náhodou mě poslechl. Na urologii se
zjistilo, že má karcinom prostaty. Na jakékoliv léčení už bylo pozdě. Nedlouho nato zemřel.
Z nemocnice se mi vrátil pacient, kterého jsem tam poslal s onemocněním ledvin. Na propouštěcí zprávě
byla moje diagnoza potvrzena, pacient propuštěn s poznámkou, že je práce schopen. Přesto jsem ho nechal
ještě týden doma jako rekonvalescenta a teprve potom uschopnil. Jeho reakce byla překvapující. Nikoliv
aby požádal, že se ještě necítí dobře, abych ho ponechal ještě nějaký den doma, ale začal na mě křičet, že
do práce nepůjde, a když jsem trval na svém, vrhl se na mě, udeřil mě a způsobil mi tržnou ránu na nose.
Sestra mě začala bránit, ale i ona vyfasovala několik modřin. Nemohl jsem se aktivně bránit, protože jako
veřejně činná osoba nesmím použít fyzického násilí. Pacient nechtěl opustit ordinaci, a proto jsem telefonicky
přivolal SNB. Teprve potom odešel. Já jsem se nechal ošetřit na chirurgii, případ nahlásil ředitelství OÚNZ a
příslušné komisi MNV.
Po prošetření u komise dostal dosti vysokou peněžní pokutu.
Opakovaně jsem měl ve stavu práce neschopných člověka, který byl více v neschopnosti než v práci. Byl
snad vyšetřen na všech odborných odděleních a všude kde nic tu nic. Do práce se mu však vůbec nechtělo.
Ani revizní lékař s ním nic nesvedl. Až nás to jednou dopálilo a při LPK (Lékařská poradní komise) jsme milého marodéra uschopnili. Je smutné, že chování mnohých je založeno na podvádění, simulování, přetvářce,
jen aby si vynutili nějakou výhodu. Tím však celý případ neskončil.
Jednou večer se za tmy vracím z ordinace domů. Nikde nikdo, ulice liduprázdná a najednou mi vkročil do
cesty muž, který se odlepil od tmavé zdi, a hrne se ke mně se slovy: „Ty kluku slovácká, až se to obrátí, tak
ti rozbiju držku.“
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Dále v agresivitě nepokračoval, ale dal mi na vědomí, co mě čeká. Takže jsem měl štěstí, že mi tu držku
nerozbil už teď.
„Volal mi jeden můj známý, abych se přišel podívat na jeho ženu, že je nějaká neklidná. Já tady mám hodně
práce, tak tam prosím tě dojdi sám“, telefonoval mi ředitel.
Poznámka, že je neklidná, mohla značit, že se jedná buď o hysterický záchvat nebo možná i o něco vážnějšího. Při příjezdu nás přivítal manžel postižené v předsíni a neměl žádnou chuť vstoupit s námi do místnosti,
kde se nacházela nemocná.
Když jsem otevřel dveře, vrhla se na mě žena, šílený výraz v očích, v ruce dlouhé špičaté nůžky, jimiž na
mě mířila. Saniťák ji duchapřítomně chytil za ruku a měl co dělat, aby ji udržel po celou dobu, než jsem jí dal
uklidňující injekci. Stále vydávala nesouvislé hlasité skřeky. Když se trochu uklidnila, naložili jsme ji do sanity
a odvezli do psychiatrické léčebny.
U naší pacientky se jednalo o výpadové jevy, které se někdy vyskytují u žen v přechodu (klimakterium).
Tyto příznaky jsou způsobeny porušenou činností mozkové kůry, dysfunkcí vegetativního nervstva a změnou
přeměny látkové. U pacientky převládaly příznaky psychické a byly vystupňovány až k šílenství.
V sousedním městě zůstal domov důchodců bez lékaře, který onemocněl. Ředitel OÚNZ mě požádal,
abych ho po dobu nemoci zastoupil. Ředitelkou tohoto domova byla fanatická členka strany, sestry ji neměly
rády a bály se jí. Při jedné vizitě se paní ředitelka ke mně přidala a bylo zřejmé, že mě chce na vizitě doprovodit. Zastavil jsem se a obrátil se na ni:
„Vy jste zdravotní sestra?“
Uraženě se zarazila, na odpověď jsem nemusel čekat, a proto jsem ji vyzval, že v tom případě, když není
zdravotní sestrou, nemá právo mě na vizitě provázet. Tohle se jí přece nemůže stát, vyzařovalo z jejích zděšených očí, zejména před sestrami, které scénu přijaly se škodolibým uspokojením. No, stalo se a já jsem
si udělal doživotního nepřítele, z čehož jsem si pramálo dělal, vždyť jsem jednal v rámci zdravotnických
předpisů.
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Staroboleslavské Palladium a Matka Boží Tuřanská
Bratři Konstantin a Metoděj byli syny významného císařského „drungaria“ (podvelitele) v Soluni, v jejímž
okolí se mluvilo jihomakedonským, slovanským nářečím. Metoděj měl za sebou právnické vzdělání a jako
správce jedné z byzantských provincií, získal zkušenosti misionářské a organizační ve světské správě. Konstantin, filosof a lingvista, absolvoval filosofii na patriarší akademii, byl vysvěcen na kněze a stal se profesorem filosofie v Konstantinopoli. Velká Morava byla už před jejich příchodem pokřesťanštěna, ale pohanství
bylo ještě přítomné. Na Moravu přinesli bratři z Byzance základní bohoslužebné texty ve slovanských překladech, staroslověnštině. Konstantin zde začal s překladem Bible do slovanského jazyka a sestavil slovanské
písmo, hlaholici. Později bylo písmo upraveno a zjednodušeno podle řecké abecedy jako cyrilice. Společně
s Metodějem přeložili z latiny do slovanského jazyka církevní knihy a liturgii, sloužili slovanskou bohoslužbu, které lidé na Moravě rozuměli, a vyučovali v ní nové kněze. Za vlády knížete Svatopluka pokřtil Metoděj
českého knížete Bořivoje. Bořivojův křest přinesl do Čech i kulturní zisk, literaturu a vyšší snahy výtvarné a
uměleckořemeslné. Díky cyrilometodějské misii se velmi prohloubilo národní a kulturní uvědomění a mělo
velký vliv na uchování české identity. Vklad cyrilometodějské misie vytvořil podmínky pro kulturní rozvoj celého národa.

Staroboleslavské Palladium
Jedna z legend praví, že Konstantin s Metodějem přinesli ze své domoviny, Byzance, obraz Matky Boží
s dítětem, který Metoděj věnoval kněžně Ludmile po jejím křtu. Reliéf je vyroben z tzv. korintské slitiny, o
rozměrech 19 x 13,5 cm. Před odchodem věrozvěstů na Velkou Moravu, doznívala v Byzanci druhá vlna
obrazoborectví (první v roce 726, druhá 813-847). Na příkaz nejvyššího patriarchy a císaře Lva V., byly z
kostelů odstraňovány a ničeny veškeré sochy, obrazy a zařízení. Nabízí se domněnka, že část těchto věcí
Konstantin s Metodějem zachránili a přinesli na Velkou Moravu, reliéf Matky Boží z korintské slitiny mohl být
mezi nimi. Korintská slitina, směsice různých kovů, nemá v našich zemích obdobu. Když Římané v roce 146
př. Kristem dobyli a zapálili bohaté město Korint, roztavené zlato, stříbro a další kovy z mnoha obchodů a
dílen, kde byly zpracovávány, odtékaly k moři, kde ztuhly. Tuto slitinu potom Korinťané po staletí vyhledávali
a sbírali na mořském břehu a velmi si jí cenili při dalším zpracovávání pro její kvalitu.
Podle jiné legendy kněžna Ludmila po svém křtu odevzdala arcibiskupovi Metodějovi všechny své pohanské bůžky, aby z jejich kovu nechal odlít nádoby ke křesťanské bohoslužbě. Metoděj dal kromě nádob zho-
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tovit i kovový obraz Panny Marie s dítětem. V Guppenbergově Atlasu Marianus, z roku 1657, byla vyslovena
teorie, že obraz nechala odlít Ludmila z modly Krosiny a to pak zavěsila na hruď svému vnukovi Václavovi.
Jiří Crugerius v Sacru pulveres to odmítl, neboť Krosina byla zhotovena ze zlata a reliéf byl z kovu, který se
v Čechách nevyskytuje. Klonil se k názoru, že reliéf přinesli Konstantin s Metodějem.
Legenda pokračuje, že kněžna si obraz Matky Boží odvezla na Tetín, kde jej vroucně uctívala. Po její mučednické smrti reliéf zdědil její vnuk, kníže Václav. Nosil jej zavěšený na hrudi a měl jej při sobě i v den své
smrti 28. září 935, kdy jej při cestě na jitřní bohoslužbu, do kostela sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi,
probodl vrah, najatý jeho bratrem Boleslavem. Podle pověsti Václavův sluha Podiven stačil vzít k sobě krví
zbrocený reliéf. Ve snaze zachránit jej před zneuctěním, zakopal jej za hradbami do země. V těchto místech
už Podivena dostihli Boleslavovi muži a oběsili na dubu.
Kovový obraz ležel v zemi déle než dvě století, když jej kolem roku 1160 na poli objevil rolník. Při orání se
koně zastavili a nechtěli jít dál, k překvapení rolníka se ve vyorané brázdě ve slunci leskl obraz Matky Boží.
Rolník odnesl vzácný nález domů, ale ráno už jej nenašel, obraz zmizel. Objevil jej znovu na poli, na stejném
místě, ale druhého dne obraz z jeho obydlí opět zmizel. Když se to opakovalo několikrát, zanesl obrázek
kněžím a ti usoudili, že Panna Maria si přeje být uctívána v místě nálezu. Nechali postavit na označeném
místě kapli a obraz do ní umístili. Zpráva se brzy rozšířila po celém okolí a do kaple přicházeli poutníci i ze
vzdálených míst a přinášeli Panně Marii dary a poděkování za vyslyšené prosby.
Kostelík, ve kterém byl Mariánský obraz přechováván, byl před rokem 1421 vypálen husity při obsazení
Staré Boleslavi. Z původního reliéfu se prý zachoval jen slitý kov a část rámečku, ze kterého byl vytvořen
reliéf nový. Podle nejnovějšího bádání prof. Jana Royta, dnešní podoba reliéfu odpovídá ale už osmdesátým
létům 14. století, kolem roku 1380, což vyvolává další otázky, proč byl původní obraz přetvořen. Tento pozdější gotický Mariánský obraz byl přemístěn do nové kaple Panny Marie ve Staré Boleslavi, byl hluboce uctíván a pověst o něm se rozšířila po celé zemi. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie, 18. srpna 1609, prohlásili
jezuité P. Colens a P. Cristercius reliéf Panny Marie s děťátkem za Palladium, ochranný obraz země České.
V době třicetileté války, v roce 1632, vpadli do Brandýsa a Staré Boleslavi Sasové, pod vedením plukovníka Vavřince von Hofkirchena, fanatického protestanta. Ve Staré Boleslavi vyplenili oba chrámy, sv. Václava
i Nanebevzetí P. Marie a nezastavili se ani před Palladiem. V Praze nechal plukovník von Hofkirchen přibít
Palladium na starou židli a postavit na Staroměstském náměstí před šibenici, k veřejné potupě. Památka na
tuto událost na Palladiu zůstala, dva otvory po hřebech, na hrdle Panny Marie. Na vystavované kopii Palladia
jsou zakryté broží ve tvaru trojlístku. Vavřinec von Hofkirchen odvezl Palladium jako válečnou kořist do Saska a požadoval za něj výkupné 100 tisíc zlatých. Po vykoupení, kdy největší část složila Benigna Kateřina z
Lobkovicz, bylo Palladium vráceno do Staré Boleslavi.
O rok později, na jaře 1639, vtrhlo do Čech švédské vojsko. Palladium bylo včas odvezeno do Vídně pod
ochranu císařského páru, Ferdinanda III. a Anny Marie Španělské. Navráceno bylo na konci třicetileté války
s oltáříkem, do kterého bylo zavěšováno a s kopií, ozdobené zlatými korunkami, drahokamy a perlami, které
nechala vytvořit císařovna Anna Marie. V historii muselo Palladium ještě několikrát opustit Starou Boleslav,
místem úkrytu bývala Praha, Vídeň, fara v Berouně, nebo sklepení jednoho starobylého domu v Brandýse
nad Labem. V 18. a 19. století se poutě do Staré Boleslavi obnovily, přicházelo mnoho poutníků a Stará Boleslav se přiřadila k velkým poutním místům v Čechách, jako byl Bohosudov u Teplic a Svatá Hora u Příbrami.
V době okupace a za II. světové války bylo Palladium uschováno a v chrámě nahrazeno kopií. Po válce
se Palladium vrátilo zpět do chrámu. Za krátký čas, za komunistické totality, se muselo ukrývat znovu a v
chrámě se objevila kopie. Závěr 20. století přinesl návrat k tradicím svatováclavských poutí. Za svou, déle
než tisíciletou historii, se Staroboleslavské Palladium přiřadilo k českým národním symbolům a představuje
obraz Panny Marie, ke které se stále mnoho lidí obrací.
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Tuřanská Panna Maria, Matka Boží v trní
Na Moravě je Mariánská tradice spojena s kostelem v Tuřanech a legendou O nalezení Matky Boží: „Roku
1050 se vracel rolník Horák z Chrlic z polních prací lesem, kde dnes stojí Tuřany a cestou zpozoroval neobvyklý jev – z křoví planých růží jež míjel, vycházela silná záře. V trní objevil sošku Panny Marie s Ježíškem,
světci Konstantinem a Metodějem na Velehrad přinesenou, neporušenou, tak jak ji zde ukryli věřící, prchající
z Velehradu k Brnu, při vpádu Maďarů (roku 906). Horák odnesl sošku domů ve víře, že rodině přinese požehnání, soška se však sama v noci přemístila na původní místo, kde ji našel. Toto se opakovalo několikrát,
z čehož Horák i sousedé vytušili přání Panny Marie, míti na tomto místě kostel vystavěný. Chrličtí tedy vystavěli kostel, čímž dali též vzniknout Tuřanům.“
S legendou je spojeno mnoho dalších skutků a zázraků, popisujících silnou pomoc Panny Marie svému
poutnímu místu v Tuřanech a její ochotu pomáhat trpícím. Když v roce 1600 zlodějské bandy na Moravě
vyplenily kostel, kardinál z Dietrichsteina se vydal do Tuřan, aby se o tom sám přesvědčil. Mnoho dalších
poutníků pak kardinála následovalo a kardinál nechal kostel opravit a rozšířit. Při obnově kostela nalezli na
jedné boční stěně nápis, že kostel byl postaven kolem roku 1000. Svědčilo o tom i hodně staré zdivo. V
zápisu také vzbudil obdiv kořen z křoví planých růží, ve kterém byla soška nalezena. Kořen byl uložen pod
kamenným oltářem a byl stále zdravý a čerstvý. Tuřany se staly významným poutním místem. Za třicetileté
války, v roce 1642, kdy na Moravu vtrhlo švédské vojsko, byla soška Matky Boží převezena do Vídně, kde
byla pod ochranou císaře Ferdinanda III. a císařovny Marie Anny společně se staroboleslavským Palladiem.
Olomoucký biskup, kardinál František z Dietrichsteina, v roce 1600 požádal tuřanského faráře Jiřího Pekaře Pistoria, aby sepsal starobylé zprávy a paměti o posvátné sošce a vzniku tamního kostela. V psaní
pokračoval další tuřanský farář, Matěj Petráš a jezuita Bohuslav Balbín, který o celé historii sepsal knihu O
původu a zázracích Matky Boží Tuřanské. Soška Matky Boží Tuřanské je vysoká 60 cm, vyřezaná ze dřeva.
Už v roce 1658, kdy ji zkoumal a popsal Bohuslav Balbín, bylo dřevo vysokým stářím značně ztrouchnivělé,
podle tehdejších znalců označené za hruškové. Na sošce byl patrný, několik set let starý způsob výroby, kdy
hrubě vyřezaná dřevěná socha se zabalila do plátna, předem namočeného do klihu a plátno se k dřevu těsně
přitisklo. Teprve potom se na plátně tvarovala socha dále a po zaschnutí a ztuhnutí klihu potřela barvami.
Klíh, který se do dřeva vsákl, současně dřevo nakonzervoval. V době Balbínově, v 17. století, byly už sochy
ze dřeva, nebo z kamene, dokončené a kolorované přímo, bez dotváření klihovým plátnem. V roce 1683 nechala Kateřina hraběnka Magnisová, vyrobit nové postavy Matky Boží a Ježíška ze stříbra a do nich zasadit
dřevěné hlavičky z původní, už rozpadlé dřevěné sošky. Z pozdější doby, konce 17. století, pochází stříbrná
zeměkoule s křížkem v Ježíškově ruce, ruka Matky Boží s žezlem, trnové pruty po pravé a levé straně trůnu
a korunky na hlavách.
azč
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Tak takhle to je.
Naše rodina má psa. Respektive psí holku. A naše pesinka se ráda proskočí. No, kdo by odolal procházce
například podzimním ránem po okolí, s blaženým psem, který lítá kolem, štěstím bez sebe, že lítat může.
Onehdá, při jednom takovém proskakování jsme se setkali s páníčky, ona a on, kteří měli v místních hvozdech stejné zájmy. Pejsky měli dva, jeho a ji – ohromný, hranatý, takový ty, co mají kůže na další dva psy,
zuby snad ve třech řadách. A dali jsme se do řeči.
Bylo nastoleno oblíbené téma pejskařů, a to, co si to ti myslivci pořád vymýšlí, jako že co pes, to lačná
šelma toužící po malém hopkajícím zajíčkovi a tak. „Copak takovejhle pes může nějakou zvěř chytit“ (pravil
páníček obou almar přesvědčivě). Dyť ten když se rozeběhne, tak mu dá práci zastavit, natož se rychle za
mrštným zajícem otočit (dodal evidentně z pozice zasvěceného). Pravda, při pohledu na jejich hafany jsem
měla za to, že by to tanku šlo lépe. „ A sou nažraný, tak co by něco lovili (a punktum)!“ Nedalo mi proto velkou
práci tyto argumenty přijmout za své a chvíli si v nich coby pejskař rochnit.
Jednou jsem se však na dané téma dala do řeči
se zástupcem bojovníka na opačné straně barikády, tedy s myslivcem. Ten mi vysvětlil, že opravdu
né vždy je problém se psy jako takovými, ale s tím,
že svým pobíháním zvěř vyplaší, ta v panice a ve
stresu uteče velmi daleko a nenajde cestu zpět.
Není snad nutno dodávat, jaké následky to má v
době, kdy jsou na světě mláďata. Máma je nenajde
a ty pak zbytečně zajdou hlady. Při té představě
mě už to skotačení pejsků v lesích, polích a lukách
nějak moc netěší. Jsou zde i jiná místa, kde se mohou naši mazlíci proběhnout. Nehledě, že v místech, kde by se zvěř mohla opravdu vyskytovat by
neměl být problém hafíky vzít na vodítko a dopřát
jim jenom procházku. Pro ně i pro nás taky dobrý.
Nakonec mně i Vám by se určitě nelíbilo, kdyby
nějaký zajíc odehnal například Vaší psí mámu od vašich štěňat. Těm se slabší představivostí nevím co napsat :).
Ono ale ne každý pes je takové jehně, jak si leckterý jeho páníček myslí. Následky „volné zábavy“ několika
(rozhodně taky nažraných psů) můžete vidět na přiložené fotografii utýrané srnky. Když k ní lidé přispěchali,
ještě žila. Samozřejmě byla utracena, ale musela si na to v bolestech počkat. Neubyl z ní ani kus, takže pro
obživu to ti pejsánci nedělali.
Takže je to na nás, páníčci, aby se to již neopakovalo. A to mi tak ještě okrajově připomíná, že jsem jednou
vyslechla na nábřeží rozhovor dvou vlastníků psů, kteří se trumfovali, kolik koček a koťat zrovna ty jejich
obludy zahryznou. Inu, co jen tak dodat a neurazit, že?!
Romana Vaňková
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S dravými ptáky do oblak - sokolnictví
Jak se může člověk vznést s dravými ptáky do oblak a shlížet s nimi dolů na zem, o tom nám své zkušenosti vyprávěl toušeňský sokolník a chovatel dravců, pan Jindřich Kliment.
Sokolnictví je speciální, ale zároveň tradiční způsob
lovu pomocí dravých ptáků. Průkazné náznaky sokolnického lovu jsou už z doby před 4 tisíci lety, z území
rozsáhlých středoasijských stepí. Do Evropy se sokolnictví začalo šířit ve 4. století a největšího rozkvětu dosahovalo ve 13. a 14. století. Tento způsob lovu
ale byl pouze výsadou panovníků a nejvyšší šlechty. S
postupem času a rozvojem palných zbraní začalo sokolnictví upadat a v průběhu 18. století téměř zaniklo.
Bylo udržováno pouze okrajově, ale spíš jako zábava
a kratochvíle.
Obnovu sokolnictví, jako způsob lovu na území našeho státu, lze datovat do roku 1967, kdy byl založen
Klub sokolníků při Československém mysliveckém svazu. Začínalo se ale prakticky od nuly, po generace získané zkušenosti byly zapomenuty. Navíc stavy dravců,
vhodných k provozování sokolnictví, byly kriticky nízké nebo žádné. Sokol stěhovavý, základní dravec, po
kterém je sokolnictví pojmenováno, byl zcela na území
našeho státu vyhuben. Novodobé sokolnictví začínalo
u nás prakticky jen s jestřábem lesním nebo krahujcem
obecným, o jiných sokolnických dravcích, jako jsou velcí sokoli a orli, jsme si mohli tak akorát snít.
V Toušeni jsme se sokolnictvím začínali s Josefem
Ševčíkem v roce 1973. Sokolnictví je ale způsob lovu a
je tedy nutné mít lovecký lístek. To znamená absolvovat
myslivecký kurz, roční adeptskou praxi v mysliveckém
sdružení a složit zkoušku z myslivosti. Teprve potom
jsme se mohli stát členy ČMS, dnes Českomoravské
myslivecké jednoty, a po složení sokolnické zkoušky též členy klubu sokolníků. Začátky ale nebyly snadné,
žádné zkušenosti, žádná dostupná literatura. Jakékoliv sokolnické pomůcky, jako posed pro dravce, poutka,
rolničky, rukavice, to vše jsme si museli vyrábět a nebo pracně shánět od zkušenějších sokolnických kolegů.
Naštěstí jsme brzy získali kontakt na zkušeného sokolníka, pana Karla Malého ze Zelenče, který nám v našich sokolnických začátcích značně pomohl. Stali jsme se též členy místního loveckého sdružení, ve kterém
jsme našli pro provozování sokolnictví pochopení.
Můj první dravec, kterého jsem měl, byl pro sokolnictví zcela netypický a zvláštní a to moták pochop. Byl
zabaven z nelegálního držení a přestože měl být původně vypuštěn do přírody, nakonec u mne zůstal. Na
sokolnických lovech, které jsem s ním objížděl, budil docela pozornost, neboť v té době nebylo mezi sokolníky mimo jestřába téměř nic jiného vidět.
Každý dravý pták se dá vycvičit, ale ne každý je k sokolnickému lovu vhodný. V sokolnictví se používají v
první řadě velcí sokoli a to sokol stěhovavý, raroh velký a importovaní rarozi lovečtí, eventuelně jejich kříženci. Dále je to orel skalní, jestřáb lesní, krahujec obecný a v poslední době též dravci dovezení ze severní
Ameriky a to káně rudoocasé a káně Harrisovo, dravci způsobem lovu dost podobní jestřábu, ale dostupnější.
Získat v dnešní době jakéhokoliv dravce, vhodného pro sokolnictví, není problém. Všichni vhodní dravci
se uměle v zajetí odchovávají, takže je to jenom o penězích, ale ceny jsou přijatelné. Dravce z přírody získat nelze, všichni jsou přísně chráněni a i kdyby se někdo o to pokusil, legalizace takto získaného ptáka je
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vyloučena.
Ještě něco málo k držení dravce a výcviku dravce. Abych mohl držet dravce a volně s ním létat a lovit,
musím být členem Českomoravské myslivecké jednoty, klubu sokolníků a též nejlépe členem nějakého mysliveckého sdružení, kde budou pro mne mít pochopení. Výcvik dravce není složitý, chce to mít jen jisté
znalosti a zkušenosti. S výcvikem se začíná prakticky od chvíle, kdy se ke mně dravec dostane. Může to být
velmi malé mládě a nebo dospělý jedinec, ale ideální je dravec odebraný z chovné komory na prahu jeho
osamostatňování od rodičů. Výcvik probíhá poměrně rychle. Zhruba po desetidenním výcviku už lze dravce
volně pouštět.
Dravci se nedávají do klecí, doma jsou vystavováni na klidném místě, kde mají svůj posed, ke kterému
jsou přes poutka, obratlík a dloužec (asi 2 m dlouhá šňůra), připoutáni. Dále musí mít přístřešek, kam se v
případě nepříznivého počasí schová a nádobku s vodou na koupání a pití. Základní výstrojí loveckého dravce
jsou poutka a rolničky, oboje má stále na sobě i při volném letu, dále obratlík, dloužec a u sokolů a orlů se
též používá při lovu sokolnická čepička. Jako potrava se používá kvalitní čerstvé maso, jednodenní kuřata,
křečci, myši, morčata a v nouzi též hovězí maso.
V době, kdy jsme s Josefem Ševčíkem začínali, nebyl problém si dravce opatřit. Na základě povolení se
mládě vybralo z hnízda, povolen byl samozřejmě jen jestřáb eventuelně krahujec, dnes už to možné není, a
mohli jsme začít s výcvikem. Naprosto jiný rozměr dostalo sokolnictví v Toušeni, když se podařilo získat ze
zahraničí první sokoly stěhovavé. V roce 1980 jsme u mne na zahradě postavili komoru k odchovu sokolů.
Byl to běh na dlouhou trať. Nebyly žádné zkušenosti, v minulosti nikdo dravce neodchovával, nebylo to třeba,
příroda jich byla plná. Po šesti letech se nám konečně podařilo odchovat prvních pět mláďat sokola v zajetí
a byl to vůbec první umělý odchov sokola stěhovavého v Československé republice. Odchovy se postupně
začaly dařit i jiným sokolníkům a proto mohli být někteří takto odchovaní sokoli postupně vypouštěni do přírody. I díky tomu se sokol do naší přírody vrátil.
V té době se sokolnictví začal intenzivně věnovat i pan Oldřich Šulc a všichni jsme tvořili dobrou sokolnickou partu. Byl to vrchol sokolnictví jak mého, tak sokolnictví v Toušeni. Nejenom že jsme měli vlastní sokoly,
ale v té době jsme dostávali na zápůjčku i dravce z Německé spolkové republiky. Byli to velcí sokoli jako raroh
velký, raroh lovecký a jejich kříženci. Raroh lovecký je největší sokolovitý dravec, žije v severských oblastech
a je nesmírně cenný.
Tohoto dravce jsem měl zapůjčeného na celou loveckou sezónu 1988. Byl to kříženec raroha loveckého a
raroha velkého, ale na pohled vypadal jako čistý raroh lovecký. Zúčastnil jsem se s ním desítek sokolnických
lovů a měl jsem s ním neskutečné lovecké zážitky. Na Silvestra 1988 jsem ho vrátil majiteli do NSR, kde byl
posléze zařazen do chovu.
Když jsem se sokolnictvím začínal a viděl jsem na fotografii raroha loveckého, přál jsem si ho někdy vidět
na vlastní oči. To, že jich jednou budu mít na zahradě dvanáct a budu mít možnost s nimi létat a lovit, to by
mě skutečně nikdy, ani ve snu nenapadlo.
A. Červinková
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Rozhovor s panem Janem Schwägerlem o mysliveckých psech
Lidová myslivost je s Toušení spjata již od roku
1951. Péče a ochrana zvěře je hlavní náplní činnosti každého myslivce a velkým pomocníkem mu
může být i jeho lovecký pes. O úspěších, úskalích
a práci myslivců, nám začal vyprávět člen Mysliveckého sdružení Vysoká mez Lázně Toušeň, pan
Jan Schwägerl, sám:
Pes nebo fena, kteří jsou vhodní k chovu, musí
splňovat loveckou upotřebitelnost formou zkoušek
a výstav. Čím více zkoušek a výstav mají, tím jsou
oni i jejich štěňata cennější a vhodnější pro výcvik.
Spojení psa a feny určitého plemena doporučuje
klub daného plemena. Po narození štěňat majitel
feny nahlásí na organizaci počet štěňat a jejich
jména. Dostane pro ně tetovací čísla a rodokmeny.
Malé štěně se doma pomalu cvičí formou zábavy. Základem každého výcviku je nácvik poslušnosti. Na jaře
okresní myslivecký spolek uspořádá jarní svod, což je taková přehlídka psů a jejich posuzování odbornou
komisí. Toto posuzování je zapisováno do jejich rodokmenů. Pes se může začít cvičit už od 6 měsíců stáří,
ale vše záleží na jeho kondici a vyspělosti. K odstřelu zvěře pro výcvik psa musí být povolení úřadu životního
prostředí s rozšířenou působností.
Lovecký pes, který je využíván k lovu a pracuje pro myslivce v mysliveckém sdružení, musí mít zkoušky k
lovecké upotřebitelnosti pro každý druh lovu. Základní zkouškou ve výcviku ohaře je podzimní zkouška, při
níž pes dostane průkaz k lovecké upotřebitelnosti pro polní honitbu. Když má pes dobré vlohy a výsledky,
může s ním majitel udělat i lesní zkoušky pro práci v lese, nebo všestranné zkoušky, které spojují polní i
lesní zkouškové disciplíny. Nejvyšší zkouškou je memoriál a memoriálů je několik, na příklad Memoriál Karla
Podhajského.
Pro naši honitbu jsou nejvhodnějším plemenem ohaři. Musí mistrně ovládat hledání, aportování a klid před
zvěří, někdy i dohledávání postřelené zvěře. U nás ve sdružení Vysoká mez máme i norníky – jezevčíky, kteří
mají své nornické zkoušky. Tyto se dříve dělaly tak, že na umělé výcvikové noře nebyla mezi psem a liškou
žádná zábrana, mohli jít na kontakt, nebo pes mohl lišku vyhnat z nory ven. Jenže ochranáři vymysleli dát
do umělé nory ke kotli (konec nory) ochrannou mřížku. Norník přiběhne k mřížce a musí lišku zaštěkávat, ale
nejde s liškou na kontakt. Norník si pak ve volné přírodě myslí, že když vběhne do nory, že mu nehrozí žádné
nebezpečí, ale opak je pravdou.
U nás se psi dožívají věku asi tak kolem 10 let. Není to moc, je to tím, že při honech spadne střelená zvěř
do ledové vody a pes pro ni musí plavat, prostě je při honech plně vytížen a to v každém počasí. Během
roku se psem chodí myslivec do revíru. V tuto dobu se sekají louky a vojtěšky, budou probíhat žňové práce,
a proto myslivci po domluvě se zemědělci chodí se svými psy do polí, vyhánějí zvěř před žacími stroji a tím
ji chrání. Je doba kladení mláďat a ty před sekačkou nestihnou utéct. Proto je lepší, když myslivec se psem
prochází pole před sekáním aspoň týden dopředu, aby tam zvěř neměla klid a byla rušena. Na příklad srna
pak vrhne srnče někde jinde, kde má klid.
Za myslivecké sdružení Vysoká mez, bychom rádi požádali veřejnost o tolerantní chování, aby se svými
psy nechodili do polí a zvěř tak nerušili a nestresovali hlavně volným pobíháním psů.
A. Červinková
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Období medobraní
Právě v těchto měsících v krajině kolem nás a na našich
zahrádkách kvete spousta rostlin. Včela medonosná má
tedy spoustu práce, neboť létá z květu na květ a sbírá
nektar a pyl. V tomto článku se zaměříme právě na to, co
z takového nektaru může vzniknout. Jak většina čtenářů
již jistě tuší, jedná se především o med. Podle rozmanitosti květin v krajině je i rozmanitá chuť a složení medu,
jinými slovy není „med jako med.“ Existují však určité základní druhy, které jsou typické svým charakteristickým
složením. Toto složení má významný vliv především na
kvalitu daného medu.
Hned v úvodu je dobré zdůraznit, že med má nejen svou
nezaměnitelnou chuť, ale především má mnoho pozitivních účinků na zdraví člověka. Má prokazatelné antibakteriální a antioxidační účinky. Používá se např. k léčbě
onemocnění dýchacích cest, k hojení ran či k regeneraci kůže. V zažívacím traktu působí jako přírodní antibiotikum, ochraňuje sliznice žaludku před dráždivými látkami. Díky všem těmto pozitivním vlastnostem má med
široké uplatnění nejen v potravinářství, ale také ve farmacii a kosmetickém průmyslu. Někteří možná ocení i jeho
„pozitivní účinky“ v podobě alkoholických nápojů, například v medovině.
Druhy včelího medu
Med můžeme rozdělit do skupin podle různých hledisek, například podle botanického původu, způsobu zpracování či podle konkrétní rostliny, ze které pocházejí (tzv. jednodruhové medy).
Dělení dle botanického původu:
- Nektarový med (také označován jako květový nebo luční) – pochází z nektaru rostlin či mimokvětních nektárií. Je snadno stravitelný díky vyššímu obsahu stravitelných cukrů.
- Medovicový med (lesní) – vzniká z mízy proudící rostlinnými pletivy, která je následně zpracována a obohacena výměšky slin stejnokřídlého hmyzu (mery, mšice, puklice, červci).
- Smíšený med – jedná se o směs určitého podílu medů květových a medovicových. Obsahuje tedy látky
charakteristické pro oba již uvedené typy medů, díky tomu je tento med velmi oblíbený. K samotnému mísení
dochází již včelami v úlu, neboť tento med připadá na končící období masivního květu rostlin a již nastupujícího
období sběru medovice.
Dělení dle způsobu zpracování
- Vytočený med je med, který se získává při vytáčení medu.
Tento proces je odborně nazýván jako medování, kdy ze včelstev jsou odebrány zavíčkované plásty s medem. Zavíčkované
plásty se následně odvíčkují speciální včelařskou vidličkou a vytočí se ve stroji zvaném medomet. Toto zařízení na první pohled
vypadá jako velký sud. Uvnitř tohoto „sudu“ je umístěn otáčející
se koš, do kterého se vkládají rámky. Z takto umístěných rámků
se odstředivou silou získává med.
- Pastovaný med je med, který po vytočení byl následně upraven do pastovité konzistence. Je tvořen směsí jemných krystalů.
Jedná se o přírodní med, v němž zůstávají neporušeny všechny
biologicky aktivní látky, jako jsou zejména enzymy, vitaminy, bílkoviny a minerální látky. Oblíbenost pastovaného
medu v posledních letech narůstá, neboť je velmi snadné ho namazat na chleba, aniž by z něj stékal. Pastovaný med je tedy jakási medová pomazánka, která je měkká a vláčná. Díky dodatečné úpravě je však tento med
zpravidla o něco dražší.
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- Plástečkový med je med, jenž je zavíčkovaný a uložený do čerstvě postavených plástů. Takto od včel postavený plást je následně prodávaný v uzavřeném, zpravidla plastovém obalu. Po rozbalení obalu lze tento
med konzumovat i s plástem, neboť se jedná o přírodně vytvořenou surovinu.
- Pekařský med je med průmyslový. Je výhradně určen pro průmyslové použití. Takovýto med mívá často
„cizí“ příchuť a pach, případně vykazuje i počínající kvašení.
Dělení medu podle původu z dané rostliny
Řepkový med
Jedná se o nejdříve vytáčený med v roce. Řepkový med je buď jednodruhový, nebo s příměsí medu z ovocných stromů. Tento druh medu se v současné době v našich podmínkách vyskytuje v největším množství.
Tento nárůst množství je způsoben velkým výskytem řepky olejky pěstované na polích. Řepkový med obsahuje poměr glukózy k fruktóze 1:1. Díky tomuto poměru dochází k následné rychlé krystalizaci medu. V kapalném stavu má žlutou barvou. Později, ve vykrystalizované formě, je téměř bílý. Chuť a vůni má výraznou.
Lipový med
Jedná se o med smíšený z nektaru a medovice lip. Je výrazné chuti a vůně. Podléhá také rychlé krystalizaci. Díky tomu, že je to med lipový, můžeme říci, že se opět jedná o tzv. jednodruhový med. Pokud je to med
nasbíraný pouze z květů lip (bez příměsi), je ostré chuti. Vyskytuje se poměrně vzácně, neboť není mnoho
míst s převahou lip. Navíc jsou tyto stromy poměrně náročné na specifické počasí v době květu.
Akátový med
Vzniká v podmínkách nejintenzivnějších snůšek v teplých oblastech Čech a jihovýchodní Moravy. Tento
med má velmi světle žlutou, někdy až bíložlutou barvu. Díky velkému podílu fruktózy vůči glukóze velmi pomalu krystalizuje.
Ovocné stromy
Med z ovocných stromů je světle nažloutlý, znamenité vůně a chuti. Snadno a brzy krystalizuje.
Vřes
Vřesový med je jedním z nejlepších. Jeho nabídka je však velmi nízká, tudíž cena vysoká. Barvu má červenohnědou s výraznou vůní a chutí. Je gelovité konzistence.
Medovice
Medovicové medy jsou vždy tmavší než nektarové. Spektrum barvy je od červenohnědé až po tmavohnědou, výjimečně může mít i zelenavý nádech. Obecně lze říci, že bývá zpravidla tmavší, což způsobují
rostlinná barviva v míze dřevin. V porovnání s květovými medy obsahuje medovicový více fruktózy a větší
množství minerálních a stopových prvků. Má typickou lahodnou chuť. Nejčastěji medovicový med pochází
ze smrku, jedle, borovice, dubu, lípy a javorů.
Složení medu
Pro uvedení a popsání všech látek, jež med
obsahuje a co ovlivňuje jeho kvalitu, by bylo třeba několik dalších stránek, proto uvádíme pouze
zkrácenou verzi nejvýznamnějších činitelů.
Obsah vody v medu ovlivňuje jeho kvalitu. Prodávaný med na trhu by měl dosahovat maximálně
21% vody v medu. Pokud by byla hodnota vody
v medu vyšší, mohlo by následně dojít k jeho
zkvašení. Jak bylo řečeno dříve, med obsahuje
spoustu vitamínů, například vitaminy skupiny B,(
B1, B2, B6, B12), vitaminy A, C, D, K, E. Základ
medu tvoří však zejména cukry, a to především
jednoduché, sacharóza, fruktóza a glukóza. Tyto
cukry dokáže lidské tělo rychle zpracovat, a tudíž
se rychle uvolňují do lidské krve. Jinými slovy, dodají tělu okamžitou energii. Med obsahuje také bílkoviny.
Jejich množství ovlivňuje druh medu. Nejvíce bílkovin má med květový. V medu jsou zastoupeny i minerální
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látky, např. vápník, fosfor, sodík, hořčík, železo.
Díky svému složení bývá med občas označován i jako koktejl životně důležitých látek.
Jak zachovat u zakoupeného medu jeho kvalitu?
Osobitou vlastností medu je jeho krystalizace, která nikterak neovlivňuje jeho kvalitu, ale naopak je známkou jeho pravosti. U různých typů bývá rychlost krystalizace odlišná. Je to dáno vzájemným poměrem glukózy k fruktóze. Obecně lze říci, že rychleji krystalizují medy květové oproti medům medovicovým.
Teplota při skladování hraje též důležitou roli. Nejlepší je med uchovávat v tmavé a chladné místnosti do
15°C, kde nedochází k výskytu aromatických vůní či pachů. Důležité je med skladovat v těsnících nádobách,
aby nepřijímal vzdušnou vlhkost z okolí. Pokud bychom chtěli již zkrystalizovaný med uvést opět do tekutého
stavu, tak v domácích podmínkách, je nejvhodnější sklenici s medem vložit do teplé vody, která ale nesmí
přesáhnout teplotu 50°C. Pokud je teplota přesažena, dochází ke ztrátě cenných látek v medu.
Falšovaný med
Do medu uváděného do oběhu není možné přidávat žádné další látky. Neměl by obsahovat organické ani
anorganické nečistoty, jako jsou plísně, zbytky plástů, hmyzu, larev a zrnka písku.
V poslední době však bohužel přibývá medů nepravých a falšovaných. Cena medu je poměrně vysoká,
proto by si zákazník měl ověřit, odkud daný med pochází a co obsahuje. Nejlepší způsob, jak se vyhnout
falešnému medu, je ho nakupovat od velkovčelařů či zájmových včelařů, tzv. „ze dvora.“ Nejenom že je takto
podporován chov včelstva v dané oblasti, který má pozitivní vliv například na výnos ovocných stromů, ale je
zde i větší jistota pravosti medu. Včelař prodávající med ze dvora si zpravidla nedovolí med falšovat, protože
je spjat s danou lokalitou a často zná i své zákazníky osobně.
Falšováním a nesprávným skladováním medu v nehygienických podmínkách dochází ke změně fyzikálních
a chemických parametrů, které mu dávají jeho charakteristické vlastnosti, pro které je tak ceněný. V takovém medu se nezřídka mohou objevit zbytky antibiotik, rezidua chemických látek, vysoké procento fruktózy
způsobené přidáním třtinového sirupu aj. Za pravý med nelze považovat ani takový, jenž byl získán přikrmováním včel cukrem nebo různými druhy umělých sirupů. Takovýmito kroky dochází ke změně chuti, vůně,
viskozity a krystalizace.
Na závěr lze říci, že pro běžného konzumenta není vždy snadné odhalit nepravý med a samotné falšování
bývá prokázáno až na základě odborných chemických testů.
mido
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Prosba za naše čtyřnohé kamarády
psíky i kočičky v hovorčovickém útulku
Kdysi jako roztomilé klubíčko si je lidé pořídili, když vyrostli, bezohledně vyhodili a krutému jejich osudu je
zanechali. Kdyby se jich lidé v útulcích neujali, kdoví, zda by již hlady nezemřeli.
30 psích očí hledí za mřížemi kotců a s nadějí čekají na nový domov. Vyhlíží přítele, který už nezradí,
ruku, která je pohladí, procházky, které nemají.
A když večer se setmí, každý s pláčem poví: „Další den jsem tu prožil a nikdo si mě neosvojil.“
Svou láskou a věrností se vám odmění. Když teskno vám bude, hned přitulí se a smutek z vás sejme.
A kde na svého pána, kterého milovat budou, čekají? V psím útulku v Hovorčovicích, Praha - východ, na
konci ulice Veleňské za železniční tratí.
Kontakt: http://www.odchyt-lary.estranky.cz/
Jiří Dvořák, tel. 605189844 - provozovatel
email: odchyt.lary@seznam.cz
schůzku a návštěvu vám zprostředkuje i paní Polcerová - tel.603 949 291
Pomozte jim, prosím, prožít lepší život s vámi. Dejte jim nový domov, dají vám své srdce.
Naši prosbu, prosím, šiřte dále. Děkujeme. Haf, haf...mňau, mňau...
Ach to focení

Všem kamarádům přejeme, aby svého přítele brzy našli a šťastni byli jako my.
fenka Kellinka a nalezená kočička Klotylda
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Toušeňské akce
Putovní pohár
Ve spolupráci s Úřadem městyse a starostou obce se uskuteční nultý ročník

Turnaj trojek neregistrovaných hráčů v nohejbalu
o putovní pohár starosty Lázně Toušeň

- 14. září 2013 od 8.00 hodin v areálu FK Slavoj Toušeň (fotbalové hřiště)
- startovné 600,- Kč za tým
- závazná přihláška a startovné do konce měsíce srpna
- pouze pro neregistrované a amatérské hráče
- přihlášky u Jiřího Kotka (tel. 725516535) a
Jana Vafka (tel. 603191136)
- občerstvení zajištěno v ceně startovného
- odpolední a večerní kulturní program (k poslechu bude hrát DJ Tučňák)
- večer grilované prasátko nebo kýta (v ceně startovného)
- výherní ceny pro účastníky
- pravidla budou upřesněna na místě konání turnaje
- v případě nepříznivého počasí bude rozhodnuto o změně stávajícího plánu
Po zaregistrování všech zúčastněných bude turnaj zahájen slavnostním výkopem starosty obce nebo pověřeného zástupce. Výtěžek turnaje bude věnován na vybudování pískoviště pro nejmenší děti naší obce v
areálu FK.
Zveme všechny hráče a diváky na kvalitní sportovní a kulturní zážitek.
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Toušeňské akce
Vážení spoluobčané.
To, že máme všichni již k dispozici prostory Skleněné vily a parku, snad opravdu nikomu neuniklo. Nyní
však stojí před námi otázka, jak tento prostor využít. A nápadů je věřte mnoho. Naší snahou bude pokud
možno všechny zrealizovat. Jen nevíme který dříve. Ale nebojte, vždy o nich budete včas informováni, a to
jak jinak než letáčky, plakátky na vývěskách, prostřednictvím webových stránek a v neposlední řadě vyhlašováním obecního rozhlasu. Časem jistě dospějeme k déledobějším a pevnějším plánům akcí, ale v tento
okamžik to lépe neumíme.
V současné době Vám nabízíme v čtrnáctidenních intervalech hudební produkci na nádvoří vily, nejlépe k
tanci a oddechovému poslechu, a nezbytné občerstvení. Toto proběhlo již třikráte a vždy s úspěchem. Zkrátka byla pohoda a o to jde. Takže buďte s námi a poslouchejte obecní rozhlas v éteru ;-))).
S jistotou však víme, že na další výlet vyrazíme do Hořovic, kde nás budou čekat cibulové trhy a trhy s moc
pěknými věcičkami. Takže kdo ještě nemá výletní vycházkovou obuv, měl by na tom zapracovat.
redakce

Úřad městyse Lázně Toušeň Vás zve na výlet
HOŘOVICE, ZBIROH
Kdy: 5. října 2013
Program:
7:00 odjezd z Floriánského náměstí
- odjezdy z okolních měst lze dohodnout při zaplacení na úřadě
8:30 cibulové trhy v Hořovicích
- trhy, kde budete moci zhlédnout a koupit tradiční výrobky, zahrádkářské produkty ...
11: 00 prohlídka hořovického zámku
13:00 oběd v hospodě Na Ranči
- frankfurtská polévka, šťouchané brambory a kuřecí závitek, malé pivo / voda
15:00 prohlídka zámku Zbiroh
cca. 17:00 návrat do Toušeně
Cena: 300,- Kč/osoba (v ceně je doprava a oběd)
Přihlášky: na úřadu městyse či na tel. 326 99 23 02
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Inzertní koutek

TOSCCA RISTORANTE
DÁRKOVÝ POUKAZ

MASCARPONE S ČERSTVÝMI
JAHODAMI + ITALSKÉ ESPRESSO
PRO KAŽDÉHO HOSTA ZDARMA
TOSCCA RISTORANTE
V Prokopě 1551
Čelákovice

Tel. rezervace 603330755
tosccaristorante@seznam.cz
www.tosccaristorante.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------1 KUPÓN PRO CELÝ STŮL

ZDARMA
MASCARPONE + ITALSKÉ ESPRESSO
(Nabídka platí při předložení tohoto kupónu pro každého hosta u stolu, který si vybere minimálně
jedno hlavní jídlo ze stálého jídelního lístku.)
Rezervace na tel. 603330755
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FLORIÁN děkuje všem, kteří mu věnovali svůj volný čas, nadšení, invenci a vědomosti, a nakonec i těm,
kteří se na jeho vzniku realizačně podíleli.
FLORIÁN rovněž zvláště děkuje panu Ing. Filipu Červinkovi, MBA (společnost FERRATT INTERNATIONAL
CZECH s.r.o), za plné sponzorování FLORIÁNA.
Za všechny Romana Vaňková
FLORIÁN Zpravodaj městyse Lázně Toušeň, vydáván čtvrtletně. Vydává: Městys Lázně Toušeň, Hlavní
56, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 00240893. Redakce: Romana Vaňková, Alexandra Červinková, Mgr. Věra Vojtíšková, Ivana Nováčková, Dana Šajnová. Foto toušeňských akcí: Hana Němečková. Kontakt: zpravodaj@
laznetousen.cz. Zpravodaj je registrován pod číslem MK ČR E 20466. Tisk zajišťuje FERRATT INTERNATIONAL CZECH s.r.o..
Uzávěrka dodání materiálů do příštího vydání je 10. 9. 2013. Po dohodě lze termín prodloužit.
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