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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

Co s cyklisty podél nábřeží?

V

ážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední číslo Floriána před nastávajícím parným
létem. Již nyní jsme mohli být účastni několika kulturních pořadů, které pro
nás připravila kulturní komise na téma výročí narození Karla IV. Volnočasová
komise pod vedením Mgr. Věry Vrbíkové pro Vás připravila pestrou nabídku
kulturních a volnočasových aktivit v rámci lázeňského léta. Lázeňské léto
2016 spolu otevřeme dne 19. června 2016 koncertem kapely Druhej dech na
nádvoří Skleněné vily (v případě nepřízně počasí na lázeňské kolonádě v parku Slatinných lázní). Na poslední den školního roku, k uvítání letních prázdnin
je pro děti připraveno promítání pohádky v letním kině. Přes léto pak ve Skleněné vile bude různě prostřídané pásmo koncertů, filmů a divadel. Doufám
tedy, že každý občan si najde chvilku a přijde si posedět se svými sousedy.
Pro obyvatele a návštěvníky jsme naši Toušeň opět trochu zkrášlili. Zimní
světelné hvězdice na lampách veřejného osvětlení nahradí závěsné truhlíky
na lampách. Namísto rozsvíceného stromečku na náměstí se objeví v centru
květinová pyramida. Tak doufáme, že se výzdoba bude líbit.
Všem občanům městyse Lázně Toušeň přeji příjemné prožití dovolených a
prázdnin a spoustu sluníčka.
Luboš Valehrach, starosta

Od vybudování cyklostezky z Kostelce nad Labem se v městysi
zvýšil počet cyklistů, kteří projíždějí přes náš městys podél
nábřeží. Zvýšila se tak ale i kritika a averze občanů, zejména
těch bydlících v ulici Na Nábřeží, vůči cyklistům. A vlastně je
jedno, zda se jedná o cyklisty naše občany, či cyklisty návštěvníky. Již v minulých letech jsme se snažili situaci řešit, i když je
nutno podotknout, že řešení dané situace je velmi problematické. Vymyslet řešení situace, které by vyhovělo všem, je
téměř nemožné. V současné době máme na stole projekt
rekonstrukce ulice Na Nábřeží, na jehož rekonstrukci jsme
žádali v rámci iROP o přidělení dotace.
Abychom však pochopili skutečný stav věci, pokusím se objasnit plány a potřeby městyse v jeho rozvoji. Dlouhodobým
záměrem městyse je stát se turisticky atraktivní lokalitou,
jsme přecejen lázeňské místo. Bylo by poměrně nefér domnívat se, že jediný úkol lázeňského místa je pasivně přihlížet
lázeňským hostům a vůbec nerozvíjet jiné formy cestovního
ruchu. V současné době je perspektivním trendem cestovního
ruchu mimo jiné i jízda na kole. Na druhou stranu je třeba vzít
v úvahu, že ne všichni občané na kole jezdí a i ti mají právo na
svůj druh relaxace. Městysem v současné době vede několik
cyklostezek. Podél břehu Labe při vjezdu do městyse ze směru
od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi končí před 6 lety
vybudovaná cyklostezka a od lokality u místního fotbalového
hřiště navazuje jednak lávka na Káranskou stranu, kde mají
cyklisté pestré vyžití, jednak se začne nově budovat cyklostezka do Čelákovic (projekt Středočeského kraje). Úsek mezi
těmito body je v současné době tvořen starou asfaltovou
místní komunikací šíře cca 2,5 m.
Zastupitelstvo městyse si je dobře vědomo toho, že stav asfaltového povrchu Na Nábřeží není vyhovující a bude ho třeba
rekonstruovat. Přitom chceme zohlednit logické vazby na
navazující infrastrukturu i na logické využití nábřeží pro naše
obyvatele (ale i pro návštěvníky např. Slatinných lázní). Výše
zmiňovaný projekt rekonstrukce (ten doznal 3 změn v předchozích cca 7 letech) by mohl být financovatelný z dotačních
zdrojů. Bez dotace by jakákoli rekonstrukce nebyla možná,
jelikož obec na rekonstrukci daného úseku jednoduše nemá
vlastní prostředky.
Pokračování na straně 2

Upozornění pro majitele staveb

Deník
Můj deníčku, dnes ti povím náš zážitek z vybíjené. Začalo to dobrými zprávami. Já jsem se dobře vyspala. Šli jsme podél Labe do Čelákovic. Přišli jsme jako
předposlední, asi. Naše první utkaní bylo s Kamenkou. No, to nevím jistě. Ale
vím, že jsme je rozdrtili jako nic. Oni pak strašně protestovali, že holka v týmu
být nemůže, i přestože tam byly ještě další týmy s holkami. Pan ředitel se
strašně radoval, že jsme vůbec vyhráli. A bum, druhý zápas jsme také vyhráli.
No, ale pak jsme hráli s Kamenicí. Ta nás ale porazila jen se štěstím, protože
získala balon u náhlé smrti. Náhlá smrt je, kdo koho vybije dřív, neboli na
prvního vybitého. Dál jsme stále pokračovali skvěle. Ale pak, nakonec, jsme
zase hráli s Kamenicí, která zase nás rozdrtila jako nic. Ve druhé části kvůli
tomu, že mě vybili jako první. Tudíž beze mne celý tým zkolaboval. Pak bylo
vyhlášení a my jsme tedy skončili jako druzí. Na fotce jsem držela pohár, prý
jsem si to zasloužila. Domů jsme se vraceli docela potěšeni. Ríšovi jsem sice
řekla, že se uvidíme na tréninku, ale na trénink jsem nakonec nešla. Byla jsem
totiž úplně vyčerpaná. Doma jsem si pak užívala pohody.

Úřad městyse Lázně Toušeň upozorňuje majitele nemovitostí
na povinnost být připojen na splaškovou kanalizaci v obci,
pokud je to technicky možné. Napojení na dešťovou kanalizaci
je podle platného zákona zakázáno! Žádáme majitele objektů,
aby ověřili, zda jsou jejich nemovitosti připojeny na splaškovou (nikoli dešťovou) kanalizaci. V průběhu léta proběhne
společností VaK Zápy s.r.o. kontrola připojení všech nemovitostí a v případě zjištění napojení objektů na dešťovou kanalizaci budou udělovány pokuty. V případě, že objekt napojen na
kanalizaci vůbec nebude, úřad městyse rozhodne o povinnosti
se připojit na splaškovou kanalizaci a stanoví k tomu lhůtu.
Vlastníci nemovitostí, kteří začnou dobrovolně chybné připojení (nepřipojení) na kanalizaci řešit s úřadem městyse ještě
před kontrolou připojení, jsou zvýhodněni i finančně oproti
těm, u nichž dojde k zahájení správního řízení. V případě neKDY: 28. 4. 2016, KDE: Čelákovice
jasností můžete kontaktovat úřad městyse nebo provozovateVanda Kučerová, 5. třída 23. 5. 2016
le kanalizační sítě. Děkujeme za pochopení.
Více se o historickém úspěchu našich žáků dočtete na straně 14
ÚM
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SOUHRN USNESENÍ přijatých zastupitelstvem městyse Lázně Toušeň dne 20 . dubna 2016
Usnesení č. 2016/2.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje doplněný
program zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 2016/2.2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o
partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace projektu "Labská cyklostezka, úsek
Čelákovice – Lázně Toušeň" mezi Středočeským krajem, městysem Lázně Toušeň a městem Čelákovice.
Usnesení č. 2016/2.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-

Co s cyklisty podél nábřeží
Pokračování ze strany 1
V rámci rekonstrukce by vznikly 2 opticky
oddělené pruhy. Jeden, jízdní pruh pro cyklisty, bude asfaltový, druhý pruh z betonové
dlažby bude sloužit pro pěší. V rámci realizace
projektu se ještě pokusíme i mechanicky oddělit ony dva pruhy tak, že pruh pro pěší o
několik centimetrů vyvýšíme nad asfaltový
pruh, tak, aby byl zásah jízdy cyklistů do pruhu pro pěší ještě více omezen (samozřejmě
při zachování možnosti průjezdu automobilů).
Je zcela zřejmé a i v zájmu nás všech, že stav,
který má v budoucnu vzniknout, bude vždy
lepší, než stav současný a to z těchto důvodů:
a) Předně je třeba si uvědomit, že se nikdy je
nepodaří vymýtit z úseku na nábřeží. Těžko
budeme i při sebelepší vůli vysvětlovat cyklistům, že mají odbočit z bezpečné cyklostezky
na velmi frekventovanou Hlavní ulici – silnici
II. třídy a po 750 m opět na stejnou cyklostezku najet. Pokud nebude na začátek úseku
instalována pevná, pro cyklistu (a tím pádem i
pro pěší) nepřekonatelná zátarasa. Pevnou
zátarasou však musíme rozumět nikoli např.
závoru. Tu cyklista bez problémů objede (a
ještě poničí zelenou plochu). Jakákoli překážka, která je průchozí pro pěší, totiž bude vždy
průjezdná i pro cyklisty. Museli bychom tedy
vybudovat pevnost, ohradit neprůchodně celý
pás od řeky až k plotu rodinných domů. Anebo bychom museli postavit na nábřeží dva
strážníky. Avšak zde není jisté, kdo by je platil
– zvedli bychom daň z nemovitostí, jak je to
zvykem ve všech lázeňských místech? A zvedli
bychom ji všem toušeňským občanům? Nebo
jen občanům z nábřeží?
b) Pokud by se podařilo "vyhnat" cyklisty na
Hlavní ulici, situaci neřešíme, pouze přesouváme riziko střetu jinam. Na silnici II. třídy
totiž z uvedených důvodů přejedou jen slušní
cyklisté (bez ohledu na to, zda jsou místní
nebo cizí). Ti cyklisté, kteří jezdí bezohledně,
budou ve své bezohledné jízdě pokračovat po
nábřeží, hlava nehlava. Ale skutečnost, že
rodina s malými dětmi vjede na hlavní silnici
ve zcela nepřehledném místě z ulice Na Krétě,
přináší velké riziko. Je nutné především
v první fázi apelovat na vzájemnou ohleduplnost chodců a cyklistů mezi sebou. Přecejen
kamion, řítící se byť jen 50 km rychlostí je
daleko větším nebezpečím pro všechny cyklisty, a pro malé cyklisty pak obzvlášť.
c) Rozdělení jedné silnice na dva pruhy s vizuálním i výškovým rozdílem jednoduše povede
ke zklidnění dopravy.
d) Skutečnost, že se z komunikace IV. třídy

6000523/VB/1 k pozemku ve prospěch ČEZ
Distribuce a.s.
Usnesení č. 2016/5.10.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu „Polabská cyklostezka v okolí Brandýsa nad Labem“ spočívající
v právu jejího umístění, provozování a údržby
s panem Josefem Vrbou, na části pozemku
ppč. 789/1 v k.ú. Martinov. Rozsah věcného
břemene specifikovaný geometrickým plánem č. 210-325/2015 ze dne 23. 11. 2015 je
68 m2. Bude zřízeno bezúplatně.

Usnesení č. 2016/5.10.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu „Polabská cyklostezka v okolí Brandýsa nad Labem“ spočívající
v právu jejího umístění, provozování a údržby
se Středočeským krajem pozemku ppč. 494
v k.ú. Zápy. Rozsah věcného břemene specifikovaný geometrickým plánem č. 628237/2015 ze dne 11. 9. 2015 je 131 m2. Bude
zřízeno bezúplatně.
Ing. Luboš Valehrach, MBA,
starosta městyse Lázně Toušeň

stane cyklostezka s odděleným pruhem pro
pěší, zlepšuje i status chodců. Chodci mají
svůj vlastní oddělený pruh. Dosud se chodci
stále nacházeli na silnici, i když se zákazem
vjezdu. Zde umístěný zákaz je však omezen
pouze na nerezidenty. Cyklisty není dodržován. Po rekonstrukci však cyklista zřetelně
uvidí, že chodec má oddělený pruh, do kterého zasahovat nemůže. Skutečnost, že projekt
je nazván "Cyklostezka" neznamená, že pěší
zde nebudou mít žádná svá práva. Je třeba si
ujednotit pojmy a skutečný obsah řešení.
e) Bohužel není možné vystavět cyklostezku
mimo současnou komunikaci (vedle). Není k
tomu místo – na nábřeží je spousta vzrostlých
stromů, a není tedy kudy vést další pruh. Ani
pevné oddělení dvou pruhů ve stávající komunikaci není možné (v zahraničí je například
běžné oddělení živými keři, nebo různými
druhy oplocení apod.), jelikož to by s sebou
neslo nemožnost vjet na komunikaci motorovými vozidly.
f) I pokud by se podařilo vybudovat tzv. "Pěší
zónu" a respektovali by ji i cyklisté, dochází k
jinému problému. Na pěší zónu nemohou vjet
žádná vozidla. Dopravní značka označující
pěší zónu může povolit vjezd vybraným druhům vozidel nebo v omezeném časovém období. Pokud povolíme vjezd druhu vozidla
„osobní“, tak pak na nábřeží mohou všechna
osobní vozidla, rezidentů i nerezidentů. A
navíc bude jen těžko pochopitelné, že na
nábřeží smějí vjet motorová vozidla, ale nesmějí sem vjet nemotorizovaná kola. A opravdu do pěší zóny nebudou vjíždět žádná kola?
Opravdu budou i v místě bydlící obyvatelé při
výjezdu na projížďky nebo návratu z nich svá
kola vést? Nebo se na občany z ulice Na Nábřeží zákaz vztahovat nebude a tito tam i na
kolech projedou?
g) Posledním argumentem je skutečnost, že
poté by mohli všichni obyvatelé Toušeně
zcela legitimně po úřadu požadovat, aby zrovna jejich ulice měla nějaká, pro ně samé výhodná pravidla. Kdo z nás by nechtěl právě ve
své ulici pěší zónu, ale s tím, že on si tam
kdykoli může vjet svým autem? Své o tom
vědí například občané na Hlavní ulici.
Pravdou však je, že nábřeží slouží k relaxaci
obyvatel, k jejich procházkám. Nemyslím si
ale, že tento úsek slouží jen pěším. Relaxovat
mohou chtít i cyklisté (tedy ti s nálepkou
"slušní"). Jde jen o to, aby cyklisté byli ohleduplní vůči pěším. A jde také o to, aby pěší
byli ohleduplní vůči cyklistům. Mnohdy dochází ke střetům mezi chodci a cyklisty pouze
proto, že chodci jdou roztažení po celé šíři
vozovky a cyklistům jednoduše neuhnou. A
naopak cyklisté občas jezdí tak rychle a bezo-

hledně, že chodec ani nezpozoruje, že za ním
nějaký cyklista vůbec jede. A o zvonkem vybavených kolech ani nemluvě (mít ve výzbroji
kola zvonek se poslední dobou jaksi nenosí).
Každopádně, jak jsem již uvedl, oddělení komunikace na dva pruhy podle mého názoru
promenádu zpřehlední. A argument některých občanů, že cyklisté nebudou oddělené
pruhy respektovat, je pro mě nepřijatelný a
nehodlám jej akceptovat. Slušní cyklisté je
respektovat budou!
Doufáme, že právě realizace projektu stezky
přinese zklidnění situace Na Nábřeží. Po dobudování celého úseku až do Čelákovic zlepší
dopravní dostupnost obou velkých měst v
okolí (Čelákovic i Brandýsa nad Labem) pro
dojíždění občanů do zaměstnání a do škol. Je
ale také nutno podotknout, že ač jsme lázeňským místem, tak zde nejsme příliš připraveni
na rozvoj cestovního ruchu, resp. na návštěvníky obce. To by bylo třeba změnit. Domnívám se, že máme-li být lázeňským místem, je
třeba se cestovnímu ruchu na všech úrovních
věnovat. A je to právě cestovní ruch, který by
mohl přinášet daleko více finančních prostředků do obce. Chybí nám zde doprovodné
služby. Návštěvník ani cyklista vlastně nemá
důvod se zde příliš zdržovat. Podél cyklostezky by bylo asi vhodné vybudovat i zastávková
místa (v projektu máme např. cvičební prvky),
která budou sloužit chodcům, ale také cyklistům. A předpokládám, že i to bude mít zpomalující efekt pro cyklisty. Troufnu si říci, že
podél cyklostezky nám chybí například i kvalitní občerstvovací zastávka. V městysi ale
dlouhodobě chybí např. cukrárna, kavárna
apod. V této oblasti neumíme návštěvníky
zaujmout a Lázně Toušeň jsou pak nedoceněny.
Vraťme se ale zpět k situaci Na Nábřeží. Kromě uvažovaného vybudování nové stezky, pro
jistotu jí neříkejme "cyklostezka", analyzujeme i vhodné dopravní značení. Objednáno
bylo umístění vodorovného značení (na asfalt) - nápis "Cyklisto, zpomal!" na začátek a
konec nábřeží spolu s umístěním dopravní
značky maximální povolená rychlost 10 km/
hod. (i když já osobně jsem zastánce spíše 15
km/hod. - čím větší restrikce, tím více bude
porušována) a informační cedule, vyzývající k
ohleduplnosti mezi chodci a cyklisty. Ve hře je
i umístění rychlostních retardérů, pokud se
situace výrazně nezlepší, ale k tomuto kroku
bychom přistupovali neradi zejména proto, že
umístění jakékoli překážky na komunikaci
omezí zejména starší spoluobčany, ale i např.
maminky s kočárky.
Luboš Valehrach
starosta

KVĚTEN - ČERVEN 2016

FLORIÁN

3

Stalo se..
Divadelní představení pro děti mají u nás tradici a sokolovna je často téměř zaplněna malými diváky a jejich doprovodem. V neděli 3. dubna jich však zavítalo na
pohádku méně. Velmi příznivé jarní počasí, kdy teploty dosahovaly 20 stupňů,
vylákalo rodiče s dětmi spíše do přírody, než do divadla. Přesto se na známou
pohádku Lakomá Barka z knihy Jana Wericha Fimfárum přišlo podívat asi 25 dětí.
Pohádku uvedly Divadelní spolek a T. J. Sokol Lázně Toušeň a zahrát ji přijel Divadelní soubor T. J. Sokol Roprachtice. Důležité je, že děti se upřímně bavily, zvláště
právě Barka byla často terčem jejich smíchu a z představení rozhodně neodcházely zklamané. A ještě je dobré připomenout, že vstupné jako vždy bylo dobrovolné
a občerstvení zajištěno.

Ve středu 6. dubna si děti z naší školy přišly za doprovodu svých učitelek PaeDr.
Miroslavy Žídkové a Mgr. Lenky Svobodové prohlédnout kapličku sv. Floriána a kostel sv. Floriána. Provázela je paní Alexandra Červinková a byla radost sledovat děti,
jak s velkým zájmem poslouchaly, vše si prohlížely, ptaly se. Zaujaly je také sluneční
hodiny na kapličce sv. Floriána a navrhly, aby na nich byly domalovány číslice. Kdo ví,
třeba se jednou dočkají. Líbilo se jim i v kostele, měly možnost prohlédnout si vše
z kůru, zazvonit na zvonečky, usednout v lavicích. Některé se po skončení prohlídky
ani nechtěly rozloučit a kladly otázky dál a dál. Byly pozornými a ukázněnými diváky i
posluchači a dozvěděly se mnoho zajímavého. Jednou si určitě vzpomenou „jak byly
se školou na prohlídce kostela a kapličky“ a bude to jistě milá vzpomínka.
Další „výlet“ do historie připravila dvěma skupinám vybraných žáků ze všech tříd
paní učitelka Studničková 10. května, když pozvala na besedu do školy kronikáře
městyse RNDr. Jana Králíka, CSc. Téma bylo jasné: 700. výročí Karla IV. a jeho návštěva na Toušeni. Besedovalo se o vzhledu toušeňského hrádku, o vzdělání významného panovníka a o spoustě dalších zajímavostí. Žáci, kteří už předem hodně věděli,
si prohlédli také fotokopie listiny privilegií z roku 1370 a dobových ilustrací k císařovu vlastnímu životopisu.

Divadelní spolek Lázně Toušeň připravuje pro diváky podvečery s videem z archivu
studia LáTo. Zatím poslední promítání se uskutečnilo 9. dubna v malém
„zrcadlovém“ sálku v sokolovně. Věrní diváci měli možnost v přátelském prostředí
s občerstvením sledovat divadelní férii Václava Dragouna Toušeňská růže, kterou
před 18 lety toušeňský soubor nastudoval v režii Václava Shrbeného a kterou
v archivu Studia LáTo pečlivě uchoval Ing. Miloš Pulkrábek. Záznam ze tří představení připravila a celým večerem provázela Jana Hadrbolcová, představitelka císařovny Anny. Bylo milé, že akce se zúčastnil i sám autor hry, přestože je upoután na
invalidní vozík. Jeho návštěva všechny potěšila (na obrázku vpředu, vlevo Ing. Pulkrábek). A my se již nyní můžeme těšit na nové – živé – nastudování této hry, kterou DS Lázně Toušeň představí na nádvoří Skleněné vily v rámci Vítání 149. Lázeňského léta 19. června 2016. Další podrobnosti najdete na stranách 9 a 16.

Poprvé již 26. února a poté 10. dubna předvedl ve Skleněné vile Divadelní soubor
Gympl Brandejs ve spolupráci s našimi divadelníky zajímavé představení Ještě
jeden příběh: japonské kaidany, tedy jak se mohli diváci v programu dočíst, vyprávění záhad. Jedná se o hororové, děsivé či podivné příběhy, které si lidé v Japonsku
odedávna předávali z generace na generaci. Pro svoje představení si herci vybrali
příběhy s názvy Když kvetly sakury, Rýžové knedlíčky (které členky souboru připravily a diváci je mohli po představení ochutnat), Nevděk a Krabí zjevení. Každý
z těchto příběhů symbolizoval jedno roční období. Inscenace vznikla z iniciativy
studentů posledního ročníku (maturantů) brandýského gymnázia a zároveň členů
Divadelního spolku Lázně Toušeň Ondřeje Menouška a Alice Koflákové, kteří
v představení účinkovali spolu s Annou Lisovou, Matyášem Hadrbolcem a Annou
Nevrlou. O zvuk se postarala Sandra Drobňáková, režii měla Lotty Bartošová. Originálně pojaté představení s vynalézavou a přitom jednoduchou scénografií zaujalo
všechny přítomné diváky, jichž se sešly na tři desítky.
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Po šesti týdnech byla v dubnu znovu na Floriánském náměstí otevřena prodejna
potravin, kterou po léta vedl pan Stanislav Birner. Zavřena byla od konce února. O
znovuotevření nás informoval obsah plakátku v poštovních schránkách, či si vše bylo
možno přečíst přímo na výloze prodejny: „Jednota, spotřební družstvo v Nymburce
Vás srdečně zve do nově otevřené prodejny v Lázních Toušeni, Hlavní č.p. 180. Prodej
bude zahájen v úterý 12. dubna 2016 v 8 hod. Pro první zákazníky je připravena malá
pozornost, ochutnávka uzenin a kávy. Těšíme se na Vaši návštěvu“. A tak již před
osmou hodinou ranní čekali před prodejnou první nedočkaví zákazníci i několikanásobní ochutnávači. Znovuotevření obchodu přivítali zvláště starší občané, kteří nemají možnost jezdit na nákupy zejména uzenin a polotovarů do marketů
v sousedních městech, radost měly ale i maminky, které si pohodlně nakoupí, když
vedou děti ráno do školy či do školky.

V posledních letech v celé naší republice přibývá cyklostezek, výjimku netvoří ani
Středočeský kraj a také ani náš městys nezůstává stranou. Ve čtvrtek 14. dubna
byla slavnostně otevřena cyklostezka Zeleneč – Lázně Toušeň. Celé akci, která se
konala na konci Pražské ulice od 15 hodin, byl hlavním hostem hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera. Slavnostního otevření cyklostezky se zúčastnili také
starosta našeho městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA, zástupci zhotovitele stavby,
pracovnice úřadu městyse i občané a mládež. Po krátkém proslovu pana hejtmana
přednesli své proslovy také přítomní hosté včetně zástupců realizátorů stavby
společnosti H-INTES a projektantů stavby ze společností Pontex s.r.o. a Gepard
s.r.o. Po slavnostním přestřižení pásky následovalo drobné (chutné) občerstvení a
slavnostní odstartování cyklopelotonu po nové stezce z Lázní Toušeně do Zelenče.
Celý projekt cyklostezky Zeleneč – Lázně Toušeň byl spolufinancován
z Regionálního operačního
programu
Střední Čechy. Cyklostezku budou moci
využívat nejen obyvatelé Lázní Toušeně, Káraného a Čelákovic, ale všichni, kdo
chtějí své bicykly využít k cestě Polabím a zacílit do pražské městské části Praha
20 – Horní Počernice nebo na stanici metra Černý Most. Akce se zúčastnili také
žáci a učitelé naší základní školy, kteří během slavnostního odpoledne zasadili tři
památné lípy. Teď ještě zbývá vymyslet, jak a čím zpomalit některé nezodpovědné polykače cyklistických kilometrů, kteří se rádi vřítí ze svažité pražské asfaltky
rovnou do obydlené Pražské ulice a nemíní se rozhlédnout ani u železničního
přejezdu, natož u Hlavní ulice s nebezpečným provozem. Je to podobný problém,
o jakém píše pan starosta na stranách 1-2. Jak pochválit ty, kdo se chovají na
cyklostezce s respektem ke svému okolí, a jak náležitě upozornit na pravidla
slušného chování ty, kdo je sobecky porušují? Přejeme všem hodně šťastných
kilometrů během ohleduplné jízdy!

Počasí odpoledne 16. dubna bylo nestálé, jedna přeháňka střídala druhou, a tak pokazilo plánovanou akci dětem z RC Myšák. Mnoho z nich
se těšilo na závody Na čemkoli s koly, které se měly konat od 15 hodin v ulici Na Panském. Na start se vlivem špatného počasí dostavily pouze
dvě děti. RC Myšák má ale připraveno mnoho dalších pěkných programů a jistě si vše brzy vynahradí.

Téhož dne, tedy 16. dubna, proběhla ještě jedna akce, která je novinkou
v novodobé éře Slatinných lázní Toušeň. Od 16 hodin se v areálu Slatinných
lázní konalo Zahájení lázeňské sezóny. Počasí se naštěstí již umoudřilo, a tak
mohla nejprve všechny přivítat nová ředitelka Slatinných lázní Toušeň Ing.
Martina Šimůnková (na obrázku vpravo). Slovo dostali také starosta našeho
městyse Ing. Luboš Valehrach, starosta Čelákovic Ing. Josef Pátek (oba uprostřed) a v neposlední řadě kronikář městyse a pravnuk zakladatele lázní RNDr.
Jan Králík CSc. (vlevo). Spolu s lázeňskými hosty a zaměstnanci lázní se přišlo
podívat i mnoho toušeňských občanů. V parku měli všichni možnost opéci si
na živém ohni buřty, dát si v kavárně či venku dobrý gulášek a k němu pivo
zdarma, zakoupit si také teplé lázeňské oplatky, zkrátka vychutnat si příjemnou, klidnou atmosféru celého odpoledne. Akce pokračovala i navečer, kdy
hrála kapela Prádelní šňůra. Každý z přítomných si také jistě všiml dílčích proměn lázní, ať už jde o nově vybavenou recepci, nábytek na kolonádě či úpravy
v parku. Brzy nato pod okny v prvním patře staré budovy rozkvetly muškáty…
Budeme si přát, aby se Slatinným lázním Toušeň dařilo a dál šířily dobré jméno našeho městyse po celé republice.
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Lázeňský běh se konal letos v nové podobě již podesáté. Počasí 17. dubna se sice
moc nevydařilo, ale nakonec vše dobře dopadlo. Všech 288 zúčastněných závodníků ve zdraví dorazilo do cíle, takže si hlavní organizátoři Mgr. Lucie a Mgr. Václav
Kainovi (na fotu se synem Maxmiliánem) mohli zaslouženě oddychnout. Všechno
připravili dokonale a závody běhaly jako na drátkách.
Více o Lázeňském běhu a jeho výsledcích stranách 10 a 11.
Tématu Karel IV. se v tomto období nelze vyhnout. Výročí 700. narození tak významné osobnosti, jakou Karel IV. byl, je připomínáno všude a také u nás
v Toušeni tomu není jinak. My však máme víc než pádný důvod! 21. dubna byl
Karlu IV. v Toušeni věnován literární večer. A nejen Karlovi. Kulturní komise městyse Lázně Toušeň, Divadelní spolek při T. J. Sokol a Okrašlovací spolek pozvaly na 19
hodin občany do obřadní síně ve Skleněné
vile na přednášku a
čtení se souhrnným
názvem Toušeň v době Karla IV. Připravených 50 židlí brzy nestačilo, musely být
přinášeny další a další, a ani těch 70 jich nebylo dost. Však také přijeli návštěvníci i
z Brandýsa nad Labem, Čelákovic, Jiren, Českého Brodu a z Prahy. Zájem byl veliký.
A právem! Celým večerem provázel kronikář RNDr. Jan Králík CSc., dále spoluúčinkovali členové DS Lázně Toušeň Alice Kofláková a Ondřej Menoušek, kteří četli
úryvky z písemností týkajících se Karla IV. a Toušeně v jeho době. Všechny posluchače i diváky nadchlo poutavé a zasvěcené vyprávění s mnoha úplně novými informacemi a s ukázkami reprodukcí dobových listin a rukopisů. Přítomni byli i dva
čtení autoři: archeolog Jaroslav Špaček a dramatik Václav Dragoun, kterého ochotně vynesli do schodů i s vozíkem a zase snesli nejsilnější z mladých návštěvníků.
Divadelníci při té příležitosti ulovili nového herce do Toušeňské růže pro roli Janka:
Jana Havelku. Vzpomínku na mimořádný večer okořenily i dva nevypnuté mobily,
které se během večera ozvaly, a které Dr. Králík s šarmem sobě vlastním pohotově
pojal do výkladu. Celý večer se vydařil tak, že lépe už si to ani nelze představit. Ti, kdo se nemohli zúčastnit, litují, a moc by si přáli, aby se
podobný večer znovu opakoval. Jistě by to uvítali znovu i ti, kteří pořad navštívili. Dobrého a povznášejícího není nikdy dost.
Jaro je vždy čas velkého úklidu, a tak ani letos úřad městyse nezapomněl dát přistavit 23. dubna na Floriánské náměstí kontejnery, do kterých mohli občané vhodit od
8 do 12 hod. velkoobjemový odpad. Od 8 do půl 9. ráno byla možnost zbavit se i
odpadu nebezpečného. Ti, kterým záleží na tom, aby v městysi i v jeho okolí a vlastně také na půdách, ve sklepích, garážích či na zahradách byl pořádek, vyvezli několik kontejnerů nepotřebných věcí. Myslivci tradičně uklidili Nehvizdskou silnici a
přilehlé okolí, letos již 14 dní před svozem odpadu. Dík patří všem, kteří pomáhají
udržet náš městys čistý!
Na 30. dubna vyhlásila Diakonie Broumov sběr použitého ošacení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, záclon, domácích potřeb, přikrývek, obuvi, hraček, menších elektrospotřebičů a knih. Sbírka se uskutečnila v budově úřadu městyse od 8 do 12 hodin a
Věra, Ivana, Maruška a Hanka zde od občanů přijaly velké množství darovaných
věcí. Tolik se jich snad zde ještě nesešlo, a je dobře, že chceme pomáhat potřebným! Občané projevili velký zájem i o podzimní akci, doufáme, že se uskuteční.
Všem, kdo se podíleli, patří dík.
Letošní tradiční pálení čarodějnic 30. dubna mělo jiný průběh, než bývalo
doposud zvykem. Nešlo se průvodem jako dříve z Floriánského náměstí, ale
sraz byl v 18 hodin přímo na hřišti. Mnozí se ptali, proč tomu tak je, a odpověď
je jednoduchá: velkých čarodějnic, které celou akci zajišťují, se bohužel nesešlo tolik, aby některé z nich doprovázely průvod, zatímco ty ostatní by připravovaly soutěže pro děti v lesíku. Tady bohužel ani kouzla a čáry nepomůžou.
Jediná možnost je, že se příště najdou další velké čarodějnice, které se ochotně, jako ty současné, zapojí a pomohou. Věříme, že dobrých čarodějnic by se u
nás našlo dost, a že se k čarodějnicím Věře, Marušce, Katce, Daně a Hance
napřesrok přidají. Jinak ale bylo veselo, jako vždy. Děti musely hledat v lesíku
čtyři stanoviště s čarodějnicemi a plnit úkoly, které jim dávaly. Za splněný úkol
dostaly razítka, za razítka buřtíky připravené panem starostou a Vláďou Vrbíkem. Pak stačilo vybrat si jeden z několika ohýnků a buřtík si s rodiči opéct.
Rodiče si mohli zase pochutnat na pečené kýtě, o kterou se jako každým rokem postaral pan Vafek a spol. Letos je nutno obzvláště pochválit vatru, vzorně připravenou pány z technických služeb městyse, dřevo na ni věnoval Dr.
Králík. Počasí se na tento den umoudřilo a dalo se pod modrou oblohou sedět
i na trávníku na dekách. A nesmíme zapomenout na hudbu! Od 18 hodin vyhrával na hřišti Láďa Weyrostek se svou kapelou a celou akci tak zpříjemnil.
Všem, kdo se podíleli, patří dík.
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V Lázních Toušeni se májové oslavy osvobození konají tradičně 3. května, tedy v den, kdy
občané Toušeně nečekali a sami se začali osvobozovat z okupace. Připomenout si tento den
a vzpomenout na oběti II. světové války přišli odpoledne v 16 hodin k pomníku padlých
tradičně členové Obce baráčníků, T. J. Sokol, Okrašlovacího spolku, zástupci úřadu městyse,
kronikář, občané a samozřejmě žáci ZŠ se svými učiteli. Vzpomínka začala položením kytice
k pomníku, u kterého drželi stráž dva žáci s českou státní vlajkou a vlajkou městyse Lázně
Toušeň. Děti přednesly báseň Karla Václava Raise a zahrály na flétny, proslov přednesl starosta Ing. Luboš Valehrach. Žákovský pěvecký sbor pak krásně zazpíval státní hymnu pod
vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Černé. Všem učitelům i žákům patří dík, i za to, že se
letos dostavili v tak hojném počtu. Po slavnostním aktu mnozí přijali tradiční pozvání starosty městyse do kavárny Slatinných lázní Toušeň k přátelskému posezení s občerstvením.

Kdo by v blízkém i širokém okolí neznal toušeňskou pouť!! Letos se konala již po 165. a
vydařila se. Krásné počasí, kdy déšť ani nezahrozil, natož aby se spustil, letos přilákalo hodně návštěvníků. K tradičním a známým atrakcím přibyla letos nová: Extreme: obrovská točící se houpačka, která podle mnohých byla horší než K2 nebo loď Piráti. Odvážní mohli navštívit také strašidelný zámek nebo se svézt na lavici, kdo chtěl jen klidnější atrakce, proletěl se na starých dobrých labutích, jel na horské dráze, projel se v autodromu, na člunech
v bazénu, děti navíc na malých kolotočích s autíčky, zvířátky, letadly. Nechyběly tradiční
houpačky a vláček. Zájem byl také
o koníčky, trampolínu, skákací
hrady, velká fronta byla na nafukovací koule na vodě. Ani střelnice nesmí na pouti chybět. A také stánky s různými předměty od barevných peruánských náramků a šperků z říše Inků, přes oblečení, brnění a zbraně pro rytíře po
dětské hračky, brýle, klobouky a balónky. A jistě, i stánky s potravinami zde mají
místo, buď s občerstvením, tedy s trdelníky, langoši, klobásami, vietnamskými
nudlemi a závitky se zeleninou, s uzeninami, sýry, zmrzlinou, cukrovou vatou, valašskými frgály a štramberskými uchy nebo s typickými pouťovými cukrovinkami, kterým vévodí barevná perníková srdce. Určitě tam bylo ještě něco víc, na co se už ani
nevzpomene, ale vše vyjmenované snad stačí ažaž. Důležité je také potkávání se se
starými známými, návštěvy rodin a přátel, vzpomínání, a teď už jen těšení se na
166. Floriánskou pouť v příštím roce. Do té doby nás ale jistě čeká ještě mnoho
krásných a zajímavých událostí. A ještě něco: hned v pondělí po pouti bylo díky
Službám městyse všude vzorně uklizeno!
Velmi důstojně navázala na předchozí dvě připomínky 700. výročí narození Karla IV.
třetí akce, pořádaná kulturní komisí, Divadelním spolkem a Okrašlovacím spolkem
10. května. Po zkušenosti, kdy při předchozím literárním večeru byla obřadní síň ve
Skleněné vile zcela zaplněna, se dalo předpokládat, že o takový pořad, jakým je
Vivat Carolus Quartus aneb hold Otci vlasti s účinkujícím recitátorem a flétnistou
Alfredem Strejčkem a kytaristou Štěpánem Rakem, bude mimořádný zájem, a tím
že bude potřeba daleko více míst. Mokrou variantu jistil sál Slatinných lázní. Ale
vyplatil se risk, a přestože počasí v tomto období bylo nejisté, ochotné ruce divadelníků, členů kulturní komise a dalších dobrovolníků nanosily do parku 110 židlí na
místo, které hrdě označujeme jako magický kruh génia loci. Právě do toho prostoru, kam se soustřeďují silokřivky zbořeného gotického hrádku, na němž pobýval
Karel IV., a kde se věnoval přemítání a literární práci. V 19 hodin byla téměř všechna místa k sezení obsazena nejen toušeňskými, ale také věrnými i nečekanými hosty z blízkého a vzdálenějšího okolí. Počet posluchačů poprvé přesáhl stovku! V té
chvíli už ale začínal slavnostní pořad. Po krátkém proslovu kronikáře přicházeli za
zvuků flétny po zahradním schodišti směrem od vily oba umělci, předstoupili před nedočkavé publikum a koncert slova a hudby se rozezněl.
Moudré myšlenky ve vzorově krásném, citově zaníceném přednesu a nedostižná hra na kytaru byly svátkem nejen pro návštěvníky, ale jak se
později vyznal Alfred Strejček, také i pro účinkující. Přestože v Toušeni právě provedli již 350. reprízu tohoto pásma, byla i pro vystupující umělce neobyčejná a
nezapomenutelná. V nádherném prostředí Parku profesora Procházky mělo představení opravdu neopakovatelnou naléhavost, umocněnou hlasitým zpěvem ptáků. A že počasí opravdu přálo, bylo dokonce příjemné teplo, to už bylo jen dovršením svátečního večera. Čtěte také na straně 8 a 13.
Letos se konala již podruhé akce s názvem Švihák lávkový, rodinný cyklovýlet. Ve
spolupráci s obcí Káraný a městem Čelákovice byla připravena trasa 10 km, kterou
museli všichni zdolat, a navíc plnit zadané úkoly. Bohužel, počasí nebylo vůbec
příznivé, byla už zase zima, poměrně silný vítr, chvílemi pršelo a dokonce se objevily i malé kroupy. Toušeňští závodníci měli start v Parku profesora Procházky, kde
obdrželi kartičky potřebné pro razítka za splněné úkoly během trasy. Závod začal
ve 13 hodin, z Lázní Toušeně se přihlásilo průběžně 5 posádek. Poslední účastníci
se vrátili v 16 hodin a všechny děti byly odměněny cenami. Určitě si je zasloužily!
Podrobnosti k akci na trase od Daniely Švejdové si můžete přečíst na straně 11.
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Za Karlem IV. se jezdí do Prahy či na Karlštejn, ale kdo hledá, ví, že jeho stopy vedou i to Toušeně. Přesně to si uvědomily paní učitelky ze Základní školy v Praze 9 –
Klánovicích a rozhodly se vyvézt své žáky na netradiční výlet. Všichni přijeli na kolech 18. května za příjemného počasí a nemohli si vynachválit novou cyklostezku
Zeleneč – Lázně Toušeň. Cílem výletu byla Skleněná vila a Park profesora Procházky, kde už na ně dopoledne čekal náš kronikář Dr. Jan Králík. Prohlídka začala
v obřadní síni, kde hosty pozdravil i starosta Ing. Valehrach, a poté přešli všichni do
parku, kde se zájmem poslouchali nejen žáci, ale i paní učitelka a další doprovod
vyprávění o pobytu Karla IV. na Toušeni, ale také o Skleněné vile a její historii, o
parku a profesoru Procházkovi, a na dotazy i o lázních, železnatém pramenu a slatině. Žáci měli možnost prohlédnout si také kopie listin a dávných ilustrací. Pak po
krátké svačině a rozchodu po parku se všichni společně seskupili k památečnému
fotu. Báječný nápad Dr. Králíka – vyfotit se s bustou Karla IV. – byl pro ně překvapením a přivítali ho nadšením. Ale také děti překvapily, přivezly si vlastnoručně vyrobené papírové koruny. Před bustu Karla položily kytici rozkvetlého šeříku a foto na
památku a do kalendáře školy jim bude návštěvu Lázní Toušeně připomínat už navždycky. Pak ještě pár fotek na schodišti, na šachovnici, poděkování, rozloučení a jelo se dál. Milá návštěva…
V sobotu 21. 5. od 10 hodin se v obřadní místnosti ve Skleněné
vile konalo jarní vítání občánků. Pozvání na slavnostní akci
přijalo devět rodičů se svými mrňaty, třemi holčičkami a šesti
kluky. Nepřišli ale sami, doprovodili je babičky, dědečkové,
sourozenci miminek, přátelé. Není divu, že bylo plno a chvílemi
to hučelo jako v úle. Tradičně přišly děti ze ZŠ a pod vedením
paní učitelky Studničkové přednesly malým občánkům verše.
Po krátkém pásmu básniček starosta městyse Ing. Luboš Valehrach všechny malé občánky ve slavnostním proslovu přivítal a
následoval podpis rodičů do připravené kroniky. Každé miminko obdrželo pamětní list, nechyběl ani polštářek Hajánek
z Atelieru Kučera a pro maminku kytička. A pak focení šťastných rodinek, focení v kolébce a na konec jedna společná
s panem starostou. Mnozí pak využili nádherného počasí a
strávili ještě příjemné chvilky v Parku profesora Procházky.
Loňský 1. společný cyklovýlet, který se konal v květnu, se natolik vydařil, že na letošní rok si také našel místo v kalendáři akcí.
Naplánovaný byl na sobotu 21. 5., start ve 14 hod. od kostela
sv. Floriána. Počasí bylo jak vymalované, a tak by se mohlo
zdát, že účast bude přinejmenším stejná jako loni. Nebyla! Ve 14 hodin byli připraveni pouze čtyři cyklisté (foto na titulní straně). Čekalo se na
další, čekalo, ale marně. Před půl třetí se všichni rozjeli, ale nikoliv do Přerova. Škoda.
Hana Němečková, předsedkyně kulturní komise

Nejen tvoření a muzicírování v Myšákovi
V centru tvoříme s dětmi rozličných věkových kategorií, a to každé úterý odpoledne. Najdete tu výtvarníky sotva tříleté tak i školáky. Všechny nás spojuje radost z tvoření. Pro všechny naše příznivce jsme na ukončení tohoto roku uspořádali 24. května v budově Slatinných lázní malou výstavku. Ta se konala zároveň s
vystoupením malých zpěváčků a klavíristů, kteří pod vedením učitelek z brandýské umělecké školy paní Květoslavy Prokopiusové a paní Jiřiny Lukešové předvedli, co se tento rok naučili v rámci hodin realizovaných v Myšákovi.
Cílem kroužku „Tvořeníčko“ není vytvořit dokonalý výtvor, na kterém se malý
výtvarník podílel jen minimálně, ale hlavně to, aby práce děti bavila, aby si osahaly různé materiály, vyzkoušely zajímavé postupy a nápady a zapojily vlastní
fantazii a invenci při vzniku svého díla. Snažíme se o to, aby si děti své tvoření
prožily. To že si tak vlastně i protrénují jemnou motoriku a koncentraci je už jen
takový malý bonus.
Příští rok budou oba kroužky – i další, jako třeba angličtina s rodilým mluvčím,
logopedie, předškoláček, tanečky, rybářský kroužek a hlavně dopolední herničky
pro nejmenší pokračovat a těšíme se na shledání nejen u nich, ale i na mimořádných akcích, které pro Vás opět připravíme. Podrobný program a časy konání jednotlivých akcí a kroužků naleznete na webu a nástěnkách.
A nyní už jen poslední „Všem přejeme krásné zasloužené prázdniny plné sluníčka a odpočinku v kruhu blízkých!“ a opravdu poslední zprávička: Děkujeme moc paní Marušce Chvojkové – naší babičce, za všechnu její pomoc, obětavost a lásku, kterou nám a dětem věnuje a rozdává!
za všechny nejen tvořílky a hudebníky
Kateřina Kunclová, Eva Potočiarová a Katka Bačová
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Záhada místní pranostiky
„Je-li

o přerovské pouti krásně, toušeňská
pouť proprší. Je-li je o přerovské pouti chladno, o toušeňské se ohřejem.“ Jinými slovy:
pokud o přerovské vojtěšské pouti prší, těšíme se nadějí, že o té naší floriánské už bude
pěkně, a pokud se počasí o přerovské pouti
vydaří, bojíme se, aby ta toušeňská nezmrzla.
Letos pranostika vyšla dokonale: o přerovské
pouti bylo chladno, o toušeňské pouti naopak
příjemně teplo, lehce oblačno a nesprchla ani
kapka. Možná by to tak mohlo opravdu platit
vždycky, kdyby rozestup mezi poutěmi byl

pokaždé dva týdny. Za takovou dobu se může
počasí na přelomu dubna a května velmi zásadně proměnit. Jenže i když mezi oběma
poutními svátky – sv. Vojtěcha (23. dubna) a
sv. Floriána (4. května) – uběhne pokaždé
přesně 10 dní, pouti jsou od sebe vzdáleny
různě, protože se slaví pouze v tu neděli, na
niž svátek připadne, nebo v neděli, která nejblíže následuje. Je-li svátek sv. Floriána
v pátek, v sobotu nebo v neděli, pak obě pouti mají mezi sebou rozestup pouhý jeden týden (jako v letech 1984, 1985, 1986, 1989,

1990, 1991, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003,
2007, 2008, 2012, 2013, 2014). Je-li sv. Floriána v pondělí, v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek, pak jsou obě pouti od sebe vzdáleny dva
týdny (jako v letech 1987, 1992, 1993, 1994,
1995, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006,
2009, 2010, 2011, 2015, 2016). Nechtěl by
někdo z čtenářů podle svých záznamů počasí
onu lokální pranostiku statisticky prozkoumat?
RNDr. Jan Králík, CSc., kronikář

Pomník v Kočárovně
Místní akční skupina (MAS) Střední Polabí uspořádala 19. dubna v brandýské Kočárovně úvodní vernisáž putovní výstavy fotografií památníků obětí I. světové války,
která krutě vrcholila právě před 100 lety. Z pomníků rozesetých po celém Středním
Polabí výstava dokumentuje dvaadvacet míst. Deset výstavních panelů představuje
početná historická fota, kopie unikátních dokladů i projektů a také aktuální podoby
památníků. Většinu z nich tvoří pamětní desky se jmény padlých, umístěné buď na
přírodním, nebo stylizovaném kamenném sloupu. Čtyři z pouhých osmi figurálních
pomníků vyjadřují alegorii smutku a žalu (Křenek, Nehvizdy, Zápy, Záryby), dva zpodobňují vojenské postavy (Čelákovice, Stará Boleslav), jednou je zastoupen český lev
(Královice) a pouze jeden pomník – toušeňský – zobrazuje alegorii slovanského
vzdoru, pevnosti, síly, odhodlanosti a nezlomnosti. Toušeňské dílo hořických umělců
Václava Suchomela a Františka Bílka je mezi figurálními pomníky regionu bez obdoby i rozlohou vlastní parkové úpravy, jejíž první podobu navrhl významný sochař
Bohumil Kafka. Vernisáž zaštítil starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi arm.
gen. Ing. Vlastimil Picek, hlavní proslov připravil předseda MAS Tomáš Janák,
o představách a překážkách stavby důstojného památníku v Brandýse nad Labem
pohovořil autor výstavy historik Jaroslav Špaček. Zkrácený souhrn dokumentace je
k dispozici v propagačním tisku s 22 malými foty od autora výstavy. O putovní instalaci zasvěceně zpracovaných výstavních panelů již projevilo zájem několik dalších
míst. První z nich jsou na řadě Čelákovice a Skorkov.
kr

Karel IV. v okolí
V Brandýse nad Labem
Hlavním společenským programem letošní
brandýské Audience byly již koncem dubna
Karolínské slavnosti u příležitosti 700. výročí
narození císaře římského a krále českého,

Otce vlasti blahé paměti Karla IV. Lucemburského. Program začínal královským průvodem
ze zámeckého nádvoří, k poctě a pobavení
vystoupili kejklíři, kupci nabízeli staročeské i
novočeské výrobky a občerstvení a v panské
zahradě se konala klání udatných dvořanů i
odvážných rytířů na koních v dobovém odění.
V pečlivě zpracované programové brožuře je
spravedlivě zmíněna také Toušeň: „Historické
záznamy dosvědčují císařovu zálibu v kraji při
Labi mezi Brandýsem, Toušení a Starou Boleslaví. K pobytu mu sloužil královský hrádek
v Toušeni, s nímž je v roce 1293 v pramenech
spojena Karlova babička, královna Guta
Habsburská, manželka Václava II., i palác
staroboleslavského hradu.“
Ve Staré Boleslavi
V týž den přivedla Audience u císaře Karla I.
do staroboleslavského mariánského chrámu
poutní průvod k audienční mši u palladia
Země české a relikvie blahoslaveného Karla I.
V podvečer pak v témže chrámu zazněl slavnostní koncert, při němž v pěveckém sboru
Bojan zpívaly i toušeňské hlasy. V již zmíněné
brožuře k tomu její autor PhDr. Milan Novák
upozornil na pokrevní spříznění císaře Karla I.,
posledního českého krále, s Karlem IV. i
s Jiřím z Poděbrad: vnučka Karla IV. Alžběta
se provdala za Albrechta II. Habsburského a
jejich vnučka Anna Jagellonská se provdala za

Ferdinanda I. Habsburského, od něhož vedla
dál historická habsburská linie. Dcera Jiřího
z Poděbrad Zdenka se provdala za Albrechta
III. Saského, míšeňského markraběte, z jehož
rodu pocházela saská princezna Josefa, matka posledního českého krále a rakouského
císaře Karla I.
V Čelákovicích
V květnovém Zpravodaji města Čelákovic
připomněli dobu Karla IV. celou dvojstranou
autoři Ing. arch. Ivan Vaňousek a Jaroslav
Špaček. Zveřejnili pohled na „toušeňskou“
stránku z rukopisu prvního staročeského
překladu Karlova vlastního životopisu i
s obrázkem, který už známe z Floriána. Ocitovali také „toušeňský“ odstavec z úvodu XI.
kapitoly a dodali: „Je tedy jisté, že Karel už
jako markrabí moravský a možná i později
býval na hrádku, který stával v prostoru Parku
profesora Procházky v místech nynější krásně
opravené Skleněné vily v Toušeni.“ A mezi
významnými činy Karla IV. uvedli: „Již v roce
1342 po zkázonosné povodni nechal mezi
Toušení a Boleslaví prokopat nové labské
koryto.“ Je zde zmínka i o toušeňských pískovcových lomech, odkud se za Karla IV. vozil
kámen na stavbu katedrály. Rovněž tento
text (s dalšími čtyřmi obrázky) stojí za pozornost.
jk (kresba: Michael Roman Charvát)
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Spolky
Divadelní spolek
Video s Toušeňskou růží
Úspěšný Divadelní spolek při T. J. Sokol v Lázních Toušeni zahájil velice důstojně letošní oslavy
700 let od narození Karla IV. video produkcí divadelní hry Václava Dragouna Toušeňská růže
v místní sokolovně. Kdo neviděl – prohloupil. Záznam sestřižený ze tří představení v roce 1998
na brandýském zámku, v toušeňských lázních a v sokolovně připomněl tehdejší přední herce:
Richarda Růžičku v roli Karla IV., mladičkou Janu Hadrbolcovou jako královnu Annu Svídnickou, a především mlynáře a zároveň režiséra Václava Shrbeného i další, včetně samotného
autora v roli trubadúra. Na toušeňskou scénu přišla po děkovačce hercům poblahopřát Soňa
Červená – jak rychle by se zapomnělo, kdyby nebylo video! Lázně Toušeň mají s Karlem IV.
hodně společného hlavně bývalým hrádkem, který stával tam, kde je dnes Park profesora
Procházky. Hrádek možná opravdu sloužil jako lusthaus, když zde Otec vlasti trávil své odpočinkové dny po návštěvách Staré Boleslavi. Bohaté lužní lesy i léčivý pramen zvaly ke krátkému, a snad i delšímu pobytu. Vjem z toušeňského hrádku byl natolik silný, že se o Toušeni
Karel IV. zmínil na významném místě svého životopisu Vita Caroli. Dramatik Václav Dragoun
jeden z takových pobytů vtipně dovyprávěl v roztomilé féerii o Toušeňské růži. A k milému
překvapení všech přítomných sám ještě navštívil i tuto letošní video produkci.
Ing. Miloš Pulkrábek (na fotu Václav Shrbený v roli Mlynáře, 1998)

Trojí uznání divadelníkům
Divadelní spolek Lázně Toušeň postoupil s inscenací fantasy-komedie Mort ze středočeské přehlídky Wintrův Rakovník na celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla „Divadelní piknik“ do jihočeské Volyně. Osmnácti krajských postupových přehlídek se zúčastnilo přes
100 souborů, z nichž vybrala programová rada do Volyně 17 nejlepších inscenací letošní sezony. Toušeňský soubor květnovou přehlídku zahajoval a v nesnadném klání sice letos nezískal nominaci na Jiráskův Hronov, ale lektorský sbor naše divadelníky rozhodně nepřehlédl: do rukou
členů toušeňského souboru putovalo jediné letošní čestné uznání udělené za kostýmy Janě Čurdové, jedno společné ze tří čestných uznání za
scénografii Janu Freudlovi a Dušanu Müllerovi a jedno ze čtrnácti čestných uznání za herecký výkon v titulní roli Ondřeji Menouškovi, budoucímu posluchači scénografie na DAMU (na fotu vlevo; vpravo Vojtěch Zíta jako Smrť).
Členka lektorského sboru 5. Divadelního pikniku – 25. celostátní
přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla – Kateřina Baranowska napsala do přehlídkového Zpravodaje:
»Režisér Filip Müller si byl evidentně vědom všech úkolů, se kterými se musí popasovat a Divadelní spolek Lázně Toušeň pod
jeho taktovkou vytvořil inscenaci propracovanou a poctivou.
Základní uchopení směřuje k iluzivní formě divadla, režisér se
snaží pracovat i s různými triky a efekty, což Pratchettovi velmi
svědčí… Základní scénický prostor je vymyšlen chytře a účelně…
Kostýmní složka sestavená z mixu dobových kostýmních součástí
až po fantazijní kreace s plynovými maskami velmi dobře plní to,
co od Pratchetta čekáme. Zvláštní pochvalu si zaslouží expresivní
Smrťova maska, která dokonale zapadá do iluzivního řádu, i
neuvěřitelný kostým Trolla, jenž byl sice relativně nevýznamnou
„třešinkou“ na dortu, ale přesně takovými „třešinkami“ Pratchett svůj „koláč“ hojně špikuje a přesně pro ně je v oblibě i u
těch, co jinak fantasy neholdují…«
dslt

Divadelní spolek připravuje
S odstupem celé jedné generace se toušeňští divadelníci vracejí k historické féerii, kterou pro jejich předchůdce napsal v roce 1990 dramatik
Václav Dragoun o Karlu IV. a jedné z jeho návštěv na toušeňském hrádku. V příběhu hrají hlavní roli stále stejné lidské povahy, jaké známe i
dnes, jen se mění kulisy času. Toušeňská růže, o níž se ve hře mluví, a která se objeví v závěru, je také důležitá, ale nejdůležitější je zde to, co
z Toušeně nakonec učinilo lázně: železnatý pramen a léčivá slatina… Že by Karel IV. založil lázně v Toušeni dřív, než ve svých Varech? Hru studuje mladý režisér Filip Müller, který si pro Karla IV. vybral Luboše Jakuba, pro císařovnu Annu Aničku Lisovou, pro mlynáře a mlynářku Dušana Müllera a Michaelu Špačkovou, pro rychtáře a rychtářku Jana Freudla a Janu Freudlovou, pro Bětku a Janka Lenku Francovou a Jana Havelku, a pro Zbyška a Guillauma Vojtěcha Zítu a Ondřeje Menouška. Na kytaru bude doprovázet Veronika Kozáková. Premiéra se chystá na Vítání
149. lázeňského léta v neděli 19. června ve 20 hodin na nádvoří Skleněné vily.
dslt
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Rybáři
Dětské rybářské závody
Dne 1. května 2016 proběhly dětské rybářské závody. Původně
byly plánovány na 6. tůni v Toušeni, ale z důvodu navrácení tůně
majiteli, který se o ni opět přihlásil, neposkytl hospodář ČRS zarybnění této vody. Z tohoto důvodu byly přesunuty na rybník
v Brandýse, patřící MO Brandýs nad Labem. Toto rozhodnutí
nebylo vůbec špatné, protože o závody v této lokalitě byl velký
zájem. Na tomto rybníce probíhá každý týden v sobotu od 14:00
do 16:30 dětský lov ryb. Není podmínkou vlastnit platnou povolenku. Jde o to, aby si lovící vyzkoušeli různé techniky zdolávání
ryb. Na závody se sešlo 41 mladých rybářů. I přes špatnou předpověď se počasí vydařilo a mladí rybaříci mohli v 7:00 nahodit
svoje pruty. Na úlovky se dlouho nečekalo, protože rybník je
dobře zarybněn. Bylo uloveno 27 ks kapra, z nichž největší měřil
77 cm, 92 ks pstruha duhového, 5 ks pstruha potočního a 128 ks
bílé ryby. Na 1. místě se umístil Jan Mareš z Prahy výsledkem 627
cm, na 2. místě skončil Petr Jandourek ze Staré Boleslavi výsledkem 499 cm, na 3. místě se umístil Petr Homola z Lázní Toušeně
výkonem 447 cm. V 11:30 byly předány těm nejlepším hodnotné ceny, ke kterým nám pomohly Úřad městyse Lázně Toušeň, MO Brandýs
nad Labem a firma Continental, bez kterých bychom tuto akci provozovat nemohli. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří byli ochotni pomoci s pořadatelstvím.
Za toušeňské rybáře
Milan Šulc

Myslivci
Trofeje na výstavě
Dne 14. května proběhla na zámku v Brandýse nad Labem již po jedenácté výstava Brandýské lovy, kterou pořádaly Orgán státní správy
myslivosti s OMS Praha-východ a Základní organizace Českého rybářského svazu Brandýs nad Labem za podpory města Brandýs nad Labem. Výstavu zahájili trubači ze Střední lesnické školy ze Šluknova,
kteří zatroubili myslivecké halali. V programu výstavy byla také oblastní přehlídka ulovené trofejové zvěře, na které se podílely velkou

měrou trofeje z Toušeně, ulovené v loňské sezoně v naší honitbě.
Dále zde probíhala ukázka práce asistenčních a záchranářských psů
ZKO Brandýs nad Labem, ukázka výcviku loveckých dravců, střelba ze
vzduchovek, ukázka vycpanin vzácných druhů zvěře Polabska a rybářských trofejí.
Za myslivecký spolek Vysoká Mez
Jan Schwägerl

Lázeňský běh
V neděli 17. dubna 2016 se již podesáté uskutečnil
novodobý Lázeňský běh. Tento rok nám poprvé nepřálo
počasí. Většina dětí odběhla svou trať suchou nohou,
dospělí však přiběhli celí promáčení. I přes nepřízeň
počasí se na start závodu postavilo 288 běžkyň a běžců.
V hlavní kategorii mužů a žen v závodu na 4200 m zvítězili Jana Klimešová z Čelákovic časem 16:06 a Josef
Šplíchal z Prahy časem 14:56. Střední trať byla letos
prodloužena z 8 400 m na 10 500 m. Zvítězil Michal
Michálek z Mlazic časem 39:35,0. V dětských kategoriích zazářili tito toušeňští medailisté: 2. Andrea Soukupová a 3. Vanda Kučerová v kategorii nordic walking, 2.
Soňa Černá v běhu na 1200 m, 1. Filip Vomastek na 300
m, Jakub Špak zvítězil na 80 m a Maxmilián Kain získal
na téže trati svou první bronzovou medaili. Nesmírné
díky patří lidem, kteří nám každý rok pomáhají při organizaci, kolektivu učitelek základní školy v Toušeni a
všem sponzorům v čele s městysem Lázně Toušeň, bez
jejichž přispění bychom nemohli závod udržet na této
úrovni. Jsme moc rádi, že jste každý rok s námi a pomáháte nám rozběhat nejen ty nejmenší běžce.
Vašek a Lucka Kainovi, www.sport-lav.cz
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Jubilejní X. ročník Lázeňského běhu 2016 – výsledky
minipředškolačky (18 startujících / 80 m): zvítězila Veronika TřešňáMartin Pop, 20. Adam Zahurský, 22. David Raichard, 23. Jakub
ková z Horních Počernic (21,9 s), z domácích byly 5. Michaela
Tuháček, 27. Vašek Hellinger, 28. Štěpán Resl, 29. David MaChoděrová, 8. Emma Lysická, 11. Viktorie Nováková, 16. Eliška
tuszek, 30. Hugo Herynek, 31. Matyáš Novák
Kaykolongo(vá), (-) Lada Jandurová
starší žákyně (14 startujících /1200 m): zvítězila Monika Florová
minipředškoláci (4 startující / 80 m): zvítězil Václav Martinec
z Prahy (4:52,7), z domácích byly 2. Soňa Černá, 9. Vanda
z Mělníka (33,2 s), z domácích byli 3. Maxmilián Kain, 4. SeKučerová, 13. Štěpánka Smolíková
bastián Řehák
starší žáci (14 startujících /1200 m): zvítězil Lukáš Podolák z Brandýsa
předškolačky (29 startujících /80 m): zvítězila Ema Valášková z Lázní
nad Labem (4:31,4), z domácích byli 4. Petr Homola, 10. PaToušeně (22,1 s), z domácích se dále umístily 5. Markéta Čertrik Kučera, 11. František Pawel, 12. Patrik Hercog, 14. Jan
ná, 10. Sára Lysická, 22. Kateřina Rychtaříková, (-) Lucie
Černý
Fadrhonsová
ženy (18 startujících / 4200 m): zvítězila Jana Klimešová z Čelákovic
(16:06), z domácích byly 5. Lucie Kainová, 8. Věra Fadrhonsová
muži (26 startujících / 4200 m): zvítězil Josef Šplíchal z Prahy (14:56),
z domácích byli 15. Jaroslav Hercog, 19. Jiří Černý, 21. Vít
Rychtařík, 22. Karel Trunecký, 24. Tomáš Smolík
veteráni I *1971-1962+ (8 startujících / 4200 m): zvítězil Petr Louda
z České Lípy (15:33), z domácích byli 6. Pavel Dvořák, 7. Vlastimil Korel, 8. Richard Vomastek
vereráni II *do 1961+ (5 startujících / 4200 m): zvítězil Viktor Potronyuk z Prahy (17:17), z domácích nikdo nestartoval
nordic walking (11 startujících / 4200 m): zvítězil Josef Zach z klubu
Continental (32:22), z domácích byli 2. Andrea Soukupová, 3.
Vanda Kučerová, 4. Natálie Řeháková, 5. Barbora Vomastková, 6. Jitka Vomastková, 7. Milan Sedlata, 9. Jasmína Osmanová
střední trať (28 startujících / 10,5 km): zvítězil Michal Michálek
z Mlazic (39:35), z domácích byli 4. Filip Tököly (45:07), 6.
předškoláci (18 startujících /80 m): zvítězil Jakub Špak z Lázní ToušeVáclav Kain (46:46), 13. Luboš Jakub (51:09)
ně (20,6 s), z domácích se dále umístili 8. Mikuláš Beran, 9.
Tadeáš Hrubý, 13. Matyáš Zahurský, 14. Matěj Zikan, 16. Ja- Celkem 288 závodníků na startu
kub Choděra, 17. Matyáš Karban
školačky (19 startujících / 300 m): zvítězila Tereza Kučerová
z Neratovic (1:00,0), z domácích byly 11. Anežka Marková, 12.
Anna Choděrová, 17. Denisa Řeháková
školáci (21 startujících / 300 m): zvítězil Filip Vomastek z Lázní Toušeně (0:59,7), z domácích se dále umístili 15. Vojtěch Čížek, 17.
Michal Pop, 19. Daniel Toman, 20. Daniel Petrtýl, 21. Bořek
Novák
mladší žákyně (23 startujících / 600 m): zvítězila Daniela Mandíková
z Prahy (2:17,4), z domácích byly 2. Valerie Brejchová, 5. Barbora Vomastková, 9. Nikola Homolová, 10. Barbora Herynková, 11. Natálie Řeháková, 12. Lucie Choděrová, 16. Renata
Varlamovičová, 21. Miroslava Hercogová, 23. Miroslava Pohořalá
mladší žáci (32 startujících / 600 m): zvítězil Šimon Slavík z Kounic
(2:08,5), z domácích byli 7. Bedřich Čížek, 9. Marek Černý, 18.

Ředitel závodu: Mgr. Lucie Kainová
Hlavní startér: Ladislav Bartůněk
Rozhodčí: Mgr. Václav Kain
Hlavní organizátor: Sport-LaV (Lucie a Václav Kainovi) ve
spolupráci se základní školou v Lázních Toušeni
Moderátor: Mgr. Martin Černý
Časoměřiči: Mgr. Hana Černá, Mgr. Věra Mandíková, Ivana
Studničková
Zapisovatelky: PaedDr. Miroslava Žídková, Mgr. Lenka Svobodová, Mgr. Ludmila Černá
Výsledky: JAKLA - Jakub Klasna
Spojky: Vojta Korel, Jasmína Osmanová, Amála Božíková
Lucie a Václav Kainovi, organizátoři

Cyklisté
Švihák lávkový podruhé
V neděli 15. května 2016 se uskutečnil již 2. ročník rodinného závodu
na kolech ŠVIHÁK LÁVKOVÝ. Pořadatelé z Lázní Toušeně, Káraného a
Čelákovic společně vytyčili trasu přes 9 stanovišť ve všech 3 obcích a
přes 2 lávky, celkem 10 kilometrů zábavy. Na stanovištích čekaly na
cyklisty úkoly vědomostní i sportovní, některé úkoly soutěžící pobavily, některé i trochu potrápily a vyzkoušely tak jejich trpělivost a zručnost. Děti i dospělí si vyzkoušeli, že jízda na kole není jen o jízdě
vpřed, že každá pyramida se dá zbourat, že každá raketa najde svůj

cíl, zjistili, že Alvin má i další kamarády Čipmánky a že každý kvíz má
svou tajenku. Počasí bylo stejně jako vloni proměnlivé, což závodníkům neubralo na dobré náladě. Litovat může snad jen ten, kdo se
nepřemluvil a nevyjel... Budeme se na vás těšit za rok!
Za sportovní komisi Mgr. Daniela Švejdová
Zprávy ze sportu pokračují na straně 14
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Výročí
Studie a zprávy popáté

Osmdesátiny autora Popelky

Historický sborník pražského okolí, vydávaný Státním oblastním
archivem v Praze, oblastními archivy Praha-východ a Praha-západ
a muzejními institucemi v Jílovém, Čelákovicích a Brandýse nad
Labem, dospěl právě k pátému svazku *2015+. Obálku žádný Toušeňan nepřehlédne, protože nese i znak našeho městyse. Z více
než osmi desítek barevně reprodukovaných novějších znaků měst,
městysů a obcí v okrese Praha-východ, které podrobně popisuje
stať Pavla Kmocha, byl vybrán pro upoutávku právě náš „štít dělený, nahoře polcený, v prvním červeném poli český lev, v druhém
stříbrném poli na černé půdě modrá fontána s modrým tryskajícím
pramenem, v dolním zlatém poli modré dvojité vlnité břevno“. O
podobě znaku rozhodla před 25 lety (30. ledna 1991) zvláštní
komise určená obecním zastupitelstvem. Další studie se na 224
stranách věnují dvěma pohledům na
chování obyvatel od
17. do 20. století,
dvoru v Limuzích a
panství v Kounicích
v 17. století, archivu
arcivévody Ludvíka
Salvátora Toskánského, malířce Marii
Fischerové-Kvěchové,
pozoruhodné zahradě ve Strančicích i
kolaboraci na Kladensku a naopak odboji
Václava Grafnettera
v Čelákovicích za II.
světové války. Ve
sborníku je také řada
kratších dokumentárních zpráv, recenzí a
anotací. O redakci
pečovali Roman Kolek, Veronika Kucrová, Karin Pátrová a Jaroslav
Šulc. Kdo má rád historii, může si sborník zakoupit v muzeu
v Brandýse a pak už se zájmem a požitkem číst.
kro

Když se toušeňští divadelníci před pěti lety odhodlali vstoupit do projektu
operní Popelky na libreto
Kamila Bednáře s hudbou
Zdeňka Zahradníka, netušili, že ji budou dávat více
než třicetkrát – také
v Praze (na čtyřech různých scénách), v Chotěboři, Kadani, Semilech, Benátkách nad Jizerou i ve
skladatelově rodišti v
Lomnici nad Popelkou.
Zdeněk Zahradník je mnohovrstevná osobnost. Pro
studenty – profesor konzervatoře. Pro Supraphon
– hudební režisér a dramaturg. Pro operní pěvkyně Soňu Červenou a Jarmilu Novotnou, čestnou
občanku Lázní Toušeně – záchrance jejich historických nahrávek na CD.
Mnohdy působil také jako interpret – klavírista a dirigent. V Lázních
Toušeni doprovázel na klavír při šesti pěveckých recitálech přední sólistku opery Národního divadla Evu Děpoltovou. V toušeňské sokolovně
nastudoval a třikrát dirigoval svou Popelku, nerozpakoval se přijít do
školy besedovat s žáky a stal se členem T. J. Sokol Lázně Toušeň. Spolu
s hudbou mu učarovala česká a perská poezie. Jeho celovečerní melodram na Máchův Máj dosáhl již více než stovky repríz. Pro přátele je
Zdeněk Zahradník citlivá, obětavá duše. Pro Společnost českých skladatelů při Asociaci hudebních umělců a vědců je již po třetí volební období předsedou. Spoluvytváří bohatství země, její kultury, života a pocitu
štěstí. Tu osmdesátku (*3. června 1936) mu nikdo nevěří!

Ježdíkův manuál
Utrpení způsobená třicetiletou válkou stojí
mimo jakoukoli dnešní představivost. Nejen
naše část Polabí strádala střídáním a střety
armád, loupením, požáry, hladem a bezohledným ničením. V mezičasech ale přicházely i obvyklé denní starosti. O jediném dochovaném svazku úředních zpráv z té doby
z Čelákovic se vědělo jako o „manuálu“ Pavla
Ježdíka. Někteří historikové z něho čerpali,
ale pro většinu zájemců o místní dějiny zůstával nedostupný. A také nečitelný. Zásluhou
Městského muzea v Čelákovicích a státních
archivů (oblastního v Praze a okresního pro
Prahu-východ) mohl být nedávno přepsán a
nyní – bez vazby na konkrétní výročí – knižně
vydán kompletní text celého „Ježdíkova manuálu“, a to s bohatými doplňky, komentáři,
rejstříky a dalšími dodatky. O pečlivou edici
se zasloužili Marek Ďurčanský a Roman Kolek
*2016+. Pavel Ježík, písař, radní a čelákovický
purkmistr zaznamenal v letech 1639-1654

všechna důležitá jednání, obsahy žádostí,
smluv, úředních dopisů, hlášení a slibů i pustošivé činy vojsk. Jsou zde zmíněni také sousedé z Toušeně – Tomáš Benátský (Pečený),
Jan Novotný, Jiřík Novotný, Václav Spilka, Jan
Škopek, Václav Škopek, Jan Špaček, Anna
Špačková, rybář Vondra a Markéta Voříšková. Píše se tu rovněž o majitelích toušeňského dvora a mlýna Jáchymu Kliksovi a Cypriánu Roudnickém. Díky přepisu a vydání celého
díla se poprvé dovídáme, kdo byl v Toušeni
v závěru třicetileté války (1642) rychtářem –
Vít Hůlka. Objemná kniha o 454 stranách je
čtvrtým svazkem v edici pramenů vydávaných čelákovickým Městským muzeem. Je
mimořádně cenným zdrojem doplňkových
zpráv nejen pro Čelákovice a Toušeň, ale také
pro Brandýs, Boleslav, Kostelec a řadu dalších
míst. Kniha je k dostání v Městském muzeu
v Čelákovicích.
kronikář

dslt
(foto Hana Němečková)
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Devadesátiny autora Zuzanky
Sochařský rukopis Olbrama Zoubka (*21. dubna 1926 v Praze) zrál
zvolna, dlouho. Vycházel z obdivu k antické sošnosti a k modernímu
ideálu lidskosti, ale šel po vlastní cestě s vědomím oblouku klenutého
již od pravěku. Před šedesáti lety vytvořil sádrovou skicu fontány
v podobě poloobnažené dívky, z jejíchž složených rukou tryská pramínek vody. Druhá podoba
vznikla z ferrocementu a
poté v roce 1958 už konečný tvar pro Lázně Toušeň
z umělého kamene. Autora
– pro nás Zuzanky – tehdy
znali spíše restaurátoři
sgrafit na zámku v Přerově
nad Labem. Po jedenácti
letech ale vyšlehlo jméno
Olbram Zoubek jako plamen: při snímání posmrtné
masky Jana Palacha. A
v umělcově jasném postoji.
Dvacet let proto nesměl
vystavovat.
Restauroval
tedy dál sgrafita, nově na
zámku v Litomyšli. A zrál.
Tvořil z osinkocementu, z
olova, cínu, užíval polychromii (zlatou, modrou), zaujaly ho otisky do ručního papíru. Svým dílem
nemlčel. Po zlomu do svobodného času, o který se sám nemálo zasloužil, pak užasla široká výtvarná veřejnost nad jedinečností a myšlenkovým obsahem jeho sochařských děl. Jako by se stal prorokem
přerodu časů. Při výstavách žasli také v Polsku, Německu, Rakousku,

Francii a Anglii. Všude působila síla jeho sdělení, obsažená v každé
z plastik komorních, volných a reliéfních i v životních velikostech až
po monumenty komponované do architektury. V každém jeho díle je
rukopis živé duše, někdy zasněné, jindy zraněné, často žalující. Duše
vždy výmluvné, myšlenkově jednoznačné. Nadčasové.
jvk

Stará škola v Oblastním muzeu
Mimo jakákoli výročí Oblastní muzeum Praha-východ připravilo ve
svém brandýském sídle od března do května 2016 výstavu Školní obrazy a pomůcky s dávnými připomínkami školního vyučování i s fotografiemi škol
v Brandýse nad Labem a v jeho okolí. Tím se do výstavních prostor dostala na
jeden z panelů také fotografie první toušeňské školy, známá ze dvou toušeňských školních sborníků (1974 a 1992) i z průvodce městysem (2009). Kdysi byla
poprvé otištěna v knize Františka Kneidla Paměti škol okresu Karlínského (1898,
482) a z téhož tiskařského štočku v časopise Naše Polabí (IV, 1927, 123). Není
jediná: starší, méně známá fotografie z roku 1888, kterou pořídil M. Tolar
(s právě vyspravenou šindelovou střechou, z podobného, a přece jiného úhlu),
zůstala nalepena v nejstarší toušeňské školní kronice. Zatím byla zveřejněna jen
jednou (ve školním sborníku 1992). Pro připomínku ji nyní přinášíme i s celým
popisem od řídícího učitele Bedřicha Kautského. Brandýskou výstavu často navštěvovaly výpravy nižších školních tříd, které byly i ve starých lavicích i mezi názornými obrazy a archaickými pomůckami jako doma: ve skládačkách hledaly, který výstřižek se hodí do kterého obrazu, jak se jmenuje který pták či savec, jak se píše křídou na starodávnou šikmou černou tabuli, jak se skutečný husí brk namáčí do kalamáře (a proč na prstech zůstávají inkoustové skvrny)… Výstava představila také portréty
Jana Ámose Komenského i zakladatelů povinné školní docházky císařovny Marie Terezie a císaře Josefa II., fotografie, tabla, programy školních vystoupení, vycpaná zvířata ze zrušených kabinetů, pomůcky k fyzikálním pokusům a učebnice včetně zpěvníku, početnice a čítanek Poupata a Ráno. Nechybělo ukazovátko, ale v duchu dneška chyběla rákoska…
jvk

Po pořadu Vivat Carolus Quartus v Lázních Toušeni
oslovil Alfred Strejček toušeňské posluchače:
Velké díky za pozvání do místa, které neumím slovy popsat, pouze mé nitro vibruje... Když
jsem Karla oslovoval tady, na tomto místě, kde stál, a díval jsem se na obláčky plující po
nebi, když jsem si uvědomil pojmy jako je věčnost a vlast, prožíval jsem pocit, jaký jsem
snad nikdy po třech stech padesáti reprízách tohoto koncertu neměl. Velké díky vám, velké
díky vám, přátelé, že jste přišli, abychom společně si mohli v tom výročí, které se blíží, které
opravdu – ale cítím to – prožívají i lidé, kteří by se běžně k historii našeho národa nebo ke
kultuře příliš nehlásili, abychom si mohli uvědomit, že v tomto velikém výročí nás protíná
cosi vyššího a zasahuje na nejcitlivějších místech.
sony (mobilem fotografoval Štěpán Rak)
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Kopaná
FK Slavoj Lázně Toušeň – mládež
Několik slov o činnosti mladých fotbalistů
Minipřípravka (5 – 7 let) se od zimy rozrostla o dvě nové naděje. Stávající tým rozšířili
Ondřej Bláha a Tadeáš Hrubý. Všichni kluci
pilně trénují a jsou velmi fotbaloví. V nejbližší době sehrají
první přátelské utkání se Spartakem Čelákovice. Trénovat osm malých a velmi živých
hochů je velice náročné, každému se musíte
věnovat daleko více než staršímu, který již
zná základní
práci s míčem. Z tohoto důvodu jsem požádal pana Luboše Bláhu (aktivního fotbalistu),
zda by mi nepomohl s minipřípravkou, a on
k mojí radosti souhlasil. I přesto uvítáme
další rodiče, kteří by nám chtěli pomoci. Při
tréninku těchto malých "kopálistů" se více
namluvíte, než naběháte.
Mladší žáci (10 – 13 let) již sehráli dvě přátelská utkání. První zápas se odehrál na
domácím hřišti v úterý 26. dubna 2016: FK
Slavoj Lázně Toušeň – TJ Spartak Čelákovi-

ce 10 : 6 (6 : 3). Branky za FK Slavoj: 3 – Petr
Homola, 2 – Matyáš Kodera, Toník Štěrba,
Jan Černý a 1 – Michal Charvát. Naši hráči
měli po celý zápas mírnou převahu, kterou
dokázali gólově využít a při zápase byly
vidět i celkem pěkné fotbalové akce. Druhé
utkání též proběhlo na domácím hřišti, a to
dne 10. května 2016: FK Slavoj Lázně Toušeň – TJ Sokol Mochov 4 : 10 (1 : 8). Branky
za FK Slavoj: 3 – Petr Homola a 1 – Michal
Charvát. Hostující hráči nás přehrávali ve
všech směrech, bylo znát, že loňský podzim,
kdy hráli pravidelnou soutěž, jim hodně dal.
Nestačili jsme na hráče z Mochova ani ne
tak v rychlosti, jako ve fotbalovém myšlení.
První půle byla pro nás zdrcující, ve druhé
části jsme se trochu zlepšili a současně soupeř polevil ve snaze skórovat. Odvetu jsme
měli hrát 24. května v Mochově, bohužel si
však na vyrovnání účtů budeme muset počkat. Zápas byl zrušen.
Jiří Čech st.

Na fotu mladší žáci FK Slavoj Lázně Toušeň
před utkáním s TJ Mochov.
Stojící zleva: Tomáš Čápek, Michael Charvát,
Ondřej Švejda, Martin Kodera a Petr Homola,
v pokleku: Vojtěch Lerch, Daniel Jakovlev,
Jan Černý, Jan Hnízdil, David Mašek
a ležící brankář Toník Štěrba.

Vybíjená
Turnaje jsou pro naši školu vždy možností srovnat dovednosti
žáků s ostatními. Bohužel jsme nikdy v historii školy nezaznamenali výraznější úspěch, a to ani ve fotbale, ani ve vybíjené. Letos
jsme však překročili svůj stín a podařilo se nám v konkurenci
velkých škol obsadit druhé místo v okresním kole turnaje ve
vybíjené v kategorii chlapců. Mnoho nechybělo a mohli jsme
postoupit do krajského kola. První místo získala ZŠ Kamenice, a
všichni ostatní byli až za námi: ZŠ Na Výsluní z Brandýsa nad
Labem, Zeleneč, Mukařov, Líbeznice, Odolena Voda, dva týmy z
Čelákovic, další z Brandýsa a z Úval. Ukázněný výkon celého
toušeňského družstva byl největší zbraní v zápasech se školami,
kde si paní učitelky mohou vybírat borce třeba i ze čtyř paralelních tříd pátých ročníků. My jsme postavili tým složený z osmi
páťáků a tří čtvrťáků. Všichni hráli výborně. Je však třeba zdůraznit, že slova Vandy Kučerové v článku na první straně nejsou
vůbec přehnaná. Kapitán mužstva Martin Kodera a Vanda Kučerová byli našimi oporami, a pokud by se vyhlašoval nejlepší hráč
turnaje, byla by to zcela jistě Vanda. Rád bych všem hráčům moc poděkoval za překrásné dopoledne, které mně a paní učitelce Studničkové
připravili. Musíme se přiznat, že když jsme nastupovali do finále turnaje, měli jsme slzy v očích.
Mgr. Martin Černý
ředitel ZŠ a MŠ Lázně Toušeň

Umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad 2016
Lokalita / Týden
Den přistavení kontejneru

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09.

Na Zárybničí

2*

Floriánské náměstí

2*
2*

Nehvizdská x U Habeše
U Sokolovny x Cukrovarská
Na Chmelnici

2*

Na Nábřeží x V Ovčárně
Nad Lomem x Pražská

2*

Na Ostrůvku
Zápská
Svoz BIO odpadu občanům s
08.06.
hnědými popelnicemi

2*
2*
2*

22.06.

06.07.

20.07.

03.08.

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.

17.08.

31.08.

14.09.
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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. 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
Knihovna bude uzavřena ve dnech 5. a 12. 7. 2016

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Telefon: 326 992 361

15

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.
Ing. Luboš Valehrach, MBA

Rehabilitace-masáže

daňové poradenství - vedení účetnictví

LTV cvičení – elektroléčba - mobilizace páteře

Lázně Toušeň, Na Požárech 425

reflexní terapie

telefon: 603 876 540

Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za školou 414
Pracovní doba:

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

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

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. července 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

červen 2016
neděle 5. června

15.00

sokolovna

pátek 10. června

21.00

kostel sv. Floriana

koncert Toušeňského chrámového sboru (Noc kostelů)

čtvrtek 16. června

17.00

MŠ Nehvizdská 73

besídka žáků mateřské školy v Lázních Toušeni

14-19

Park prof. Procházky

vítání 149. lázeňského léta
koncert kapely Druhej dech (Láďa Weyrostek)

20.00

nádvoří Skleněné vily

Karel IV.: Toušeňská růže (premiéra Divadelního spolku)

středa 29. června

16.30

Skleněná vila

sobota 25. června

8.00

hřiště Na Polabí

turnaj v nohejbale o pohár starosty městyse

sobota 25. června

9.00

hřiště Na Polabí

turnaj v kopané žáků (FK Slavoj)

neděle 26. června

9.00

hřiště Na Polabí

turnaj v kopané žáků (FK Slavoj)

čtvrtek 30. června

21.30

nádvoří Skleněné vily

neděle 19. června

vystoupení žáků tanečních oborů + POHÁDKA (RC Myšák)

rozloučení s žáky pátého ročníku základní školy v Lázních Toušeni

letní kino pro děti „Zloba: Královna černé magie“

červenec 2016
sobota 2. července

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Help

sobota 9. července

21.00

nádvoří Skleněné vily

letní kino /v jednání/

sobota 16. července

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely /v jednání/

sobota 23. července

20.00

nádvoří Skleněné vily

divadlo Poctiví společníci (Divadlo pod Petřínem)

sobota 30. července

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Druhej dech (Láďa Weyrostek)

srpen 2016
sobota 6. srpna

20.30

nádvoří Skleněné vily

letní kino /v jednání/

sobota 13. srpna

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Dobráci

sobota 20. srpna

20.00

nádvoří Skleněné vily

divadlo Zelňačka (Libice nad Cidlinou)

sobota 27. srpna

13.30

hřbitov

sobota 27. srpna

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Druhej dech (Láďa Weyrostek)

úterý 30. srpna

21.00

nádvoří Skleněné vily

letní kino pro děti ZOOTROPOLIS

pietní vzpomínka na arm. gen. Ing. Tomáše Sedláčka

září 2016
sobota 3. září

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Antikvariát
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