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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

Pár důvodů PROČ TŘÍDIT

Hostování na jevišti Národního divadla je Mount Everest bezmála stočtyřicetileté historie
toušeňských ochotníků, byť mají i skalpy z Německa, Francie, Švýcarska a Číny,
z Jiráskova Hronova a z piazetty Národního divadla. Zlatá kaplička je jen jedna!!! To
„poprvé“ se nedá opakovat… Více se dočtete na stranách 8 a 9.
foto: Hana Hrubešová *SBS+

Já: Dobrý den, vítáme u nás pana Třídila.
Pan Třídil: Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já: Pan Třídil je odborník na odpad a jeho škody. Dnes nám poví něco o recyklaci.
Pan Třídil: Dobrá, nebudeme to protahovat a
pustíme se do toho. Víte, proč bychom měli
třídit odpad? Velká část lidí to neví, a proto s
tím nebudeme dělat okolky. Třídit odpad bychom měli všichni, a to kvůli recyklaci, která je
důležitá pro zdraví životního prostředí a mimo
jiné taky šetří energii. Také musíme třídit odpad kvůli rostlinám, které nám vytvářejí kyslík,
a proto je nutné je zachovat. Když lidé netřídí
odpad, nemůže jít k recyklaci, a tudíž rostliny
ničí a hubí. Dalším problémem je ničení a zbytečné kácení stromů. Protože papír se dělá ze
stromů a kvůli nerecyklování, kdy by se dal
papír použít znovu, je nutno pokácet další a
další stromy. Třídění a recyklace plastů a jim
podobných látek je taky nutná, protože takové
látky se v přírodě dlouho rozkládají. Když nebudeme třídit odpad, bude naše země vypadat
jak skládka a upřímně - kdo by chtěl mít ze
země obří popelnici?! Myslím, že nikdo.
Já: Děkujeme, pane Třídile, a na shledanou.
Pan Třídil: Na shledanou.
„Rozhovor“ s panem Třídilem pro Vás
připravila Anežka Valášková, žákyně 5. třídy

Vážení spoluobčané,
jarní úklid na Vašich zahradách bezpochyby již započal, a to znamená
produkci biologicky rozložitelného odpadu. Proto úřad stejně jako na
loňský podzim bude pokračovat v rozmisťování kontejnerů na bioodpad po celé obci. Zpočátku budou na jednotlivá stanoviště přistavovány dva kontejnery, jeden na běžný bioodpad, druhý pak na větve a
jiný obdobný bio materiál, který je třeba nejprve upravovat. Prosím
všechny občany, aby větve vyhazovali do speciálně označených kontejnerů na větve.
Úřadu se podařilo po dlouhých čtyřech letech sporu ukončit smírem
zpackanou zakázku na rekonstrukci Skleněné vily. Městys Lázně Toušeň na základě soudního smíru uhradí do konkursní podstaty společnisti Druhá pražská stavební s.r.o. částku 124 tis. Kč. Dohoda tak následuje po dohodě o narovnání se společností Betrimax s.r.o. (druhý
dodavatel stavebních prací na vícepráce), o které jsme Vás informovali minulý rok. Definitivně jsme tak zažehnali rizika všech soudních

sporů o neuhrazené faktury ve výši cca 4,5 milionu Kč, které podepsala bývalá starostka městyse, a v současné době zastupitelka, dr. Myslivečková.
V letošním roce před námi, na rozdíl od minulých let, nestojí tolik
investičních akcí. V jarních měsících se budeme věnovat pouze drobným investicím v Parku profesora Procházky a Skleněné vile. Změny
se dočká i prostranství mezi budovou úřadu a kapličkou. Podali jsme
žádosti o poskytnutí dotací na rekonstrukci ulice Zápská, cyklostezky
Na Nábřeží, chodníků podél ulice Hlavní a Nehvizdská, na vybudování
fitness hřiště. Prozatím očekáváme, zda uspějeme, nebo nikoli. Držme si palce.
Přeji všem v nastávajícím jarním období mnoho sluníčka a krásné
chvíle, prožité na svých zahrádkách.
Váš
Luboš Valehrach, starosta

O čem jednali radní městyse
Radní městyse:
Byli informováni o podání žádosti o změnu místní úpravy na komunikaci č. 245, spočívající v zákazu tranzitní dopravy prováděné nákladními vozidly s nejvyšší povolenou hmotností 12 tun a více.
Seznámili se s plánovanou stavbou mola na Labi a se záměrem provozování půjčovny malých plavidel.
Souhlasí se záměrem svozu separovaného odpadu (papír, plasty) pracovníky technických služeb.
Vyslovili poděkování pracovníkům technických služeb za jejich práci v zimním období (úklid sněhu i o víkendech); zároveň děkují všem
občanům, kteří se řádně starají o chodníky před svými domy.
Vzali na vědomí ceny vodného a stočného pro rok 2016, které se nemění.
Rozhodli o provedení opravy hrobu W. Riewalda na místním hřbitově.
Jednali o trvání záměru rekonstrukce ulice Zápská.
Doporučují zastupitelům schválit spoluúčast městyse na financování opravy sokolovny (v případě přidělení dotace na rekonstrukci této
budovy).
Ivana Studničková
radní městyse

2

FLORIÁN

BŘEZEN - DUBEN 2016

Usnesení zastupitelstva
SOUHRN USNESENÍ přijatých zastupitelstvem městyse Lázně Toušeň dne 9 . března 2016
Usnesení č. 2016/1.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 2016/1.2.
Zastupitelstvo městyse se připojuje k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy a pověřuje starostu městyse podpisem tohoto
memoranda.
Usnesení č. 2016/1.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-600356/VB/1 k pozemku parc. č. 76/17 (ostatní
plocha), parc. č. 82/1 (ostatní plocha), parc. č. 691/1 (trvalý travní
porost), parc. č. 697/3 (trvalý travní porost), parc. č. 82/1 (ostatní
plocha) a parc. č. 819 (ostatní plocha), vše v k. ú. Lázně Toušeň, ve
prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení č. 2016/1.4.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje rozpočtové opatření
k 31. 12. 2015.
Usnesení č. 2016/1.5.
Zastupitelstvo městyse schvaluje odměny neuvolněným členům
zastupitelstva městyse za výkon funkce.
Usnesení č. 2016/1.6.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s financováním spoluúčasti ve výši
20 % na rekonstrukci sokolovny v Lázních Toušeni v případě poskytnutí dotace z programu 133510 Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky spolku Tělocvičná jednota Sokol Lázně
Toušeň, IČ: 43755101.
Usnesení č. 2016/1.7.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtový výhled pro roky 20162020.
Usnesení č. 2016/1.8.
Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí příspěvků na činnost
spolků pro rok 2016.
Usnesení č. 2016/1.9.
Zastupitelstvo městyse promíjí platbu nákladů, spojených s provozem RC Myšák, o.s., v prostorách městyse pro rok 2016.
Usnesení č. 2016/1.10.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti na rekonstrukci
chodníků v ulicích Hlavní a Nehvizdská z iROP v rámci akce
„Rekonstrukce chodníků v Lázních Toušeni podél silnic s vysokou
hustotou dopravy“.
Usnesení č. 2016/1.11.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti na vybudování
cyklostezky Na Nábřeží z prostředků iROP.
Usnesení č. 2016/1.12.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením dohody o narovnání s
insolvenční správkyní obchodní korporace Druhá pražská stavební,
s.r.o., a s vyplacením částky ve výši 124.122 Kč.

Usnesení č. 2016/1.13.
Zastupitelstvo městyse souhlasí se zpětvzetím žaloby proti insolvenční správkyni obchodní korporace Druhá pražská stavební, s.r.o.,
a pověřuje starostu k provedení těchto úkonů.
Usnesení č. 2016/1.14.
Zastupitelstvo městyse doporučuje radě městyse, aby projednala a
zvážila odpis pohledávky, vzniklé z titulu neuhrazených místních
poplatků obchodní korporace Druhá pražská stavební s.r.o., pro
nedobytnost.
Usnesení č. 2016/1.15.
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň,
IČ: 71001506, a bere na vědomí ztrátu ve výši 59.880,87 Kč, která
bude uhrazena z běžné činnosti roku 2016.
Usnesení č. 2016/1.16.
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Služby městyse Lázně Toušeň, IČ: 71294660, a
bere na vědomí zisk ve výši 96.761,29 Kč, který přiděluje do rezervního fondu organizace.
Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta městyse Lázně Toušeň

Městys Lázně Toušeň usiluje
o získání dotačních prostředků na realizaci dvou projektů (v případě
schválení Žádosti o podporu až ve výši 90 %) z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného
regionálního operačního programu, výzvy č. 18 „Podpora bezpečnosti
dopravy a cyklodopravy“.
Jeden z projektů řeší rekonstrukci chodníku v ulici Nehvizdská, a to v
úseku mezi ulicemi Na Pruhu až Na Zárybničí, dále rekonstrukci chodníku v Ulici Hlavní v úseku mezi ulicemi Na Krétě a V Ovčárně, a v
neposlední řadě rekonstrukci chodníku v ulici Hlavní mezi ulicemi
Nehvizdská a Na Pruhu. Rekonstrukce chodníků je vyvolána požadavkem na zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy podél frekventované
komunikace č. II/245 (ulice Hlavní) a komunikace č. III/2453 (ulice
Nehvizdská).
Druhý projekt řeší výstavbu cyklostezky v ulici Na Nábřeží v úseku
mezi ulicemi Na Krétě a Poštovní, kde se napojuje na stávající cyklostezku. Od konce ulice Káranská až k lávce pro pěší přes Labe je pak
naplánována výstavba další části cyklostezky. Navržená cyklostezka
zmírní účinky automobilové dopravy a zajistí bezpečnou dopravu
obyvatel do zaměstnání a do škol.
ÚM

Umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad 2016
Lokalita / Týden
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Den přistavení

31.3

7.4.

14.4
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28.4

5.5.

12.5

19.5

26.5

2.6

9.6

16.6

23.6

30.6

7.7

14.7

21.7

28.7

4.8

Na Zárybničí

2*

Floriánské náměstí

2*
2*

2*

Nehvizdská x U Habeše
U Sokolovny x Cukrovarská
Na Chmelnici

2*

2*

Na Nábřeží x V Ovčárně
Nad Lomem x Pražská

2*

Na Ostrůvku

2*
2*

2*

Zápská
Svoz BIO odpadu občanům s
hnědými popelnicemi

30.3

13.4

27.4

11.5

25.5

8.6

2* - budou přistaveny dva kontejnery, jeden na běžný bioodpad, druhý na větve a dřevěný bioodpad
Kontejnery na bioodpad budou přistaveny na danou lokalitu vždy ve čtvrtek.
Odvoz kontejnerů bude probíhat během pondělí či úterý následující týden (po víkendu).

Jako službu občanům zabezpečujeme přistavení kontejneru na víkend za cenu 140 Kč.
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Stalo se..
Toušeňskými školami – současnou, vystavěnou v letech 1892–1893, i tou původní, která se podle ústního podání stavěla na osobní zásah Josefa II. v roce 1787 –
prošly za těch 230 let stovky a stovky žáků. Další, kteří se od září tohoto roku
chystají vstoupit do 1. třídy naší školy, přišli 11. února letošního roku k zápisu. O
tom, jak vše probíhalo, píše na str. 5 paní učitelka Mgr. Ludmila Černá.

Na každoroční karnevaly v toušeňské sokolovně se těší nejen dospělí, ale i děti. A
nejen děti místní, ale také z okolí, některé z nich jsou dokonce pravidelnými návštěvníky již po několik let. Letošní dětské karnevaly pořádaly T.J. Sokol Lázně
Toušeň a Divadelní
spolek v sobotu 12.
února.
Dopoledne
přišla se svými rodiči,
babičkami a dědečky
předškolní drobotina. Bývá zvykem, že těch nejmenších se zúčastňuje o něco méně, přesto se dopoledne sešla velká spousta krásných masek. Jako vždy nechyběly princezny, berušky, Sněhurka a Šmoulinky. Zastoupení měli i Indiáni a pistolníci, andílci, vodníci a
Spiderman, také zvířátek se sešlo plno: tygříci, lvi, myšky, motýli a kohout. A jaký
by to byl karneval bez klaunů a šašků? I ti se přišli pobavit. Letos přišel nově i
Střihoruký Edvard, krásná byla socha Svobody, a přiletěla i návštěvnice
v horkovzdušném balónu. Tyto masky byly vyhodnoceny na závěr karnevalu jako
nejlepší. Dobře se však celé dopoledne dohromady bavili všichni. Soutěžili, tancovali, malovali na parkety, měli radost z balónků, které na ně sletěly z balkónu i
bublinek, které sálem poletovaly. Malou odměnu na závěr obdržely úplně všechny masky.
V sobotu 12. února po obědě byla sokolovna připravena pro školáky. Těch
se dostavilo tradičně víc, než těch malých, a zábavu rozjeli, jak se patří. Zatímco dopoledne pár těch nejmenších se přece jen schovávalo u mámy a jen
nesměle pozorovalo roztančený sál, odpoledne ostych rozhodně nevládl. Od
samého začátku až do konce se tancovalo a soutěžilo na plné obrátky. Byla
také možnost nechat si pomalovat obličej krásnými barvičkami, což děti
hojně využily. A kdo všechno se přišel bavit? Samozřejmě, že opět princezny,
bílé paní, klauni, kostlivci, čarodějové a rytíři. Přilétl i Petr Pan, moucha
s velkýma očima, motýli, a berušky, přiběhly kočičky, lištička, zebra. K nim se
přidávaly další a další masky: pštros, robot Emil, zajíci, Večerníček a fotbalista Čech, zdravotní sestřička, Indiánka, baletka, tygřík, anděl s čertem, upírka, jaguár, zebra, pirát, želva a pavouk. Zkrátka sál sokolovny se jako mávnutím proutku proměnil v pohádkový svět, v němž se všichni náramně bavili. Na závěr bylo tradiční vyhlašování nejlepších masek. Každá z masek si
zasloužila odměnu, letos však zaslouženě vyhrála medúza s velikým bílým
kloboukem. A odměnou pro ty, kteří karneval pro děti připravili, byla radost
a spokojenost všech masek i těch, kteří je doprovázeli. Vstupné dobrovolné
a možnost občerstvení jsou při dětských karnevalech samozřejmostí.
O karnevalech pro dospělé, které v sokolovně pořádaly T.J. Sokol Lázně Toušeň a Divadelní spolek v pátek 12. a v sobotu 13. února, píše na
straně 7 Mirka Kořínková.
Když jsme před lety téměř všichni hrávali „strategickou“ hru lodě, stačila
nám jen tužka a kousek čtverečkovaného papíru. V dnešní době spíš než
po papíru a tužce sáhnou hráči po on line verzi v počítači. A my v našem
městysi máme od února letošního roku další možnost: zahrát si v přírodě,
bez papíru, bez tužky, bez počítače. Na nábřeží, pod Parkem profesora
Procházky byla v rámci poskytnuté dotace z fondu cestovního ruchu Krajského úřadu Středočeského kraje instalována právě tato interaktivní hra.
Princip zůstává stejný, jen křížek (zásah do lodi) se nahradí světlým kamenem, a kolečko (zásah do vody) kamenem tmavým. Vyhrává ten, kdo první potopí protivníkovo loďstvo. Pokud pravidla přece jen neznáte, přečtete si je přímo na místě. Hraje se s šesti typy lodí: ponorka, torpédoborec,
lehká bitevní loď, těžká bitevní loď, těžký křižník a letadlová loď. Do pole
vlastních lodí si každý hráč umístí kameny podle určeného vzoru lodí tak,
aby se lodě vzájemně nedotýkaly, každý typ jen jednou. A pak už můžete
soupeři začít hlásit „pole“! Tak až se půjdete projít kolem Labe, nezapomeňte se zastavit a hru lodě si zahrát. Odpočinout si pak můžete ve vedle
stojícím altánku, anebo v nádherném prostředí parku.
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S Filipem Müllerem jsme se v poslední době v Lázních Toušeni setkávali jako
s režisérem úspěšných divadelních představení. Ať už šlo o hru Romaina Rollanda
Petr a Lucie na nádvoří Skleněné vily, či komedii Enrica Luttmanna 5 za jednu
v sokolovně a zde později také s mimořádným představením hry Terryho Prachetta Mort. V neděli 28. února jsme ale Filipa Müllera měli příležitost vidět jako
herce. Do místní sokolovny pozval diváky na hru Jiřího Cízlera Brejle, jejíž premiéra byla 18. prosince 2015 v divadle Na Perštýně. Hru nastudovala scénáristka a
herečka Dana Bartůňková. Situační komedie o rozvedeném manželském páru,
kdy si po delší době osamění hledá každý nového partnera na inzerát. Díky slabému zraku, kdy bez brýlí nerozeznají ani věci kolem sebe, dochází ke komickým
situacím. Velké překvapení nastane, když si opět brýle nasadí. Vilmu si zahrála
Natálie Urválková, herečka divadla Aqualung a divadla Dědiva, v roli Reného se
představil právě Filip Müller, herec divadla v Příbrami, odchovanec pražské konzervatoře a toušeňského divadelního spolku. Komedie plná vtipných, pravdivých
a akrobatických scén, zahraných s plným nasazením, všechny přítomné v nedělní
podvečer pobavila.
O Prodané nevěstě v podání čtyř sokolských divadelních spolků včetně
Lázní Toušeně v režii Bohumila Gondíka toho už bylo napsáno hodně. A
nyní je opět další příležitost: to, co se mohlo zdát jako sen, se stalo skutečností! V sobotu 5. března vystoupili naši divadelníci na jevišti Národního divadla při příležitosti matiné k výročí Bedřicha Smetany a rozhodně
nezklamali. Všechny sokolské soubory uctily Smetanovu památku po
boku předních umělců Zlaté kapličky se vší parádou. Že si zaslouží obrovskou gratulaci, je samozřejmostí i radostí. Vystoupili tak ve Zlaté kapličce
společně se sólisty opery Danou Burešovou, Alžbětou Poláčkovou, Jaroslavem Březinou, Martinem Šrejmou a Ivanem Kusnjerem. Pěvce doprovázeli na klavír Martin Levický a Irina Roměnská. Zvláštním hostem byl
velmi nadějný mladý klavírista Marek Kozák, který s udivující lehkostí
zahrál Smetanovu „švédskou“ etudu Na břehu mořském. Proslovy měli
Dr. Václav Němec a Dr. Jan Králík. Ale to hlavní předvedli sokolové ze
Slatiňan, Pyšel, Královských Vinohradů a Lázní Toušeně! Publikum doslova bouřilo nadšením. Můžeme a musíme být na toušeňský divadelní spolek hrdí! Více na straně 8-9.
Na sedm dní v Tibetu pozval občany našeho městyse plakátek manželů
Šedových. Díky videosnímkům a komentářům se mohlo asi 25 návštěvníků
cestovatelské besedy konané 10. března v podvečer ve spolkové místnosti
Skleněné vily seznámit s nelehkým životem obyvatel Himálaje i krásnou,
ale drsnou přírodou. Manželé Petr a Alena Šedovi se svými přáteli procestovali tento kraj v září 2007 a jejich zážitky a vzpomínky zaujaly na besedě
všechny přítomné. Cesta začala letem přes Moskvu do Pekingu, kde strávili
několik dní, a vlakem až do Himálaje postupně až do výšky přes 5200 m n.
m. do Lhasy (3650 m n. m.) a džípem do základního tábora pod Mt. Everestem (Čomolungmou), kde putování vrcholilo. Cestou potkávali obyvatele
těchto končin, byli svědky jejich nelehkého života, seznámili se s kláštery
včetně nejvýše položeného kláštera na světě Rongbuk, ve Lhase obdivovali
majestátný palác Potála atd. Dokument samozřejmě ukázal i přírodu
s řekami, posvátným jezerem Jamdrok, cestami plnými kamení, horami
včetně té nejvyšší na světě i v nádherném počasí. Po velmi náročném putování se cestovatelé opět přes Peking a Moskvu vrátili domů. Přivezli si i drobné upomínkové předměty, které neopomněli vzít na ukázku na
besedu. Video dokument spojený s vyprávěním rozhodně stál za zhlédnutí!
Ve čtvrtek 31. března před 19. hodinou bylo v obřadní místnosti Skleněné
vily vše připraveno ke stylovému večeru. Netrpělivě očekávanou akci k
400. výročí úmrtí Williama Shakespeara připravily kulturní komise, Divadelní spolek při T. J. Sokol Lázně Toušeň a Okrašlovací spolek. Výběr hostů,
kteří večer vystoupili, a které přivítal a představil RNDr. Jan Králík, CSc., byl
nanejvýš promyšlený. Hluboce zasvěcené úvodní slovo měl PhDr. Stanislav
Rubáš, Ph.D., mladý ředitel Ústavu translatologie Filosofické fakulty University Karlovy v Praze, vědec, překladatel, vysokoškolský učitel a strhující
recitátor. V druhé části večera přednesl výběr z vlastních překladů Shakespearových sonetů a některé jsme slyšeli i v anglickém originále
(zpaměti!). Bylo velkým zážitkem sledovat, s jakým zanícením a radostí se
zhostil přednesu a s jakým zápalem doplňoval vysoce odborný komentář.
Verše byly proloženy hudbou, skladby z díla Johna Dowlanda, Rinalda Bingeho a Štěpána Raka na kytaru podmanivě zahrál kytarista Mgr. Lubomír
Dočkal. Obřadní místnost byla zaplněna nejen toušeňskými návštěvníky,
kteří celý stylový večer sledovali s velkým obdivem, ale přijeli také hosté z okolí i z větších vzdáleností. Všichni se přenesli do doby Williama
Shakespeara a opájeli se alespoň na chvíli atmosférou alžbětinské kultury. Na takový večer se jen tak nezapomene!
Hana Němečková, předsedkyně kulturní komise
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Zápis do školy na jedničku
Pro většinu občanů našeho městyse byl čtvrtek 11. února naprosto běžný všední den. To ovšem neplatilo pro 32 předškoláků, kteří přišli k
zápisu do naší základní školy. Vstup do školy je pro každé dítě jedním z nejdůležitějších mezníků života. Aby každý předškolák všechno dobře
zvládl, potřebuje být na školu dobře připraven. Zápisy do prvních tříd jsou dle platného školského zákona v zimních měsících. K samotnému
nástupu do školy pak dochází zhruba 9 měsíců po absolvování zápisu. Děti tedy mají ještě spoustu času s pomocí rodičů a mateřské školy
svou přípravu na základní vzdělání dokončit.
V naší škole probíhá zápis formou skupinových činností v jednotlivých učebnách. Hned v úvodu se děti navzájem představí, najdou si své místo, zorientují se ve třídě, přivítají se s paní učitelkou. Při tomto úvodním aktu pedagog sleduje, zda dítě správně mluví, nepláče, nebojí se
vstoupit do kontaktu s neznámým dospělým, zda je relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Poté už následuje
série úkolů, kde se děti projeví ve všech oblastech vzdělávání dětí předškolního věku.
Pro budoucího prvňáčka je velmi důležité,
zda dokáže koordinovat pohyb ruky s tím,
co vidí oči. Tato dovednost je nezbytná pro
výuku čtení a hlavně psaní. Stejně tak musí
předškolák rozvíjet jemnou motoriku – pohyby zápěstí a ruky včetně prstů, zafixovat si
správný úchop tužky, musí se orientovat v
prostoru (pravolevá orientace, určení pod,
nad, před, za apod.). Další úkoly, tentokrát
ověřující dovednosti potřebné hlavně při
výuce čtení, jsou z oblasti sluchového a
zrakového vnímání. Dítě zde porovnává
obrázky, hledá drobné rozdíly či naopak
shody mezi jednotlivými předměty. Rozpoznává první písmenko ve slově, vytleskává
slova na slabiky.
První třída není ale jenom čtení a psaní.
Dětmi velmi oblíbená skupina činností patří
do oblasti předmatematických představ.
Naši předškoláci při zápisu počítali, porovnávali počty prvků ve skupině, rozlišovali a
třídili geometrické tvary, skládali puzzle a
řešili rébusy. U všeho pěkně povídali, takže
paní učitelky zkoumali, kde je ještě potřeba
docvičit správnou výslovnost hlásek, vylepšit vyjadřování či stavbu vět. Závěrem ještě zazněly básničky či písničky, úkol, při kterém pedagog sleduje u dítěte schopnost zapamatovat si,
utřídit myšlenku a přednést ji.
Všechny úkoly děti dokázaly splnit na velkou jedničku s hvězdičkou. Touto cestou bych chtěla poděkovat kolegyním z naší mateřské školy za
perfektní přípravu dětí ke vstupu do první třídy. Děti zde získaly pevné základy, na které se nám budou v základní škole dobře stavět další
patra vědění a poznávání.
Mgr. Ludmila Černá, učitelka základní školy v Lázních Toušeni

Večerka v novém
Od letošních Tří Králů po 45 letech se vrátila do čísla 13 na Hlavní ulici
potravinová samoobsluha, nyní v podobě přestěhované vietnamské
večerky, kterou v Lázních Toušeni v říjnu 2011 otevřel v menší prostoře čísla 37 vietnamský obchodník To Nguyen Minh. Dnes obchod vede
„zakladatelova“ švagrová paní Thao Leová Thanh, ale hlavní duší večerky je její manžel Ngoc Nguyen Duc. Z Vietnamu přišli do České
republiky v roce 1995. Děti se jmenují Tomáš a Lucie: Tomáš studuje
v primě na Gymnáziu J. S. Machara v Brandýse n/L., Lucinka chodí do
první třídy v Čelákovicích. Od sklonku loňského roku všichni bydlí
v Lázních Toušeni. Už jen málokdo si vzpomene, že v původním domě
číslo 13 kdysi bývaly obchod Bicanových, obchod textilem, drogerie
a nakonec potravinová samoobsluha, kde se nedostávalo košíků, stála
se na ně fronta a ještě odpoledne se čekalo na chléb. Vedoucím samoobsluhy zde býval Jaroslav Tůma z Káraného. Denně dojížděl na
kole přes přívoz. Prodej zde skončil v létě 1971, kdy bylo otevřeno
nákupní středisko na náměstí. Přízemní dům číslo 13 byl z jara 1989
zbořen a nahrazen patrovou stavbou blíž k ulici. Zde pak byla prodejna masa a jídelna, v patře vinárna, pracovna studia kabelové televize
a kancelář, ve dvoře dílna pneuservisu atd. Nová večerka je otevřena denně, i o svátcích, vybavena chladničkami a mrazícím pultem i kamerovým systémem. Pan Ngoc Nguyen Duc věnoval již druhým rokem věcné ceny do tomboly sokolských karnevalů.
red
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Čtvrtstoletí s rozšířeným názvem
Před pětadvaceti lety si Toušeň polepšila v abecedě rozšířením názvu na Lázně Toušeň. Nebylo to poprvé. Již před
první světovou válkou dosáhl starosta Jan Králík přejmenování železniční stanice a připomínka lázní se začala objevovat i na pohlednicích. Byť s dobou zase mizela. Myšlenka rozšířit úřední název obce znovu ožila za sametové
revoluce, kdy získala početné zastánce i nečetné odpůrce,
kteří se obávali vyšších daní, omezení zemědělství, výdajů
na výměnu průkazů, živnostenských listů a vizitek. Rozšíření názvu obce na Lázně Toušeň ale jednoznačně podpořili
všichni zastupitelé všech politických stran a hnutí, vzešlých
ze svobodných voleb 24. 11. 1990. Návrh byl podán. Na
základě souhlasného stanoviska ministerstva vnitra č. 1573/91 ze dne 27. 2. 1991 a po projednání Okresním úřadem Praha-východ dne 8. 4. 1991 pak byl právě před
čtvrtstoletím s účinností od 1. května 1991 přiznán naší
obci úřední název Lázně Toušeň. Dekret převzal starosta
František Bílý. Název Lázně Toušeň byl do života uváděn
postupně: poštou, jízdními řády, dopravním značením,
razítky, při obměně občanských průkazů, na nových pohlednicích a mapách, v telefonních seznamech... Dodnes přináší nejen polepšení v abecedě, ale prestižní zviditelnění a záměry, plány i dotace.
Slovo lázně má v České republice v názvu pouze jedenáct míst: Františkovy Lázně, Janské Lázně, Konstantinovy Lázně, Lipová – lázně, Mariánské Lázně, Mšené – lázně, Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Kynžvart, Lázně Libverda a Lázně Toušeň.
kronikář

Pětiletý Florián
Léta běží, Vážení, a náš zpravodaj Florián vychází právě plných pět roků. Svého předchůdce měl ve zpravodaji beze jména, který se nám objevoval v poštovních schránkách víceméně pravidelně od roku 1999. Na jaře 2011 byla vyhlášena soutěž o název
nové místní tiskoviny, kterou vyhrál pan Ing. Zdeněk Vaněk návrhem:
FLORIÁN – zpravodaj městyse Lázně Toušeň
Sv. Florián, patron našeho kostelíčka, kapličky, pouti i náměstí, tak od té doby navíc
pomáhá hasit horké hlavy plné neposedných nápadů a hojně zalévá plodné myšlenky
vedení městyse. Hned od druhého čísla dostal luxusní tiskařskou podobu od pana
Filipa Červinky, MBA, čímž narostl jeho rozměr i obsah. Za pět let jsme dostali do rukou už 23 sešitů a v nich na 690 čtenářských stran. Od ledna 2014 má Florián nový
střih. Jeho obliba roste i díky matovému papíru, který zlepšuje čitelnost textu proti
lesklému papíru dříve užívanému. Každá novota má svůj ráz a obrazové reportáže o
dění v obci od paní Hany Němečkové ten ráz pěstují dobrou a pohotovou fotografií.
Také tím stoupá obliba Floriána, když sousedé a tetičky se najdou a vidí na obrázku.
Konečně máme i přehledný kalendář, původní kresby a články jen a jen se vztahem
k naší Toušeni. Florián bývá často netrpělivě očekáván, když se po čertech často jeho
vydání opozdí. Svým obsahem i designem se náš časopis řadí mezi nejoriginálnější
tiskoviny v kraji, a proto mu přejme šťastný vzlet do příštích let!
Ing. Miloš Pulkrábek
za Studio LáTo a Okrašlovací spolek

Poděkování
V únorovém časopisu Florián jsem si přečetl krásný článek pana Dr. J.
Králíka k mým pětašedesátinám, který mě opravdu dojal. Jsem až
překvapen tím, co o mně všechno ví, i když se známe už od jeho studentských let. Velice si ho vážím jako člověka a taky za všechno, co
v životě dokázal. Taková slova, jaká napsal o mně, by si zasloužil především on sám. Jeho úžasné znalosti v oblasti historie, hudby, umění i
v jiných oborech má jen málokdo. Je skvělým kronikářem našeho městyse, ale hlavně je slušný, poctivý, pracovitý a moc hodný člověk. Vážený příteli, moc Ti děkuji.
Ladislav Weyrostek
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Spolky
Konec zimy u baráčníků
Počáteční měsíce kalendářního roku jsou věnovány výročním a volebním zasedáním baráčnických obcí. Je již ustálený zvyk, že nejdéle
do poloviny března musí proběhnout všechna zasedání obcí i žup a
zhodnocení činnosti v minulém období. Jsou-li zasedání volební, jako
tomu bylo právě letos, proběhnou zároveň volby nových činovníků
na příští dva roky.
Tak nám přicházejí pozvání nejen z nejbližších baráčnických spolků v
okolí, ale i z jiných žup a vzdálenějších obcí. Na rychtě se pak radíme,
která zasedání navštívíme, na která se omluvíme, a kolik nás pojede.
Obvykle to dopadne tak, že se snažíme všem vyhovět, takže každou
sobotu, někdy i v neděli, vyjíždíme na různá baráčnická setkání.
Když otevřete dveře do sálu, u vchodu vás tetičky v krojích přivítají
jako vážené hosty staročeskou poctou, chlebem a solí, a nabídnou
vám místo u stolu. Samozřejmě že nedostanete celý krajíc, ale jen
skrojek s kůrkou na ochutnání, jak je tomu u baráčníků dávným zvykem. Na stolech jsou připraveny talíře a tácky s koláči a jiným domácím pečivem, a pokud máte právě chuť na slané, no prosím, stačí
sáhnout vedle. Určitě nesmí chybět hudba, ta k baráčnickým zasedáním rozhodně patří, a pokud se chcete pozdravit se známými a prohodit s nimi pár slov, musíte rozhodně přijet včas. Neboť když ponocný zatroubí, dráb vyzve přítomné k pořádku a rychtář zahájí jednání, už
je na řeči u stolu pozdě.
Všechna baráčnická zasedání mají pevný řád, zakotvený v regulích, přesto je každé úplně jiné. Tetičky, sousedé a zejména rychtáři se snaží
jednání vylepšit a početné hosty překvapit – například pečlivě připraveným vystoupením dětí, zajímavými zprávami, zábavným povídáním
nebo domácím občerstvením o přestávce. Kdybych vám měl vyprávět, co všechno dobrého dokážou místní připravit, asi byste dostali také
chuť.
Na rychtě potom hodnotíme, čím byla zasedání zajímavá a v čem se
můžeme poučit. Naše březnové setkání bylo už ve znamení jara, na
stolech byly pro tetičky připraveny pestrobarevné petrklíče a dvě
členky sboru Bojan nám přišly zahrát a zazpívat si s námi lidové písničky. Také vám musím sdělit, že jsme se v Národním domě na Vinohradech zúčastnili Pošumavského věnečku, letos již jubilejního osmdesátého. Tato národopisná slavnost je významnou událostí pražské
plesové sezóny a je nejstarší akcí svého druhu pořádanou v hlavním
městě. Má několik stovek účinkujících, velkolepou přehlídku národních krojů a patří mezi hlavní folklorní slavnosti celorepublikového
významu. Účastní se jí i baráčníci z pražských obcí a Toušeňští se
mezi nimi, co do počtu, určitě neztratili. A co víc, dojmy z krásného
večera v nás zaznívají dodnes.
Jiří a Eva Kučerovi
OB Lázně Toušeň

T. J. Sokol
Čtyři zoologické karnevaly
Letošní karnevaly se konaly 12. a 13. února. Tradičně byl v pátek převážně pro
cizí: přišlo 106 návštěvníků a hodně jich bylo ve velmi důmyslných maskách. Přišli
i delegáti z MASky (Místní akční skupiny), byli karnevalem velmi nadšeni a odnášeli si bohatou tombolu. Tombola se shání stále více problematicky, ale jsme
neúnavní…
V sobotu ráno byl karneval pro malé děti a odpoledne pro ty starší. Oba se povedly a dětí a jejich doprovodů přišlo hodně.
Sobotní večerní karneval navštívilo 146 platících. Masek bylo víc než v pátek a i
popůlnoční vyhlašování nejlepších masek bylo živější. Já byla pro masky tří tučňáků, ale vyhrály masky housenky, brouků, hadí žena a zajíček s košíkem. Ples byl
vydařený i díky plně nekuřácké sokolovně. Pro kuřáky jsou vyhrazeny prostory
venku. Toto opatření chválili i samotní kuřáci a podřídili se.
Je příjemné, že i v dnešní době mají lidé v Toušeni zájem se spolu veselit a bavit,
dokáží ocenit velkou snahu divadelníků i Sokola a přijdou na námi pořádané akce.
V příštím roce budou karnevaly 24. a 25. února 2017. Ráz je zatím tajný.
Miroslava Kořínková
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Divadelní spolek
V loňském roce 2015 sehráli toušeňští divadelníci pro toušeňské diváky v sokolovně a na nádvoří Skleněné vily 9 představení a pro dětské
diváky zajistili 12 pohádek. Již podeváté byli hlavními pořadateli Národní přehlídky sokolských divadel, v jejímž rámci vystoupilo v naší sokolovně 11 divadelních souborů: z České Skalice, Podivína, Strunkovic nad Blanicí, Rokycan, Litovle, Mratína, Opatova na Moravě, Předměřic
nad Labem, Jilemnice, Nového Veselí a Benátek nad Jizerou. Sami naopak reprezentovali Sokol i městys Lázně Toušeň pohostinsky ve 20 městech: v Benátkách nad Jizerou, Benešově, Brandýse nad Labem, Děčíně, Horních Počernicích, Chomutově, Chrudimi, Kadani, Kosmonosech,
Libici nad Cidlinou, Louňovicích, Praze (ABC + Žižkov + piazetta ND), Pyšelech, Rumburku, Říčanech, Sedlčanech, Suchdole nad Lužnicí, Teplicích, Ústí nad Labem a Varnsdorfu. Celkem v kalendářním roce 2015 uspořádali pro veřejnost 63 vystoupení. Činnost spolku podpořily dotacemi Česká obec sokolská, Fond hejtmana Středočeského kraje, Fond Ústeckého kraje, městys Lázně Toušeň a Nadace ČEZ.
jvk

Poprvé ve Zlaté kapličce …

foto: Pavel Horník
Myšlenka a zpočátku spíše sen vznikly před třemi lety v toušeňské sokolovně, kde sokolskou Prodanou nevěstu zhlédl také místopředseda a
jednatel Společnosti Bedřicha Smetany Dr. Václav Němec. Nadšeně prohlásil, že taková inscenace patří na Národní divadlo! Úsilí, odmítání,
naléhání, překážky, hledání, uhýbání a přesvědčování trvaly až do letošního předjaří, kdy se mu opravdu podařilo prosadit do programu smetanovského matiné 5. března 2016 v Národním divadle finále s hostujícími sokoly ze Slatiňan, Královských Vinohradů, Pyšel a Lázní Toušeně.
Po úvodní přednášce Dr. Václava Němce a koncertu předních sólistů opery Dany Burešové, Alžběty Poláčkové, Martina Šrejmy, Jaroslava Březiny a Ivana Kusnjera a po vystoupení mladého klavíristy Marka Kozáka zazněl ještě krátký proslov Dr. Jana Králíka. To už jeviště Zlaté kapličky zářilo národními kroji a zpěvem Proč bychom se netěšili, a hned pak i skvěle zatančenou polkou, výstupem principála Dušana Müllera a
skočnou komediantů, odměněnou skandovaným potleskem, a závěrečný sbor Dobrá věc se podařila s dlouhými ovacemi. Přízemí a první dvě
pořadí hlavních lóží i balkonů byly vyprodány, opozdilci se museli smířit s galerií. Chvílemi tonulo hlediště v slzách, chvílemi volalo, bouřilo,
tleskalo jako v opojení. Na takové chvíle se nezapomíná…
RNDr. Ing. Václav Němec, CSc., hlavní iniciátor:
Vy všichni bez výjimky – umělci Národního divadla, Marek Kozák i čtyři spojené sokolské sbory – jste dnes vykonali mnoho pro blaho této země
i jejích obyvatel několika generací současných i budoucích: odplavili jste všechnu špínu a hanbu a další neřesti, které právě otravují umění,
vědu i politiku v naší zemi i v celé Evropě a na celém světě ... Roznášejte dále své poselství naděje, buďte příkladem a vzorem pro formující se
šiky následovníků! …
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Bohumil Gondík, režisér:
Být součástí programu matiné k výročí Bedřicha Smetany v Národním divadle bylo určitě pro mnohé stejnou ctí, jako kdybychom v Národním
dávali celou naši „Prodanku“ … Já jsem se jen snažil, aby i tak malá patnáctiminutovka zůstala v srdcích lidí, co stáli na prknech drahého jeviště a před zraky diváků zlatého hlediště, už navěky jako drahokam, který si budou uchovávat až do konce svých dnů. Se samozřejmou pomocí
pana dramaturga Blachuta, s neúnavnou trpělivostí a současně vervou pana Dr. Němce a stejně rozvážnou Vaší vírou v úspěšný konec, se to
podařilo!
martina78@volny.cz :
Váhám, Bohoušku, Tvá slova opět zvoní nadšením, láskou a radostí a je škoda je jakkoliv ponižovat dalšími slovy byť v odpovědi … Díky za Tvé
nakažlivé nadšení, lásku a radost, kterou rozdáváš, díky za prvotní jiskru a ještě pak tisíce dalších, bez kterých by se to naše čtyřhlavé klubko
mohlo kdykoliv rozpadnout. Přeji Ti ještě hodně splněných snů!!!!!!! Také děkuji zbytku nadšených „Prodaňáků“ – dalších rozdmýchávačů
radosti, kteří mi dopřáli si trochu té radosti užít i v mé mateřské letargii. Mějte se krásně!
RNDr. Jan Králík, CSc., odborný poradce:
Matiné nemohlo mít krásnější a slavnostnější závěr! Pro sedm desítek pěvců, tanečníků, muzikantů a komediantů byl dnešek nepřekonatelným vrcholem jejich
nejmilovanějších činností, posilou ducha, radostí srdce ... a pro stovky diváků v
hledišti byl dojmem naprosto nečekaným a povznášejícím! ... Ta nádhera, když se
všichni postupně sešli na nejslavnějším českém jevišti, kde zářily kroje, bouřil zpěv
a zněla muzika – to byl zážitek zážitků ... Všecko letělo tak, že obecenstvo opravdu
ani nedutalo, aby mu nic neuniklo: Dušanův monolog, Radkův zásah terče, Danuščin balanc, Lubošovo a Ondrovo žonglování, Katčino úchvatné červené triko, Vojtovo rozvlněné břicho, Veroničino štronzo, Jana s dceruškou, Matyášovy klukoviny, Janiččin rozkýchnutý klouzek, atd. atd., špagát, honičky, pyramida..., prostě ty
desítky, možná stovky detailů, z nichž se celá skočná skládá … Byl to historický
den, báječný výkon, reprezentace úžasná!
Hana Němečková, předsedkyně kulturní komise:
Nečekala jsem vůbec, že bude plné divadlo! … Byla jsem šťastná, že jsem všechno stihla, tedy bohužel úvodní slovo ne ... Přede mnou seděla
paní s velikým účesem a trochu mi bránila, ale díky bohu za to, co jsem viděla!!! Bylo to celé nepředstavitelné. Dlouho, dlouho budu vzpomínat ... Musím si tu celou krásu v hlavě teprve urovnat. Z ohlasů v publiku mohu jednoznačně říci, že komedianti měli největší úspěch. Paní vedle mě byla přímo nadšená.
Slávek Švachouček, divák:
Sbor ze sokolské verze Prodané nevěsty, který předcházel závěru koncertu, zazněl mohutně a díky malé zpěvačce v první řadě také velmi sympaticky. A pak na jeviště vběhli členové divadelního souboru DSLT. Pochod komediantů uvedl principál v podání Dušana Müllera. A v té chvíli
najednou díky tanci a gagům Smetanova hudba splynula s herci a jevištěm.
Tím, že ustoupila z čelního místa, které si žárlivě držela po celý koncert, získala novou kvalitu. Je mi jasné, že přitažlivá a hravá lehkost komediantů,
kterou mohli diváci obdivovat, byla vydřená v potu tváře. Byla dílem hereckého mistrovství, přesné choreografie a náročné režie. Opět se mi potvrdilo,
že opravdový mistr i při náročném výkonu působí dojmem strhující lehkosti.
A tak díky toušeňským „komediantům“ Finis coronat opus – konec korunoval dílo!
Jana Hadrbolcová, herečka:
Stačí už jen na těch prknech stát. Nezapomenu do smrti ten pocit, kdy stojíme na jevišti, dívám se do diváků a celé hlediště Národního divadla tleská.
Ale přeci jen jsem měla specifickou, zvláštní roli. Byla jsem v roli hrdé matky,
která dělá křoví svému synovi, který suverénně odehrává svou roli, a to na
jevišti Národního divadla. Bylo to velké dopoledne, plné silných zážitků. Ještě
dlouho z toho budu žít a zcela určitě na to nezapomenu!
foto: Hana Hrubešová a jvk

Ještě jeden příběh ...
– je název inscenace, kterou 26. února uvedl ve Skleněné vile divadelní soubor z brandýského Gymnázia J. S. Machara. Představení bylo inspirováno čtyřmi kaidany – japonskými hororovými příběhy,
přičemž každý symbolizoval jedno roční období. Velmi zajímavá byla práce se zpětným projektorem,
který herci využili pro nápadité řešení scénografie, ale i k promítání stínových loutek. V různých
rolích účinkovali spolu s inscenátory také Alice Kofláková, Anna Lisová, Anna Nevrlá, Matyáš Hadrbolec a Ondřej Menoušek. Zvuk obstarávala Sandra Drobňáková, režírovala Lotty Bartošová. Studentský soubor užívá hovorového názvu „Gympl Brandejs“. Diváků přišlo kolem dvaceti a každý z
nich byl na konci představení obdarován tradiční japonskou rýžovou pochoutkou. Inscenace vznikla
pod vedením Ondřeje Menouška a Alice Koflákové, studentů posledního ročníku gymnázia a členů
Divadelního spolku Lázně Toušeň, kteří zkušenosti z realizace vlastní autorské hry využijí u letošních
přijímacích zkoušek na DAMU. Tak držíme palce!
LJ
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Trofeje z Rakovníka
Toušeňská podoba fantasy komedie Mort prošla 19. března velmi úspěšně XL. ročníkem postupové přehlídky amatérských divadelních souborů Wintrův Rakovník na celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla Divadelní piknik do Volyně. Pod režijním vedením Filipa
Müllera získali ceny za herectví Vojtěch Zíta (Smrť), Ondřej Menoušek (Mort) a Veronika Müllerová (Keli) za scénografii Dušan Müller a Jan
Freudl a za inscenaci celý Divadelní spolek Lázně Toušeň.
JH

Okrašlovací spolek vstříc výročím
Okrašlovací spolek v Lázních Toušeni si letos v září připomene 120 let od svého založení. Podle nových stanov je dnes účelem spolku soustavná péče o kultivování lázeňského místa, a to nejen z hlediska životního prostředí, ale i společenského života a propagace. V tomto duchu spolek loni spolupracoval na výstavě obrazů Jana Severy a plastik Radka Kubiny ve Skleněné vile. Nymburský malíř Jan Severa díky tomu připravil
i čtyři grafické listy s motivy, z nichž jeden oživuje pohlednici
z lázeňského parku, vydanou Okrašlovacím spolkem v roce
1899. Z devíti bodů náčrtu ideového záměru, předloženého
spolkem v podobě návrhu na rekonstrukci cenných historických stavebních prvků ve vlastnictví městyse, přijal městys
k realizaci již tři. Třetím je úprava jihozápadního vchodu do
Parku profesora Procházky: dostavba zbořené části zdi a osazení nových kovaných vrat. Nejnověji předložil Okrašlovací spolek
prostřednictvím kulturní komise návrh na důstojnou instalaci
bysty císaře a krále Karla IV. v prostorách Skleněné vily. Bysta
je ve vlastnictví městyse, jejím autorem je sochař Josef Václav
Schwarz (1908-1988). Do rámce připomínek 700 let od narození Karla IV. přispěje Okrašlovací spolek také svým podílem na
přípravě kulturních programů: na promítání videozáznamu
divadelní féerie Václava Dragouna Toušeňská růže, na literárním večeru Toušeň v době Karla IV. a na pořadu Vivat Carolus
Quartus, ve kterém budou 10. května v 19.00 ve Skleněné vile
hostovat vynikající umělci Alfred Strejček a Štěpán Rak.
JK

Myslivecký spolek

Toušeňský Myšák Vás zdraví!

Vážení spoluobčané,
pomalu nastává čas jara. To znamená pro přírodu čas množení. Aby vše mohlo probíhat tak jak má, musí mít každá
zvěř i ptactvo svůj klid bez stresu. Proto se obracíme na
naše spoluobčany s prosbou, zvláště na ty, kteří chodí venčit své psy. Prosíme, nepouštějte své miláčky do polí, aby
se proběhli! Radši se s nimi proběhněte vy sami, a to po
cestách. Bude vás těšit, že jste něco udělali pro přírodu a
v neposlední řadě i něco pro sebe. Děkujeme za pochopení.
Jan Schwägerl
Myslivecký spolek Vysoká mez Lázně Toušeň

Zde je malý přehled připravovaných akcí, data se pokusíme dodržet – pokud
nám počasí a jiné aktivity (dosud neznámé) v městysu dovolí! Proto sledujte
naše nástěnky a web, případně se ptejte na tel. 604 118 076.
Závody na čemkoli s koly 16. dubna od 15 hodin
Vystoupení tanečků a zpěváčků 25. května v lázních
Kurz letní angličtiny 11. – 15. července
Příměstský tábor 3–10 let 25. 7. – 5. 8. „dopol i odpol“
Sudé pondělky můžete navštívit i s dětmi hernu, která se mění v malé kosmetické studio „za velmi příznivé ceny“ – objednávejte se, více informací na
webu a nástěnkách!!!
Připomínáme, že si můžete zapůjčit skákací hrad na Vaše oslavy a setkání
s přáteli a také o víkendu prostor herničky.
Za všechny „myšákovce“ se na Vás těší, Katka Bačová
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FK Slavoj Lázně Toušeň – mládež

Lázeňský běh s výročím

K velkým změnám u mládežnické kopané nedošlo a dá se konstatovat, že situace je již několik let skoro stejná. FK Slavoj má
zaregistrováno 18 aktivních dětí do 15 let, ale i přes tuto skutečnost nemá v pravidelné soutěži ani jedno mužstvo. Příčina je
jednoduchá: děti jsou rozděleny do kategorií podle roku narození, a z toho důvodu nepostavíme ani jeden tým. Tento stav se
snažíme řešit spojením s jiným klubem nebo dočasným hostováním. V současné době hostují v Unionu Čelákovice 2 hráči, Tomáš Štěrba (mladší žák) a Josef Kostoláni (starší žák). Oba hrají
krajskou soutěž a vedou si velmi dobře. Toník Štěrba (10 let),
bratr Tomáše, přestoupil do týmu Škoda Mladá Boleslav, kde
může lépe uplatnit svůj velký talent. Zbývající děti, starší přípravka a mladší žáci, doplňují fotbalová družstva obnoveného
klubu TJ Spartak Čelákovice. Rozvíjející se spolupráce s tímto
klubem by od léta mohla přinést zajímavé zápasy těchto fotbalových nadějí i na toušeňské hřiště. Ve snaze rozšířit základnu
fotbalové mládeže v Toušeni vznikl v létě loňského roku oddíl
minipřípravky. Na trénink dochází 6 chlapců ročníků 2009–2011.
V současné době trénujeme v tělocvičně ve škole (přiložená
fotografie) a to v úterý od 17:00 do 18:00. Nové zájemce rádi
uvítáme, kontaktovat nás můžete ve škole v uvedený den a
hodinu, nebo na tel. 721 746 639 (Čech).

X. ročník novodobého Lázeňského běhu se bude konat 17. dubna 2016 –
doslova – v jubilejním roce: první přespolní běh byl v Toušeni pořádán již
v létě 1936, právě před 80 lety. Tehdy slavný víceboj obsahoval běhy na
800 m a na 100 m, hod diskem, plavání přes Labe a jízdu na kanoi. Naši
předkové v té době v Toušeni pěstovali i jiné sporty: vedle pravidelných
cvičení v Sokole především kopanou, ale i tenis a veslování, a v zimě lední
hokej a krasobruslení. A otužování v ledové vodě. V nové době byly přespolní běhy obnoveny 1. dubna 1995 zásluhou Jiřího Lanského a Přemysla
Drábka uspořádáním Toušeňského krosu – ceny vítězům tehdy předali na
toušeňském hřišti manželé Emil a Dana Zátopkovi. Pořádalo se celkem
pět ročníků: 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999. Na bohatou tradici pak zásluhou Lucie Tihonové a Václava Kaina navázaly – ve spolupráci se Základní a
Mateřskou školou Lázně Toušeň – novodobé Lázeňské běhy, poprvé 22.
dubna 2007.

Na fotografii z tréninku minipřípravky jsou zleva: Martin Sýkora,
Tomáš Livora, Matěj Zikán, David Hnízdil, Alex Hendrych a Adam
Osman.
JČ

Rybářské závody pro děti
Dětské rybářské závody se budou konat 1. května 2016 na 6.
tůni v Prokopě. Zápis a výběr místa proběhne 6.30 – 7.30. Poté
budou závody zahájeny. Každý nadšenec do 15 let včetně je
vítán, na závody nemusí mít žádný rybářský lístek, ani povolenku. Bude poskytováno malé občerstvení. Možnost ponechání si
1 ks mírového kapra. V 11.30 budou závody ukončeny a po
sečtení vyhlášeny výsledky. Nejlepším budou rozdány věcné
ceny. Ale ani ti neúspěšní neodejdou s prázdnou. Na všechny se
těšíme.
Za toušeňské rybáře
Milan Šulc

kronikář

Jubilejní ročník Lázeňského běhu
Dne 17. dubna 2016 se uskuteční X. ročník Lázeňského běhu na fotbalovém hřišti v Lázních Toušeni. O půl druhé se na trať vydají ti nejmenší,
další kategorie dětí budou následovat vždy po době té předchozí. Prezentace dětských kategorií je možná předem do formuláře (bude zveřejněn
odkaz na www.lazenskybeh.cz ), nebo na místě od 12:30 do 13:15 hod.
Vyhlašovat děti budeme již v průběhu závodů. Pro děti bude opět připraven doprovodný program.
Start dospělých kategorií na hlavní závod 4200 m a 10 000 m bude v
16:00. Registrace dospělých končí 30 min. před startem. Startovné dospělých činí 50 Kč. Závodníci se zde přihlašují na jednu z výše uvedených tratí.
Mgr. Lucie Kainová, Mgr. Václav Kain
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Výročí
Před 10 lety
Ve středu 1. března 2006 se zasvitla naděje
na konec chátrání Skleněné vily čp. 87 a její
rozlehlé zahrady: toho dne, po zakoupení celé
nemovitosti za 4 a ½ milionu Kč od dosavadní
majitelky MUDr. Evy Pflugové, dcery prof.
MUDr. Jaroslava Procházky, převzala klíče od
Skleněné vily tehdejší starostka obce Ludmila
Svobodová.
V noci z 1. na 2. dubna 2006 kulminovala
velká voda na hladině ještě vyšší, než v letech
1981 nebo 2000 (ale ne 1846 nebo 1891).
V sobotu 20. května 2006 se po dlouhých
přípravách uskutečnila v Lázních Toušeni
oficiální návštěva Jeho Eminence arcibiskupa
pražského a primase českého Miloslava kardinála Vlka. V kostele sv. Floriana sloužil mši,
s doprovodem si prohlédl školu i soutok, lázeňský park i procedury, v lázních poobědval
a na kolonádě zhlédl galaprogram toušeňských žáků a divadelníků.
kronikář
foto Otakar Šámal

Karolínské oslavy
700. výročí narození Karla IV. (*14. května 1316 v Praze) oslovuje širokou veřejnost a mohlo by pro ni být i příležitostí k úvaze nad řadou palčivých otázek současnosti: vždyť naše přítomnost je jen odrazem toho, jak
jsme naložili s duchovním a politickým odkazem vlastní historické tradice, jejíž základy položili svatí Cyril a Metoděj, svatá Ludmila a svatý Václav. Tradice křesťanských panovníků v naší historii trvala deset z jedenácti století. Poslední z nich, blahoslavený Karel I., jehož jsme v našem polabském kraji svého času dobře znali, nastoupil na trůn českých králů
právě před 100 lety (1916).
Dílo, které v českých zemích vykonal Karel IV. Lucemburský, dnes pomáhá překonávat problém odcizení českého národa od vlastních dějin,
v nichž patřil do společenství křesťanských národů Evropy, odkud byl
vytržen nacionalismem a totalitami 20. století. Nedávná anketa o největší českou osobnost o nás něco vypovídá: z přemyslovských, habsburských, lucemburských a karlovských rodových kořenů Karla IV. jsme
akcentovali přemyslovský původ „největšího Čecha“. Tento víceméně
emocionální způsob manifestace národní identity se právem opírá o
realitu budovatelských zásluh uctívaného českého krále, ale pravou sílu
oslovovat současný svět dává osobnosti Karla IV. především jeho duchovní odkaz.
Oslavy 700. výročí narození Karla IV. budou v průběhu celého roku
v nejrůznějších podobách probíhat na mnoha místech. Jejich hlavní,
oficiální část bude soustředěna ve dnech 11. – 17. května 2016 do rámce
tzv. Královského oktávu, jak byl nazván program duchovních, kulturních
a společenských událostí, jejichž pořadateli jsou nositelé tradic císaře a
krále Karla IV. – především Arcibiskupství pražské a Universita Karlova –
a jménem státu ministerstvo kultury a jeho umělecké, muzejní a památkové instituce.
Ve výroční den císařova narození, v sobotu 14. května 2016, se bude
konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě pontifikální mše. Celebrovat ji bude arcibiskup pražský a primas český Dominik
kardinál Duka, předcházet budou slavnostní akce na půdě Karlovy university, následovat bude slavnostní otevření česko-bavorské výstavy
Národní galerie a slavnostní koncert České filharmonie ve svatovítském
dómu, kde zazní Dvořákovo Te Deum. Praha se stane místem setkání
řady osobností a nebudou tu chybět představitelé evropských panovnicPortrét Karla IV. v detailu votivního obrazu arcibiskupa Jana Očka kých a šlechtických rodů, kteří jsou potomky Karla IV., tedy i přemyslovských knížat a králů – mezi nimi vnukové posledního českého krále blaz Vlašimi, dílo českého mistra kolem roku 1370 (Národní galerie
hoslaveného Karla I. Pontifikální mši i koncert České filharmonie by záPraha)
jemcům v celé zemi měla přímými přenosy zprostředkovat Česká televize. Ukázku připravovaných slavností bude možno vidět na brandýském zámku v sobotu 23. dubna 2016 v rámci programu Audience u císaře
Karla, která bude jednou z prvních velkých akcí letošních karolínských oslav.
PhDr. Milan Novák, zmocněnec a poradce ministra kultury pro oslavy Karla IV.
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Toušeň v době Karla IV.
Přestože ke vztahu Karla IV. (1316-1378) k Toušeni máme jen dva
přímé doklady, na určité osobní pouto ukazuje i několik dalších dobových zpráv. V tisícovkách doteků nejvýznamnějšího českého panovníka s mnoha místy francouzskými, lucemburskými, italskými,
německými i v Zemích koruny české – znamená Toušeň jen drobnost. Pro Toušeň ale doteky s markrabětem moravským, králem
českým, římským, lombardským i burgundským a císařem Svaté říše
římské znamenají naopak velmi mnoho.
První přímou zprávou o vztahu budoucího panovníka (tehdy ještě
markraběte) k našemu místu na Labi je zmínka o Toušeni v Karlově
vlastním životopise Vita Caroli: zmínka z hlediska životopisu věcně
nadbytečná, nepodstatná. Musel však k ní být důvod, byla-li nápadně zopakována i v soudobé kronice Beneše Krabice z Weitmile. Oba
prameny zmiňují Karlovo přenocování na Toušeni a sen či přemítání
na námět Ježíšova podobenství o království nebeském a pokladu
skrytém v poli. Karel sám naznačil, že podnětem k jeho snu byla
návštěva (Staré) Boleslavi, a poznamenal, že své noční rozjímání na
Toušeni uzavřel po probuzení písemným výkladem. Kronikář z Weit-

Ilustrace k „toušeňské kapitole“ prvního českého překladu vlastního
životopisu Karla IV. ve vídeňském kodexu z roku 1472, kresba z iluminátorské dílny Valentina Noha z Jindřichova Hradce
(Nationalbibliothek Wien, Cod. 2618)
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z Michalovic. Jenže proti Karlovu záměru se odhodlaně postavili
chlapcovi poručníci, páni z Rožmberka. Spor se vyhrotil, a jak bylo
tehdy časté, vedl k ozbrojenému střetu. Předmětem sváru byl les Bor,
nazývaný z pozdějších pohledů boleslavský nebo brandýský, přestože
tehdy náležel k Toušeni, a tím šlo i o Toušeň.
Karel zvolil promyšlené řešení. Toušeňské zboží rozdělil: užitky z Boru
za Labem dal připsat právě založenému pražskému klášteru sv. Kateřiny, a zástavní právo na zbylý hrádek a ves – jistě ne bez královského
svolení – bohatě přeplatil movitý pražský měšťan Frána Pesold, nejspíše zlatník. Když Petr z Michalovic dospěl, zůstala mu tak na levém
břehu Labe pouze tvrz Brandýs. Vyčlenění Toušeně z michalovických
zástav tím připravilo Brandýsu cestu k významnému rozvoji. Jakmile
Toušeň převzal po otci Fránovi syn Mikuláš Pesold, roku 1365 prodal
právo na držení Toušeně váženému staroměstskému konšeli Mikuláši
Jentešovi. Konečné kroky, kterými se Karlovi podařilo vrátit Toušeň
do královského majetku, začaly na jaře 1366 odejmutím dalších výnosů z toušeňského zboží (z 12 lánů za Labem) opět ve prospěch kláštera sv. Kateřiny. Zpětné vykoupení Toušeně jako zástavy bez lesa a bez
lánů pak už bylo schůdnější.
Právní úkony, vedené s královým osobním „souhlasem, pomocí a
vůlí“, pokračovaly opětovným sloučením hrádku Toušeň a vsi s lány a
lesem, vykoupením „za určitý peněžní obnos“ a zapsáním „právem a
záměrem“ do vlastnictví Karlova mladšího bratra, moravského markraběte Jana Jindřicha (1322-1375). Současně se Toušeni dostalo
významných výsad, jak potvrzuje listina z 1. února 1370, v níž Karel
IV. celou Toušeň „propouští, uvolňuje a osvobozuje ze všech dávek a
jakýchkoli platů,“ a to „na věčné časy“. Pamatuje zde i na místní
„obyvatele, poddané a jejich majetek a domácnosti“. Takovými privilegii Karel IV. obšťastňoval jen svá nejoblíbenější místa.
Sídlem markraběte Jana Jindřicha byl brněnský Špilberk. Zda vůbec
kdy Toušeň navštívil, není známo. Ale nelze to vyloučit, jestliže podle
ne příliš pozdějších zpráv byla Toušeň – vzhledem k Boru – považována za lovecký hrádek. Po smrti markraběte Jana Jindřicha zdědil většinu jeho statků na Moravě, v Čechách i jinde jeho nejstarší syn, vzdělaný a obratný diplomat Jošt (1354-1411), markrabě moravský a braniborský a říšský kurfiřt. Jošt několikrát stanul ve velmi nadějném
pořadí na český královský trůn a krátce před smrtí byl ve Frankfurtu
zvolen římským králem.
Poslední zprávy o Toušeni v době Karla IV. souvisí s císařem a králem
již jen nepřímo. Zasuté doklady z pozdních let života Karla IV. potvrzují, že na stavbu katedrály sv. Víta vozili do Prahy kámen také vozkové z Toušeně: Ješek, Hladký, Vojtěch, Řehač, Prokop, Řemdcha, Karel
a Drna. Zaznamenána byla i jména dalších místních obyvatel: prohřešky se vážou k jakési Máří v Toušeni a k Jarkovi z Toušeně, šlechetné činy jsou zmíněny o blíže neznámém Václavu, který do své toušeňské rodiny přijal na vychování šestiletou Dorotku a dvouletého Petra.
Odjinud je z následujících let doloženo několik osobností vladyckého
rodu Toušeňských z Toušeně a Chrasti: Mikuláš, Markéta, Václav a
Anna Perchta. Pro vladyky z Toušeně je doložen i erb, byť dostupně
zobrazený až později, v době baroka.
O vztahu Karla IV. k Toušeni je tedy známo víc, než k jakémukoli jinému místu v okolí s výjimkou (Staré) Boleslavi. Karlovy osobní doteky
s Toušení, zásahy do její správy a převedším udělené výsady ovlivnily
zdejší vývoj na téměř dvě stě následujících let. Představa o Karlově
osobním vztahu k Toušeni zůstala v místní paměti už napořád, do
dnešních dnů.
RNDr. Jan Králík, CSc., kronikář městyse

mile uvádí, že noční přemítání se Karlovi dostavilo poté, kdy se ze
(Staré) Boleslavi do Toušeně vrátil, že tedy na Toušeni pobyl déle
než jednu noc. Druhým kronikářovým upřesněním je, že Karel svůj
výklad k zapsání diktoval. Stalo se tak někdy v roce 1338, buď na
jaře, nebo kolem 16. září, nebo kolem 10. listopadu. Karlův toušeňský sen a jeho výklad diktováním zobrazili pozdější ilustrátoři prvních
dvou staročeských překladů Karlova životopisu.
Hrádek Toušeň tehdy „držel“ jeden z předních českých mocných a
bohatých pánů Ješek z Michalovic, a to jako zástavu, kterou za určitou peněžní pomoc získal od krále buď Ješkův
otec Beneš, nebo děd Jan. Jistější se zdá Beneš,
který se s ostatními českými pány sice postavil
proti králi Janu Lucemburskému, ale později
(od 1318) právě tomuto králi „věrně“ sloužil.
Zájem Michaloviců o majetky při dolní Jizeře
byl přirozený. Rodovým sídlem byl hrad Michalovice nad střední Jizerou a získání zástav blíže
Praze – Boleslavi, Brandýsa, Toušeně - výrazně
zvyšovalo nejen příjmy, ale i vliv. Ješek řečený
Správný se znal s králem Janem i s markrabětem Karlem osobně: doprovázel je na křížové
výpravě do Litvy a po návratu byl jmenován
přísedícím Zemského soudu. Roku 1338 proto
mohl být v Karlově družině a na Toušeni Karlovým hostitelem.
Když Karel již jako český král a římský císař
začal vykupovat královská zboží ze zástav zpět,
Toušeň rozhodně nemínil vynechat: výklad
biblického podobenství, spjatý s pobytem na
Toušeni, rozšířil pro svůj životopis na tři obsaž- Listina, jíž Karel IV. udělil Toušeni 1. února 1370 zvláštní výsady (reprodukováno laskavostí
né kapitoly. Příhodný čas nastal roku 1354, kdy
po Ješkově smrti zůstal nezletilý dědic, syn Petr Moravského zemského archivu v Brně, Stavovské listiny, inv. č. 66)
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Úřední hodiny úřadu městyse

Ordinační hodiny praktického lékaře

Hlavní 56, Lázně Toušeň
PONDĚLÍ
Úřední hodiny:
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Starosta:
9.30 – 12.00 13.00 – 17.30
STŘEDA
Úřední hodiny:
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Pokladna:
8.00 – 9.00
Telefony: 326 992 302, 326 991 592

MUDr. Jiří Ranc, Za Školou 414, Lázně Toušeň

Otevírací doba pošty

Veterinární praxe

Za Školou 414, Lázně Toušeň
Pondělí
8.00 – 10.30 14.00 – 17.00
Úterý
8.00 – 10.30 13.00 – 16.00
Středa
8.00 – 10.30 14.00 – 17.00
Čtvrtek
8.00 – 10.30 13.00 – 16.00
Pátek
8.00 – 10.30 13.00 – 15.00
Telefon: 326 992 326

MVDr. Jan Mysliveček, MVDr. Jitka Myslivečková
Hlavní 39, Lázně Toušeň
Pondělí
15.00 -19.00
Úterý
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Středa
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Čtvrtek
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Pátek
15.00 -19.00
soboty,neděle a pohotovost po telefonické domluvě
Telefony: 326992912, 602641294

Provozní doba knihovny
Skleněná vila, V Ovčárně 87
Úterý
14.30 - 17.00
Případné přerušení provozu bude včas oznámeno.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Telefon: 326 992 361

13.00 – 18.00
7.30 – 14.00
11.00 – 17.00
7.30 – 14.00
7.30 – 13.30

Česká daňová kancelář, s.r.o.

Rehabilitace-masáže

Ing. Luboš Valehrach, MBA

LTV cvičení – elektroléčba - mobilizace páteře

daňové poradenství - vedení účetnictví

reflexní terapie

Lázně Toušeň, Na Požárech 425

Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za školou 414

telefon: 603 876 540

Pracovní doba:

Advokátní kancelář

pondělí - pátek dle objednání
objednávky na tel. 603 254 220

Mgr. Stanislav Beran Za Školou 414, 250 89 Lázně Toušeň
1. patro telefon: 606 494 811
e-mail: beran-advokat@seznam.cz

Masážní studio a infrasauna
Na Panském 518, Lázně Toušeň
Masérka pro rekondiční
a relaxační masáž.
Alena Jiroušková tel. 773 586 596
Web: www.oazamasaze.cz

Pneuservis, autoservis
Emanuel Fiala
Hlavní 13, Lázně Toušeň
pondělí - pátek
8:30—17:00
sobota, neděle
dle dohody

telefon: 731 036 059

Gastrodeli
výrobky studené i teplé kuchyně, cukrářské i pekařské
U Sokolovny 259
Lázně Toušeň
objednavky@gastrodeli.cz
telefon: 326 996 359

Infozprávy
Služba infozprávy.cz je určena všem občanům městyse a je
zcela zdarma.
Registrace je možná
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
b) přes internet http://www.infozpravy.cz
c) mobilním telefonem.
Registraci pomocí mobilního telefonu provedete zasláním
krátké SMS zprávy ve tvaru
LT mezera číslopopisné
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo Floriána: 15. května 2016.
na telefonní číslo 733 746 863
Florián vychází vždy počátkem sudého měsíce
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K a l e n d á ř

a k c í

2 0 1 6

změny vyhrazeny
den

čas

místo

akce

duben 2016
neděle 3. dubna

15.00

sokolovna

POHÁDKA Lakomá Barka (DS Sokol Roprachtice)

sobota 9. dubna

18.00

sokolovna

Karel IV.: video Toušeňská růže (Studio LáTo)

neděle 10. dubna

18.00

Skleněná vila

divadlo Ještě jeden příběh (DS Gympl Brandejs)

sobota 16. dubna

15.00

ulice Na Panském

závody na čemkoli s koly (RC Myšák)

neděle 17. dubna

13+16

hřiště Na Polabí

jubilejní X. Lázeňský běh (Lucie a Václav Kainovi)

čtvrtek 21. dubna

19.00

Skleněná vila

Karel IV.: literární večer Toušeň v době Karla IV. (DSLT + OSLT)

sobota 23. dubna

8-8.30

Floriánské náměstí

sběr nebezpečného odpadu (úřad městyse)

8-12

Floriánské náměstí

sběr velkoobjemového odpadu (úřad městyse)

8-12

radnice

sbírka šatstva pro Diakonii Broumov (úřad městyse)

18.00

hřiště Na Polabí

pálení čarodějnic a Druhej dech (volnočasová komise)

úterý 3. května

16.00

u pomníku padlých

položení květin – vzpomínka na oběti válek

so + ne 7.+ 8. května

9-18

Floriánské náměstí

1 6 5 . fl o r i á n s k á p o u ť

neděle 8. května

10.15

kostel sv. Floriana

nedělní bohoslužba – poutní mše (P. Josef Hurt)

úterý 10. května

19.00

Skleněná vila

Karel IV.: Vivat Carolus Quartus (Alfred Strejček a Štěpán Rak)

neděle 15. května

14.00

Park prof. Procházky

cyklovýlet „Švihák lávkový“ (volnočasová komise)

sobota 21. května

13.00

Floriánské náměstí

cyklovýlet „Přerov - Lysá - sv. Václav“ (volnočasová komise)

úterý 24. května

17.30

Slatinné lázně

vystoupení žáků hudebních oborů + výstava (RC Myšák)

neděle 29. května

14.00

Park prof. Procházky

DĚTSKÝ DEN (volnočasová komise)

sobota 30. dubna

květen 2016

červen 2016
neděle 5. června

15.00

sokolovna

vystoupení žáků tanečních oborů + pohádka (RC Myšák)

pátek 10. června

19.00

kostel sv. Floriana

koncert Toušeňského chrámového sboru (Noc kostelů)

neděle 19. června

14-19
20.00

Park prof. Procházky
nádvoří Skleněné vily

vítání 149. lázeňského léta:
koncert kapely Druhej dech (Láďa Weyrostek)
Karel IV.: Toušeňská růže (premiéra Divadelního spolku)

čtvrtek 30. června

21.30

nádvoří Skleněné vily

letní kino film pro děti

červenec 2016
sobota 2. července

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely /v jednání/

sobota 9. července

21.00

nádvoří Skleněné vily

divadlo nebo letní kino /v jednání/

sobota 16. července

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely The Kingsize Boogiemen

sobota 23. července

21.00

nádvoří Skleněné vily

divadlo nebo letní kino /v jednání/

sobota 30. července

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Druhej dech (Láďa Weyrostek)
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