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POLIBEK – XI. národní přehlídka sokolských divadel v Lázních Toušeni: Jana Hadrbolcová (Lucie a) a Anna Kocábková (Checca)
v představení POPRASK NA LAGUNĚ (hraje Divadelní spolek T. J. Sokol Lázně Toušeň, režie MgA. Milan Schejbal, foto Mar n Javorek).
Více o divadelních představeních z XI. národní přehlídky na stranách 10 a 11.

Obnovená premiéra Poprasku na laguně
Nastudováním slavné komedie Carla
Goldoniho Poprask na laguně pověřila
nezapomenutelná režisérka, herečka a
organizátorka Divadelního spolku Láz
ně Toušeň Mgr. Anna Müllerová reno
movaného profesionálního režiséra
doc. MgA. Milana Schejbala . Chtěla, aby
se toušeňští herci naučili vyrovná
vat s nejvyššími nároky. Sama je k tomu
po léta cílevědomě a zdárně vedla. Zá
měr se skvěle zdařil: po původní pre
miéře v toušeňské sokolovně 26. pro
since 2010 následovaly úspěšné pohos
tinské reprízy v Pyšelích, Mnichově
Hradišti, Brandýse nad Labem, Libo
chovicích, Kyjově na Moravě, Praze 
Hostivaři, Turnově, Slatiňanech, Chva

leticích, Lysé nad Labem, Humpolci,
Sadské, Praze  Studiu Ypsilon, Čelá
kovicích, Mladé Boleslavi, Mělníku,
Spáleném Poříčí, Praze – Perštýně,
Horních Počernicích, Louňovicích pod
Blaníkem, Benešově, Suchdole nad
Lužnicí, Kosmonosech a Libici nad Ci
dlinou – celkem se hrálo dvaatřicetkrát
až do podzimu před čtyřmi lety.
Po loňském předčasném skonu naší
paní režisérky se všem začalo ještě víc
po Poprasku na laguně stýskat. Slovo
dalo slovo a na počest její památ
ky, s vidinou pořádání XI. národní pře
hlídky sokolských divadel, se soubor ke
své oblíbené inscenaci vrátil. Původní
režii vzkřísil Ing. Dušan Müller, ženské

role zůstaly v někdejší sestavě a do tří
hlavních mužských postav vstoupili
noví herci. Scéna a kostýmy MgA. Josefa
Jelínka i hudba Dimitrije Denčeva ožily
beze změn. Nové nastudování vzniklo
v neuvěřitelně krátkém čase. Nenechala
si je ujít ani Soňa Červená, a jakmile za
slechla, že celá inscenace je věnována
do divadelního nebe báječné Aničce, jíž
sama předávala Zlatý odznak J. K. Tyla ,
strhla publikum k potlesku. Více se do
čtete na straně 11. Kdo nestihl obno
venou premiéru, může se těšit na před
stavení 24. srpna 2019 na nádvoří
Skleněné vily.

▪
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Z ÚŘADU MĚSTYSE

Informujeme
Revitalizace zeleně
Připravujeme projekt revitalizace ze
leně. V rámci tohoto projektu se
plánuje především oživení zeleně
v Parku profesora Procházky, oblasti ná
břeží a dalších ploch v obci. Jedná se o
vysazení, popř. znovu vysazení rostlin,
keřů a stromů v souladu s krajinou a
charakterem městyse.

Nepořádek kolem kontejnerů
Palčivý problém nepořádku kolem
kontejnerů, zejména v ulici Na Pruhu ,
prozatím řešíme domluvou s městskou
policií, která má za úkol častěji tuto
lokalitu monitorovat a pokutovat cho
vání, které porušuje zákon, tedy vy
hazování odpadu mimo kontejnery a
znečišťování prostoru. Brzy budou do
těchto míst umístěny cedule upozorňu
jící na nevhodné chování a také kamery
pro monitorování celé lokality.

Co značí cyklopiktogramy na našich
komunikacích?
Občané zcela jistě zaregistrovali vyzna
čení horizontálních piktogramů na ko
munikaci Na Krétě a Na Nábřeží. Co
uvedené cyklistické piktogramy zna
menají? Piktogramy mají pouze dopo
ručující a výstražný charakter, cyklisté
nemají povinnost je využívat a ostatní
řidiči nemají zakázáno na ně vjíždět.
Cyklisté nemají přednost před vozidly,
která při odbočení koridor přejíždějí.
Používají se v případech, kdy pro
zřízení řádného pruhu pro cyklisty
není na vozovce dostatek místa, avšak
šířka jízdního pruhu umožňuje sou

běžnou jízdu automobilů a cyklistů,
popřípadě jako doplňkové značení pro
pojující jízdní pruhy pro cyklisty. Vy
hláška č. 247/2010 Sb. toto značení ofi
ciálně zavedla s účinností od 15. září
2010 pod názvem V 20 Piktogramový ko
ridor pro cyklisty (do té doby bylo toto
značení považováno za variantu znač
ky V 15 Nápisy na vozovce). Několik
občanů si položilo i otázku: „A co
chodci?“. Chodci se pohybují v tomto
případě po standardní místní komu
nikaci (silnici), jako tomu bylo dosud.

▪

Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta

Rekonstrukce školy
Proběhlo nové výběrové řízení na re
konstrukci půdní vestavby v budově
základní školy. Z tohoto řízení vzešla fir
ma, která stavbu zrealizuje.

Informační cedule
Kovové konstrukce pro informační
cedule na náměstí a u nádraží prozatím
nejsou využity, ale brzy se začne s jejich
opravou a obnovou, aby opět sloužily
jako přehledné informační panely. Do
končuje se nový projekt na informační
směrovky pro nové i jen náhodné náv
štěvníky, aby nebloudili a snadněji se
v našem městysi orientovali odkudkoli
kamkoli.

Cyklopiktogramy v ulici Na
Krétě, foto Hana Němečková

Umístění kontejnerů na bioodpad 2019

Novinky v sociálních službách

Do Domu seniorů U Byšických pravi
delně dochází sociální pracovnice paní
Kateřina Smolová. Pokud byl měl někdo
zájem o konzultaci v sociální sféře, mů
že využít této služby. Pro zjištění ak
tuálního termínu další návštěvy kon
taktujte úřad městyse.

Rekontrukce ulice Nad Itálií

V části ulice Nad Itálií proběhla rekon
strukce silnice. Jednalo se o úsek ulice
napojující se na ulici Nehvizdskou , který • 2* = budou přistaveny dva kontejnery, jeden • Odvoz kontejnerů bude probíhat během
byl velice problematický. Silnice je v té
na běžný bioodpad, druhý na větve a dřepondělí či úterý následující týden (po
věný bioodpad.
víkendu).
to chvíli zrekonstruována a plně prů
jezdná. Děkujeme občanům za trpěli • Kontejnery na bioodpad budou přistaveny • Máte velké množství bioodpadu či nes háte
vost při zhoršených podmínkách prů
na danou lokalitu vždy nejpozději ve čtvrtek.
odvážet bioodpad do veřejných kontejnerů?
jezdu ulice během stavby.
• Zjis te-li, že v průběhu víkendu budou konJako službu občanům zabezpečujeme při-

▪

Jana Hadrbolcová,
místostarostka
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tejnery extrémně přeplněny, kontaktujte
prosím starostu (tel.: 603 876 540) nebo
kohokoli z technických služeb.

stavení kontejneru na víkend (příp. přes
týden) za cenu 140 Kč. V případě zájmu
kontaktujte úřad městyse.
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Ukliďme svět, ukliďme Česko,
ukliďme Toušeň
V sobotu 6. dubna 2019 proběhla v Lázních Toušeni úklidová
akce „Ukliďme Česko“

Hledáme obrazy
Rudolf Truhlařík
Kulturní komise by ráda připomněla
toušeňského výtvarníka Rudolfa Truh
la říka (19291991) výstavou jeho ob
razů. Obracíme se proto na naše čtená
ře s prosbou, zda by pro výstavu ve
Skleněné vile letos v září nebo v říjnu
zapůjčili ze svých domovů obrazy
tohoto našeho rodáka. Hledáme ze
jména olejové malby, tempery nebo
pastely. Prosíme již nyní o předběžnou
zprávu. Kontakt email:
zpravodaj .florian@gmail.com.

Někteří účastníci úklidu v Itálce spolu s nasbíraným odpadem, foto mj

Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko vznik
la před několika lety. Jedná se
o dobrovolnickou činnost, která probí
há na území celé České republiky, ale
i na několika místech mimo ni. Jejím cí
lem je uklidit nepořádek a černé
skládky.
Do této akce se již několikrát zapoji
li i občané našeho městyse. Stejně tomu
bylo i letos. Lokalitou, která byla ten
tokrát určena k úklidu, se stal lesík za
nádražím tzv. Itálka.
V první dubnovou, dusnou sobotu
se přesně ve 14 hodin sešlo u nádraží
několik dobrovolníků z řad toušeň
ských občanů, aby se společně pustili
do úklidu lesíka v Itálce, kde se už
několik let hromadily odpadky, které
sem hází někteří nezodpovědní lidé.
Část uklízečů si přinesla i své osvěd
čené úklidové prostředky – hrabičky,
vozík apod. Všichni účastníci vyfasova
li rukavice a pytle a neohroženě vběhli
do lesa. Nutno upřesnit, že v průběhu
úklidu ještě docházeli další dobrovolní
ci a celkový počet pracovníků se tak
vyšplhal na pěkných 23 osob, které mě
ly plné ruce práce. Velmi záhy se
ukázalo, že možná ani pytle stačit ne
budou. Naštěstí vše dobře dopadlo a
v potu tváře, ale s veselou myslí jsme
vynesli z lesa celkem 32 pytlů odpadu.
Větší kusy jsme vynosili zvlášť. Našli
jsme leccos: pneumatiky, část kovové
zábrany, kusy koberců neidentifikova
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telného množství, spoustu skla, platí
ček od léků atd. Úklid trval zhruba
hodinu a půl. Uklízečům se dostalo po
děkování „Jménem celé Itálie!“
Nutno ještě zmínit další úklidové
akce, které proběhly v jiné dny a ze
zájmu různých organizací i občanů.
Velké poděkování patří tedy nejen
dobrovolníkům, kteří uklidili Itálku , ale
také toušeňskému mysliveckému spolku ,
který již tradičně uklidil Ne hvizdskou
ulici , Evě Csapkové, která zorganizovala
úklid okolí Pražské ulice a dalším, kte
ří uklízeli a vytrvale uklízí „na vlastní
pěst“ ve svém blízkém okolí.
Děkujeme všem, kdo se pouští do
úklidu po těch, kteří nezodpovědně
znečišťují veřejně přístupná místa a vě
říme, že potřebných míst k úklidu bude
stále méně.

▪

Jana Hadrbolcová, místostarostka

Rudolf Truhlařík - Nálada od Labe

Karel Hellinger
Komise rovněž uvažuje o soupisu ob
razů i dalšího, byť amatérského toušeň
ského výtvarníka Karla Hellingera, kte
rý se při zpodobňování krajin a staveb
věnoval téměř výhradně toušeňským
motivům. Pokud by se podařilo objevit
v soukromých sbírkách dostatečné
množství zajímavých obrazů a získat
k nim i souhlas majitelů se zapůjčením,
mohla by následovat další podnětná
výstava. Prosíme již nyní o předběžnou
zprávu. Kontakt email:
zpravodaj .florian@gmail.com.

▪

red

Letní příměstský tábor v RC Myšák
• datum: 5. – 16. srpna
• čas: 8 – 16 hodin
• strava 3× denně včetně pi , ovoce a
dobrůtek

• bohatý sportovně-hravý-tvořivý
program včetně výletů

• v pátek velké překvapení (divadélko,
kouzelník, kejklíř)

Více info na rc.mysak@centrum.cz
Ing. Katka Bačová
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Do Říše středu dnes a také s divadlem
Při cestovatelském čtvrtku s Bc. Mirkou
Kořínkovou na první jarní den 2019 jsme

v Pekingu. Součástí promítání byla
i vzpomínka na mezinárodní festival
prostřednictvím video filmu, fotografií, umění v Šanghaji, kterého se v roce
map a propagačních materiálů navští 2010 zúčastnil i Divadelní spolek Lázně
vili Čínu. Viděli jsme známá i méně Toušeň s komponovanými pantomima
známá místa nejlidnatější země světa, mi Kino a Loď [Toušeňský zpravodaj
typické stavby, paláce, sochy, upravené 2011, 13, s. 511]. Diváků a posluchačů
parky, přelidněná města s tisíci aut či se ve spolkové místnosti tentokrát nese
naopak chudé vesničky a mnoho další šlo mnoho, ale potěšující byl zájem
ho, co k Číně patří, včetně Velké čínské lázeňských hostů, návštěvníků z Bran
zdi a náměstí Nebeského klidu dýsa nad Labem a z Káraného.
Bc. Mirka Kořínková v Říši středu

▪

»Dernisáž«
úspěšné výstavy
Posledním dnem velmi úspěšné vý
stavy obrazů Jany Hadrbolcové byla so
bota 24. března. Místostarostka našeho
městyse vystavovala v prostorách
oranžerie Skleněné vily obrazy vytvo
řené různými technikami na různé mo
tivy. Na tři stovky velmi mile pře
kvapených a spokojených návštěvníků
se však na různost technik neohlížely.
Šlo jim o známé scenérie. Že mezi nej
oblíbenější patřily oleje Soutok Labe
s Jizerou a Schody ze stráně k Malvínám,
jistě nikoho nepřekvapí. Velice zdařilá
výstava byla příjemným přivítáním ja
ra. Poděkování si zaslouží nejen au
torka, ale všichni, kdo pomáhali,
zvláště pak členové Obce baráčníků,
kteří ochotně drželi na výstavě službu
po celou dobu jejího trvání [Florián
2019, 23, s. 7].

▪

Schody ze stráně k Malvínám,
autorka: Jana Hadrbolcová
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Poslední návštěvníci výstavy: zleva RNDr. Jan Králík, CSc., Jana Hadrbolcová, Jiří Kučera, Iva
Skálová, Eva Kučerová, Alexandra Červinková, Božena Kruchinová a Hana Němečková

Nad starými fotografiemi
Někdy je příjemné a milé vrátit se s ná
dechem nostalgie do starých časů,
zvlášť jsouli to staré časy toušeňské.
Možnost společně si zavzpomínat měli
všichni ti, kteří přišli 30. března do
spolkové místnosti Skleněné vily pose
dět nad klasickými fotografiemi, jejichž
černobílé kouzlo s vůní zašlých let vy
volalo pohodovou náladu. Fotografií

z nedávné či dávné minulosti se sešly
na stolech stovky, prohlížet bylo roz
hodně co. A kolik vzpomínek se vy
bavilo! Na rodinu, známé, přátele, ško
lu, budovy, přírodu, různé akce v na
šem městysi! Celé odpoledne bylo mi
lým pohlazením na duši a určitě stojí za
zopakování. Pokud se nás sejde příště
ještě víc, bude to jen dobře.

Ochotníci DTJ hráli u Walliánů v sezoně
1937/38 Psohlavce

Toušeňš kluci kdysi dávno o Velikonocích
s řehtacími trakářky (30. léta minulého stol.)

▪
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Otevření pěšo-cyklostezky
V sobotu 13. dubna 2019 se po několika
teplých dnech dost ochladilo, nebe se
zatáhlo a pozlobil nepříjemný vítr.
Přesto se našlo hodně spoluobčanů,
kteří se zúčastnili slavnostního otevře 
ní cyklostezky Na Nábřeží v úseku od
Poštovní ulice k ulici Na Krétě. Naproti
soutoku Labe s Jizerou ve 14 hodin
všechny přítomné přivítal starosta měs
tyse Ing. Luboš Valehrach , MBA, a po
krátkém proslovu spolu s místosta
rostkou městyse Janou Hadrbolcovou a
dozorčím stavby Ing. Petrem Vildem
slavnostně přestřihli pásku. Poté se
průvod více než sedmi desítek dospě
lých a dětí vydal k občerstvovně
Oddechoff na rohu ulice Na Krétě.

Pro děti bylo cestou připraveno pět
soutěžních stanovišť, hlavní organizá
torkou soutěže byla Ing. Iva Javorková,
více se dočtete na straně 8. Díky
chladnému počasí nebyl na cyklostezce
téměř žádný provoz, a tak vzorně při
pravený Oddechoff s novou květinovou
výzdobou brzy vřele přivítal i pilné
soutěžící. Všichni společně si poslechli
oblíbenou, obnovenou a s velkou chutí
hrající kapelu Antikvariát. O občerstvení
nebyla nouze, včetně slavnostního pří
pitku. Dospělí se zahřívali kávou, čajem
či grogem, děti pak skotačením na dět
ském hřišti. Až na počasí to byla další
vydařená akce.

▪

S nadšením pod
pyramidy
Kdo navštívil loni cestovatelskou besedu
Ing. Karla Herrmanna o Izraeli [Florián
2018, 34, s. 3], věděl, že i tentokrát, 18.
dubna 2019, kdy bude vyprávět o Egyp
tě, může očekávat vyprávění stejně za
svěcené, jako strhující. A skutečně! Ve
spolkové místnosti ve Skleněné vile se
návštěvníci dalšího cestovatelského
čtvrtku dověděli mnoho nového a
mnoho poučného.
Přednášející odhalil Egypt nikoli
pohledem běžného turisty, ale pohle
dem geologa, který se zde po několik
let podílel na výzkumných pracích
s nejvýznamnějšími českými egyptolo
gy a archeology. Nenavštívili jsme tedy
pláže, hotely a barevný podmořský svět
Rudého moře, ale měli jsme možnost
sledovat práci na archeologických vý
zkumech a místa, kam se běžný turista
nemá šanci dostat. Viděli jsme i nezná
mou část pouště s černým ostrým pís
kem, Káhiru v noci, život prostých
Egypťanů. Beseda plná úžasných infor
mací a osobních zážitků se protáhla, ale
poslouchat a prohlížet fotografie by se
dalo ještě dlouho. Děkujeme a doufá
me, že zase někdy příště…

▪

Místostarostka Jana Hadrbolcová, starosta Ing. Luboš Valehrach, MBA, a dozorčí stavby
Ing. Petr Vild při slavnostním přestřihu pásky na nové cyklostezce a nábřeží

Svoz odpadu stále láká
Úřad městyse uspořádal tradiční jarní
svoz nebezpečného a velkoobjemového od
padu na Floriánském náměstí letos
v poslední dubnovou sobotu. Od 8 do
12 hodin využila této možnosti řada

Kontejnery jsou vždy připraveny na
Floriánském náměs
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Z přednášky Ing. Karla Herrmanna

Dámské kluby

občanů. Nepotřebnými věcmi se na
plnilo tentokrát 6 kontejnerů, a je jen
dobře, že bylo nepotřebné harampádí
odvezeno tam, kam patří. Přesto: pří
kopy a prostory kolem Toušeně či místa
před kontejnery dál nepochopitelně lá
kají mnoho takových, kterým náš měs
tys nestojí za trochu času a námahy – a
odhodí odpad, kdekoli je to napadne.
Naštěstí u nás žijí lidé, kteří se rádi za
pojují nejen do svozu odpadů, ale i do
akce Ukliďme Česko , o níž píše na str. 3
místostarostka Jana Hadrbolcová. Všem,
kterým na našem městysi záleží, a pro
to pomáhají, patří dík.

▪

Text a foto dvojstrany Hana Němečková

V březnovém dámském klubu, konaném
ve spolkové místnosti Skleněné vily, se
učily členky klubu pod vedením Markéty
Chybové pracovat s materiálem pedig.
Protože se jedná o práci náročnější, bylo
hned jasné, že za jedno odpoledne se
výrobky nestihnou dodělat do úplného
konce. Proto bylo potřeba sejít se znovu,
tedy 11. dubna, a vše dokončit. Těm
členkám, které to ani napodruhé nestih
ly, nebo se jim nehodil termín setkání,
nabídla ochotně paní lektorka samo
statnou schůzku. Pomocí barevného pe
digu jsme se naučily, jak zdobit veliko
noční vejce a kdo měl zájem, naučil se
ještě leccos dalšího. Tak, jako vždycky,
když se v dámském klubu sejdeme.

▪

5

STALO SE

Slet toušeňských
čarodějnic
V posledních dubnových dnech počasí
opět pozlobilo, ale pálení čarodějnic se
musí konat za všech okolností! Sluníčko
přesto sem tam vykouklo mezi mraky a
přineslo i v silnějším větru lepší nála
du. Hlavně, že nepršelo! Průvod čaro
děj nic , kterých chvályhodně přibývá
včetně jednoho čaroděje a černokněž
nické drobotiny, vyrazil v 17 hodin
z nádvoří Skleněné vily přes Park
profesora Procházky podél Labe po pě
ším pruhu cyklostezky a dál lesíkem až
na hřiště. Během několika zastávek, aby
stačili i ti nejmenší, četla hlavní čaro
dějnice Mirka čarodějnické veršovánky.
Pomalejší zatím doběhli, všechny čaro
dějnice si narovnaly větrem pokřivené
klobouky a šlo se dál.
Na hřišti bylo připraveno pět stano
višť se soutěžemi pro děti, pro všechny
pak občerstvení a kapela New banj o
trio Ing. Miloše Rady. Vatru ozdobenou
několika čarodějnicemi tentokrát při
pravili nohejbalisté. Poděkování samo
zřejmě patří i všem dalším, kdo se na
této tradiční akci podíleli: úřadu městy
se, hospůdce U Jezevce, rodině Studnič
kově, baráčníkům, opékačům kýty,
všem krásným čarodějkám… Dík patří
ale také dětem, které s radostí soutěžily,
i těm větším, které při soutěžích pomá
haly, také Michalu Charvátovi, který
ochotně soudcoval u soutěže v pře
tahování lanem.
Přívětivé počasí vydrželo až do
samotného konce, takže se akce vydaři
la a za rok se určitě zase slétneme!

▪

Toušeňské čarodějnice 2019

U pomníku padlých
Tradičně 3. května, ve výroční den tou
šeňského vzdoru proti nacistické oku
paci, se scházejí občané u pomníku
padlých, aby si připomněli konec
II. světové války, vzpomněli na její
oběti a uctili jejich památku. Tak tomu
bylo i letos. Přestože školní děti měly
prázdniny, přišly a pod vedením paní
učitelky Ivany Studničkové přednesly
verše. Čestné místo vlajkonošů ten
tokrát zaujali místorychtář Obce ba
ráčníků Lázně Toušeň Petr Šeda a kroni
kář městyse RNDr. Jan Králík, CSc.
Společně se členy Obce baráčníků, kteří
tvořili většinu přítomných, se členy
Mysliveckého spolku Vysoká mez a T. J.
Sokol Lázně Toušeň, pak po položení
6

květin vyslechli proslov starosty
městyse Ing. Luboše Valehracha , MBA, a
českou státní hymnu Kde domov můj.
Na závěr akce tradičně pozval starosta
městyse všechny přítomné k přátelské
mu posezení s pohoštěním do kavárny
Slatinných lázní Toušeň.

▪

Pietní připomínka 3. května 2019 před
toušeňským pomníkem padlých:
Ing. Luboš Valehrach, MBA,
spolu s vlajkonoši kronikářem
RNDr. Janem Králíkem, CSc. (vlevo)
a místorychtářem Obce baráčníků
Lázně Toušeň Petrem Šedou (vpravo) ▶
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168. Floriánská pouť
Od pátku 3. května do neděle 5. května
2019 se Floriánské náměstí a přilehlý
park proměnily v pestrobarevný svět
plný zábavy. Konala se pouť s tradicí,
která už má sice daleko původnímu
putování, ale setkávání lidí z Toušeně
i okolí se nemění.
Toušeňská Floriánská pouť je vy
hlášená široko daleko a všichni se na ni
dlouho těší. Však je pro ně vždy připra
veno tolik zábavy, že si vybere každý!
I ten nejmenší kousek prostoru byl
dokonale využit k postavení atrakcí a
stánků, zvolit jste si mohli podle chuti:
strašidelný zámek, lavice, labutě, hor
skou dráhu, čtveřici skákacích hradů či
trampolín, koníčky, spin zone, aquazor
bing = vodní balóny, čluny na vodě, au
todrom, kola štěstí, střelnice, pirátskou
loď, horskou dráhu, několik kolotočů
pro ty nejmenší (ať už řetízkových či se
zvířátky, barevnými hrníčky, letadly a
bojovými vozidly), také
dvoje koleje s oblíbenými
mašinkami, velkou pirát
skou loď, extréme, skákání
v balóncích atd. atd. A co
by to bylo za pouť bez kla
sických houpaček? Novin
ka nedávných let – u nás
ale poprvé – Jezírko štěstí,
kde si mohli zájemci chy
tit čtyři rybičky štěstí pod
dozorem vodníka s fajf
kou. Spousta stánků s ob
čerstvením od langošů,
bramborových spirálek a
specialit z Asie po staro
české trdelníky s mnoha

Toulky Polabím

příchutěmi, stánky s cukrovou vatou či
ledovou tříští a ledovou kávou, tu
reckým medem, perníčky a praženými
mandlemi, kokosem, marcipánem a
bonbóny s vůní fialek, žužu, pop
cornem, maďarskými uzeninami a slo
venskými sýry.
Prodejců bylo sice méně než v le
tech minulých, ale utrácet se dalo i za
oblečení a čepice, pirátské šátky, plas
tové zbraně, větrníky, štěkající plyšová
štěňata a další hračky, již tradičně taky
v několika stáncích za náramky ame
rických Indiánů a ve větru rozhoupané
lapače snů. Koupit se dalo zkrátka
hodně, jen jedno ne – pěkné počasí. Ja
ko z udělání se na pouť prudce ochla
dilo, v sobotu i sprchlo. Jaká škoda!
Snad příští rok bude tak pěkné, jako na
té pouti loňské.

▪

168. Floriánská pouť

Bleší trh počtvrté
Floriánské náměstí, po pouti vzorně
uklizené, za pár dní opět ožilo: ve svá
teční den 8. května po obědě si každý
ze sedmi prodejců našel svoje místo pro
stolky, deky či přepravky a za příjem
ného, překvapivě slunečného počasí

začal 4. toušeňský »blešák« . Přátelsky
příjemná nálada vnesla do celého od
poledne pohodu, která je stejně tak dů
ležitá, jako prodej a nové využití sta
rých věcí. I když byl blešák svým
rozsahem jen malý, radost z drobností,
které dostanou druhou šanci, byla ve
liká, navíc umocněná milým setkáním
se spoluobčany. Nakupujících či jen
těch, kdo se přišli podívat a popovídat
si, se sešlo tentokrát opravdu dost. O to
byla celá akce povedenější. Určitě ji
ještě letos zopakujeme.

▪

◀ 4. bleší trh na Floriánském náměs
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a po jižních
Čechách
Pravidelné čtvrteční toulání Polabím se
ve Skleněné vile už několikrát opa
kovalo a v kalendáři bylo i na 4. dubna
a 2. května 2019. V dubnu jsme navští
vili nedaleký hrad Jenštejn prostřed
nictvím videa z dílny Ing. Miloše Pul
krábka , Jana Chlebouna , Václava Kváči,
Mgr. Milana Němečka , Ph.D., a v au
torské režii RNDr. Jana Králíka , CSc.
Ten, jako vždy, provázel zasvěceným
slovem a v komentáři jsme se tak o hra
du dozvěděli velmi mnoho zajímavého.
V druhé části večera jsme zavzpo
mínali, jak vypadaly toušeňské čaro
dějnice před mnoha lety, kdy se na ná
plavce u Labe sešla snad celá Toušeň!
Během večera také pobavila scénka
o čarodějnicích a čarodějích, ve které si
zahrál sám autor a režisér Václav Dra
goun spolu s Miroslavou Bartákovou , Lu
cií Vlastníkovou a Jaroslavem Bartákem .
S úvodním slovem Jany Hadrbolcové a
Pavla Wiesera vše natočil Ing. Miloš
Pulkrábek.
Potěšující bylo, že na dubnové
promítání přišli i noví diváci z řad Tou
šeňanů. V květnové části jsme se pak
mimořádně vypravili do jižních Čech,
kam se brzy chystáme na společný vý
let, pořádaný volnočasovou komisí.
Video z rodinného archivu zapůjčila
Lubica Hellingerová, vše uvedla Bc. Mirka
Kořínková, promítání se jako vždy ujal
Petr Šeda . Zájezd toušeňských baráční
ků před dvaceti lety do jižních Čech
natočil a velmi pěkný komentář tehdy
namluvil Karel Hellinger. Podívali jsme
se do Tábora a Blatné. Všichni si rádi
připomněli místa, která nás na výletě
čekají, a navíc jsme si rádi zavzpomína
li na ty, kteří mezi námi již nejsou.

▪

Čaroděj z dávného videa (Václav Dragoun)
Text a foto dvojstrany Hana Němečková
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Velikonoční dílna
v Myšákovi
Za hojné účasti všech věkových katego
rií proběhla, ve velice přátelské atmo
sféře provoněné čerstvě upečeným be
ránkem a mazancem, v sobotu 13. dubna
velikonoční dílnička v herně rodinného
centra Toušeňský myšák, která se pro
táhla do pozdních podvečerních hodin.
Všichni přítomní si mohli vyrobit
různá velikonoční přáníčka, jarní ozdoby
do oken a květináčů včetně veliko
nočních pestrobarevných věnců, veselé
ptáčky či beránky a kuřátka a nechybělo
samozřejmě zdobení kraslic různými
technikami.

▪

Ing. Kateřina Bačová

Akčavorfiš aneb
Velká šifrovačka
Po otevření cyklostezky byly pro mlad
ší i starší děti připraveny šifrovací hry.
I když bylo ošklivé počasí, dorazilo asi
25 dětí, které chodily po cyklostezce od
stanoviště ke stanovišti a nadšeně lušti
ly. Za každou vyluštěnou šifru dostaly
razítko. Když už byl někdo úplně ztra
cen, šifry byly vybaveny malými a
většimi nápovědami. Pomoci mohl i ve
doucí stanoviště. Každá šifra měla něco
společného s cyklostezkou nebo

Velikonoční tvoření v Myšákovi zaujalo malé i velké

i s Toušení, takže se děti mohly dozvě
dět něco nového.
Poslední šifra byla na konci v Od
dechoffě: tajemné mizící písmo, které
bylo potřeba zahřát nad svíčkou. Na
konci celé hry děti ukázaly razítka a
dostaly odměny. V Oddechoffě bylo
připraveno občerstvení a k tomu nám
hezky zahrála skupina Antikvariát. Na
hře se podílela celá naše rodina, paní
místostarostka a na stanovištích nám
pomohlo i několik dalších dobrovolní
ků. Všem děkujeme, bylo to bezva.

▪

Lukáš Javorek
žák 5. třídy ZŠ Lázně Toušeň

Další toušeňský
úspěch
v matematických
soutěžích

VÝUKA TENISU

Bývalá žákyně naší školy, nyní stu
dentka Arcibiskupského gymnázia Barbora Herynková dosáhla stejně jako její
bratr Hugo úspěchu v matematické
olympiádě . V okresním kole v Praze 2
se umístila jako jediná s plným počtem
bodů a zvítězila. Vedle této individuální
soutěže reprezentovala své gymnázium
také ve čtyřčlenném družstvu v celo
státní soutěži MaSo (ma tematická so u
těž), pořádané Matematickofyzikální
fakultou Univerzity Karlovy. V konku
renci téměř 200 družstev se její družstvo
umístilo na výborném druhém místě.
Blahopřejeme!

▪
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Šifrování byla zábava pro dě i dospělé,
foto mj

ZH

Sezóna sportů a ak vit nám už začala a
s pečlivou přípravou se tak můžeme
pus t sbírat ty nejbáječnější zážitky a
zkušenos , které jsou nám s příchodem jara umožněny. Jestli toužíte
rozvíjet pohyb na čerstvém vzduchu a
baví vás míčové hry, s rados vám
mohu nabídnou TRÉNINK TENISU NA
KURTECH u nás v Lázních Toušeni pro
dě i dospělé.
V případě zájmu mě kontaktujte na
tel. 605 295 820
Ondřej KONÍČEK

Barbora Herynková s diplomem za
matema cké úspěchy, foto archív ZH
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Fotbalový turnaj
žáků ZŠ
Dopoledne 2. května 2019 se konal na
hřišti v Čelákovicích již tradiční turnaj
ve fotbale McDonald Cup . Kluci, kteří
ještě loni reprezentovali naši toušeňskou
školu v mladších žácích, nastoupili po
prvé ve starší kategorii, což v nich vy
volávalo před prvním zápasem mírnou
nervozitu. Stačilo ale pár doteků s baló
nem a nervozita byla pryč.
Hoši hned na začátku v prvním
utkání se ZŠ Na Výsluní z Brandýsa nad
Labem (nejsilnějším týmem soutěže a
pozdějším vítězem turnaje) nastoupili
do turnaje zaslouženou remízou a
přesvědčili všechny přítomné, že fotbal
hrát chtějí a umějí. Bojovali, ačkoli měli
před sebou nelehký zápas s družstvem
plným fotbalistů, kteří minimálně 3×
týdně trénují s „profíky“.
Naši předvedli na hřišti velmi dobré
výkony i v dalších utkáních. Všichni
bojovali jako lvi, všichni se snažili a
makali na plný plyn. Naši žáci si za
slouží velkou pochvalu, a to nejen za
svou šikovnost a fotbalové schopnosti,
ale také – a to zejména – za bojovnost a
námahu, které na turnaji předváděli,
byť tráva byla narostlá a neposekaná, a
zároveň svítilo sluníčko a bylo nezvyklé
teplo. Nesmíme zapomenout, že nastu

Mladí fotbalisté, zleva stojí Tomáš Hurych, Petr Vacek, Matyáš Kodera, Filip Vomastek, sedí
Mar n Fuchs, Ondřej Soukup, Danil Yakovlev, leží Patrik Brejcha, foto Bc. Richard Vomastek

povali proti silným a trénovaným druž
stvům, navíc jako vesměs žáci čtvrtého
ročníku proti páťákům. Umístili se na
postupovém místě ze skupiny, což je
posunulo do další bitvy ve čtvrtfinále.
Tam, bohužel, podlehli hráčům Klecan.
Určitě je třeba kluky pochválit a vě

řit, že příští rok postoupí ještě dál a tře
ba i na medailové místo. Pro letošek
jsme se v konkurenci šestnácti týmů
museli spokojit se šestým místem. Roz
hodně, jak jsem mohl vidět, na to mají
dobře našlápnuto.

▪

Bc. Richard Vomastek, vedoucí družstva žáků

Turnaj ve vybíjené
Stejně jako do fotbalového turnaje jsme
v Čelákovicích nastupovali s respektem
i obavami do turnaj e ve vybíj ené , kte
rý se konal 16. května 2019.
Opět jsme hned na úvod narazili na
nejsilnější družstvo turnaje – ZŠ Na Vý
sluní z Brandýsa nad Labem. Co se
nám podařilo, je, že jsme favorita nato
lik překvapili, že jsme v prvním polo
čase tento tým deklasovali a do druhé
ho poločasu jsme nastupovali s krás
ným náskokem pěti bodů. Závěr 11:7
v náš prospěch byl pro bývalého favori
ta milosrdným výsledkem. Druhé ut
kání proti škole ze Šestajovic bylo
milým zpestřením: soupeř odcházel
s prohrou 12:2. Stále ale ještě nebylo
rozhodnuto o našem postupu do semi
finále, a proto i k poslednímu utkání se
ZŠ ze Staré Boleslavi jsme přistupovali
nanejvýš zodpovědně. Po naprosto nej
lepším výkonu v turnaji jsme i v tomto
utkání zvítězili! Bez ztráty bodu jsme
z prvního místa postoupili do semifi
nále, kde jsme bohužel podlehli neu
FLORIÁN | 5 – 6 / 2019

Družstva mladých sportovců na turnaji ve vybíjené, foto Mgr. Mar n Černý

kázněnému a nečestně bojujícímu
družstvu ze 3. základní školy v Bran
dýse nad Labem. Zklamání. Chuť jsme
si spravili v boji o 3. místo, kde se nám
podařilo opět porazit favorita, který už
byl na nás připraven, a to družstvo ZŠ
Na Výsluní, toto utkání bylo nejkrásněj
ší z celého turnaje. Třetí místo je pro nás
druhé nejlepší umístění v dějinách tou

šeňské školy. Vzhledem k tomu, že pro
ti žákům pátých ročníků nastoupila
Toušeň se čtvrťáky, jedním druháčkem
a jedním třeťákem myslím, že se příští
rok můžeme dočkat i postupu do kraj
ského kola.

▪

Mgr. Mar n Černý,
ředitel ZŠ a MŠ Lázně Toušeň
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DIVADLO

XI. národní přehlídka sokolských divadel
v Lázních Toušeni
Po dvou letech se do toušeňské sokolov
ny sjelo 11 divadelních souborů z deseti
sokolských jednot z Čech i Moravy – na
140 účinkujících. Naši pořadatelé měli
předem vše dokonale připraveno, nic ne
ponechali náhodě.
V sobotu 27. dubna 2019 před desátou
dopoledne přijela z Prahy početná Věrná
garda sokolská, zasedli lektoři Milan
Špale, Vladimír Hulec a Filip Müller, žalu
zie setměly sál, zazněla znělka Dimitrije
Denčeva a diváky před plným hledištěm
uvítal hlavní organizátor přehlídky
RNDr. Jan Králík, CSc. Přehlídka začíná!

Mra n

Komedie Eduarda Rovnera Vrátila se
jednou v noci obletěla úspěšně svět a

rem MiG z nedalekého Mratína v režii
Příběh s nádechem
argentinského hororu líčí starého nevy
bouřeného mládence, který se rozhodl
oženit, a začnou se dít věci… Překva
pení a smíchu bylo dost a dost.

Václava Hraska.

Louňovice pod Blaníkem

Předměřice nad Labem
Divadelní soubor z východních Čech
známe ze čtyř pohádek. Tentokrát pře
kvapil odvážnou hrou pro dospělé Zá
žitek, s. r. o. od Filipa Jana Zvolského
v režii Aleše Nového. Mládeži bylo opráv
něně nepřístupno.

Třešť

Druhým divadelním kusem byla cimr
manovská Švestka, s níž přijel Dobro
volný herecký spolek Blaníci z Louňovic
pod Blaníkem. Ke hře Zdeňka Svěráka a
Ladislava Smoljaka netřeba nic dalšího
„ani naznačovat“. Snad jen, že režie se
ujal Tomáš Remiš a herci i diváci si před
stavení opravdu užívali.

Děti se své pohádky dočkaly v neděli
28. dubna dopoledne. Divadelní soubor
Jana Lišky z Třeště přivezl kouzelně ba
revné rusalčino jezírko: pohádku Jiřího
Tepera O malé hastrmance v režii Anny
Fenclíkové. Dětem se moc líbila. A líbila
se i vzácnému hostu – Soně Červené.

Kroměříž

Jilemnice

k nám doputovala s divadelním soubo Kroměřížský soubor Dámská šatna při
vezl tentokrát dánskou hru Astrid Saal
bachové Taneční hodina, příběh žen, kte
ré se chtějí naučit tančit jako baletky a
zapomenout na běžné starosti. Všechny
se touží jednou převtělit do umírající
labutě, ale žádná z nich na to nemá. Jen
učitelka tance, kdysi sama baletka.
Hořká komedie v režii a na působivé
scéně MgA. Lukáše Palečka byla nakonec
i krásná a dojemná.

První půli přehlídky uzavřelo Divadlo
v Roztocké z Jilemnice proslulým Snem
noci svatojánské Wiliama Shakespeara,
zhuštěným do pouhých devadesáti
minut. S podporou kolektivu zkušeně
režíroval Tomáš Václ a všichni dohroma
dy rozehráli lahůdkový herecký koncert
i běžně nevídaná světelná kouzla. Jak
publikum, tak lektoři byli nadmíru spo
kojeni. Dubnovou část přehlídky uzav
řely divadelní hody!

DS Jana Lišky (Třešť): O malé hastrmance

MiG (Mra n): Vrá la se jednou v noci [mb]

Dámská šatna (Kroměříž): Taneční hodina [mb]

Dobrovolný herecký spolek Blaníci (Louňovice pod Blaníkem): Švestka
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Předměřice nad Labem: Zážitek, s.r.o.

Divadlo v Roztocké (Jilemnice): Sen noci svatojánské [mj]
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DIVADLO
Lázně Toušeň I
Květnovou část přehlídky zahájili v so
botu 18. května 2019 domácí divadelníci
obnovenou premiérou nastudovanou
v novém obsazení na památku režisérky
Mgr. Anny Müllerové. Komedii Carla Gol
doniho Poprask na laguně v původní
režii MgA. Milana Schejbala na scéně a
v kostýmech MgA. Josefa Jelínka obnovil
Ing. Dušan Müller. A skvěle! První verze
z roku 2010 se dočkala 32 úspěšných
repríz a řady zájezdů. Nyní se v nových
rolích blýskli Pavel Wieser, Matyáš Hadr
bolec a Miloslav Dvořák. Na titulní straně
Floriána jsou dvě další herecké hvězdy –
Jana Hadrbolcová a Anička Kocábková. Mezi
diváky z první řady tleskala opět i Soňa
Červená – a nadšeně volala „Bravi!“

Hru objevil DS Maska z České Skalice:
v panelákové kuchyni se po letech stře
távají a smiřují dvě sestry a svérázná
dcera jedné z nich. Soudobou komedii
pro tři výborné herečky režíroval Tomáš
Magnusek. Mezi výbuchy smíchu občas
i zatrnulo.

Rokycany

Strašnice
Druhý přehlídkový víkend uzavřelo vy
stoupení hereckého oddílu HEROES T.J.
Sokol Praha – Strašnice. Hru nabitou
anglickým humorem Jsem tu kvůli
daním na motivy Herberta Ernesta Batese
napsal Jiří Halberštát, režírovala Ivana
Kriglová ml. Všichni herci i publikum se
výborně pobavili.

Druhou přehlídkovou pohádkou byla
v neděli 19. května dopoledne Princezna
na hrášku. Námět Hanse Christiana An
dersena si zjednodušil DS J. K. Tyla
z Rokycan, který také malým divákům
pohádku improvizovaně předvedl. Režii
měla Hana Karlová, ale duší všeho byl
Král – Dušan Světlík. Děti spolupracovaly.

Za halasných potlesků obdržel každý
soubor nejen květiny, ale také pamětní
diplom České obce sokolské a zará
movaný grafický list MgA. Josefa Jelínka.
Lektory tentokrát doplnili Petr Matoušek
a zkušená Mgr. Lenka Lázňovská.
K závěrečnému představení celé pře
hlídky – k Našim furiantům Ladislava
Lázně Toušeň II
Stroupežnického v režii Bohumila Gondíka –
Po obědě se diváci sešli pod jarním slu se vrátíme v příštím čísle Floriána.
Divadlo pod Petřínem
Poetické a mile přemýšlivé zastavení ča níčkem v Parku profesora Procházky.
su Miroslava Horníčka Dva muži v šachu Autoři a zároveň představitelé diva
text Hana Němečková
staví na scénu dva šlechtice a současně delněfyzikálního experimentu Alice
foto Hana Němečková, Marie Brunerová [mb]
a Mar n Javorek [mj]
vojáky, vítěze i poražené. A ovšem ženy! Kofláková a Ondřej Menoušek, členové
V odpoledním představení v režii Bohu domácího divadelního spolku, zde po
mila Gondíka hrálo podpetřínské divadlo druhé předvedli vystoupení, jehož vý
T. J. Sokol Praha – Kampa. V titulních chozím bodem je teorie relativity Alberta
úlohách jsme rádi znovu viděli známé Einsteina. Odtud záhadný název: Ein
stein, zwei stein! Neřekli ani slovo, a
herce Tomáše Bartáčka a Pavla Urbana.
přesto diváci ani nehlesli a měli dlouho
o čem přemýšlet. Lektoři byli originál
Česká Skalice
Také večerní sobotní představení byla ním divadelním projektem doslova omá
komedie, Tři grácie z umakartu Michae meni. Reportéři z ČT se nestačili divit.
ly Doležalové a Janky Ryšánek Schmiedtové.

▪

DS J. K. Tyla (Rokycany): Princezna na hrášku

Maska (Česká Skalice): Tři grácie z umakartu

Divadelní spolek (L. T.): Ein stein, zwei stein!

Divadelní spolek (Lázně Toušeň): Poprask na laguně [mj]
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HEROES (Praha – Strašnice): Jsem tu kvůli daním

Divadlo pod Petřínem (Praha – Kampa): Dva muži v šachu
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OHLÉDNUTÍ

Otvírání studánek
Jarní koncert ve Skleněné vile 16. květ
na 2019 byl skvělý nápad. ZUŠ Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav ve spolu
práci se ZŠ a MŠ Lázně Toušeň a městy
sem Lázně Toušeň zde – mimo jiné –
provedly proslulou kantátu Bohuslava
Martinů na verše Miroslava Bureše
Otvírání studánek.
Obřadní síň se zaplnila do poslední
ho místečka a od samotného počátku
zde panovala slavnostní nálada.
Právem! Přítomné přivítal ředitel školy
Mgr. Martin Černý, který vtipně uváděl
celý program. V úvodu zazněl menuet
J. S. Bacha, výborně zahraný na zobcové
flétny žákyněmi toušeňské školy Annou
Černou, Hanou Vítovou, Emou Valáškovou

Uprostřed Kateřina Skálová a Jasmína
Osmanová

a Lucií Choděrovou . Dalším číslem bylo
Duetto G. P. Telemana v podání Klaudie
Jandové a Věry Kopderlové. Příčné
flétnistky hrály výtečně. Pianino zasvětil
Honzík Černý skladbou F. Chopina No
cturno op. 9/2 Es dur a sklidil zaslou
žený potlesk. První půli večera uzavřelo
úspěšné Trio Vivo , které se v okresní
soutěži umístilo na druhém místě, při
čemž první příčka mu unikla jen o vlá
sek: Klaudie Jandová, Věra Kopderlová a
Jan Černý zahráli skladby A. Vivaldiho a
F. Dopplera. Poté se už v tichosti a rych
le seřadil a za potlesku nastoupil téměř
čtyřicetičlenný pěvecký sbor Kantiléna
se sbormistryní Kristýnou Vadassovou a
sólisty Kateřinou Sklálovou – soprán,

Vpředu violista Vít Kubík

Jasmínou Osmanovou – alt, Richardem
Bayerem – recitace a zpěv, Pavlou Mi
chalovou a Hanou Dostálovou – housle,
Vítem Kubíkem – viola a Nanuli Ko
baladzeovou – klavír. Poetické, něžné i ve

selé a křehké Otvírání studánek vzbu
dilo obrovský dojem naprostým prá
vem! Sbor zněl čistě, vyrovnaně, jistě,
všechny děti zpívaly s velkou chutí
zpaměti, smyčce hrály profesionálně, re
citace byla procítěná. Krásné a dojemné!
A na závěr poděkování a květiny.
Určitě se nenašel nikdo, kdo by
z toho večera odcházel bez napros
tého nadšení. Děkujeme všem za nád
herný zážitek!

▪

Text a foto Hana Němečková

Vlevo sbormistryně Kristýna Vadassová

Autogramiáda
Milí Toušeňští, milý pane starosto,
milý pane Dr. Králíku,

XI. národní pře
hlídky sokolských divadel se uskutečnila
Při setkání účastníků

děkuji za krásnou jarní sobotu, kterou
jsem u vás prožila na představeních
sokolských souborů a ve Skleněné vile
při autogramiádě.

v sobotu 18. května 2019 ve Skleněné
vile autogramiáda Soni Červené , naší
čestné občanky a také čestné členky
Divadelního spolku Lázně Toušeň, nad
prvním společným vydáním obou dílů
její autobiografie Stýskání zakázáno a
Stýskání zažehnáno. Starosta městyse
Ing. Luboš Valehrach , MBA, (na fotu
vpravo) a vzdělavatel České obce
sokolské doc. RNDr. Zdeněk Mička ,
CSc., (vlevo) si navzájem předali dary:
grafický list MgA. Josefa Jelínka s emblé
mem divadelní přehlídky. Všichni před
autogramiádou krátce promluvili. Celé
setkání v obřadní síni uváděl hlavní
pořadatel přehlídky RNDr. Jan Králík,
CSc. První dvě knihy věnovala autorka
toušeňské knihovně, a pak už jen pode
pisovala a podepisovala: velmi ochotně
a s úsměvem.

▪Text a foto Hana Němečková
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Byl to dlouhý den, ale ani v noci se mé
myšlenky a vzpomínky neuklidnily.
Z knižních zásob ve svém nočním
stolku jsem namátkou vytahla Luboše
Sluky Básně v japonské formě haiku a
začetla se do oněch trojverší
s poselstvími. Až jsem smíchy usnula:
PODEZŘELÝM JE
DNES KAŽDÝ, KDO SI ZPÍVÁ
A NEUMÍRÁ.
Dobrou noc, Vaše

Soňa Červená při autogramiádě svých knih
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Sto let lípy svobody
Obnovu samostatné české státnosti po
první (Velké) světové válce oslavili naši
předkové před 100 lety při první pová
lečné Floriánské pouti v neděli 4. květ
na 1919 opravdu velkolepě. Řídící učitel
Ferdinand Holinka o tom zapsal do
II. školní kroniky:

„ Zasazení »lípy svobody«: 4. května
1919 konala se ve zdejší obci slavnost sázení
»lípy svobody«, jíž vedle
místních spolků a korporací
a velikého množství zdejší
ho i přespolního občanstva
činně zúčastnila se též naše
školní mládež, jež po pro
slovu správce školy před
nesla píseň »Lípy« a 3 de
klamace, načež zapěla na
konci národní hymny »Kde
domov můj« a »Nad Ta
trou sa blýská«.“ [Pamětní

slavnosti, kteří přišli v národních, hasič
ských a sokolských krojích i úborech (se
čtyřmi výjimkami v civilu). Několik ob
ličejů se podařilo rozpoznat, ale zdaleka
ne všechny. Poznali byste někoho z vaší
rodiny?
Kde byla fotografie pořízena, nelze
přesně určit. Lípa svobody byla vysaze
na na rozcestí ulic Hlavní a Na Hradis

ku uprostřed trojúhelníkového parčíku
před obchodem Václava Drábka . Vzniklé
náměstíčko bylo pojmenováno „náměstí
Svobody“. Ale ani název, ani lípa se
neujaly. Když po dvou desetiletích „lípa
svobody“ docela uschla (symbolicky
i skutečně), byl vysazen nový strom, a
ten roste na tomto místě dodnes.

▪

kronikář

kniha obec. školy v Tou
šeni, 1894, s. 229] O slav
nosti jsou krátké zmínky
také v kronice městyse
[Kniha pamětí městečka
Toušeně 1907, s. 98] a
v kronice hasičů [Pamět
ní kniha hasičského sbo
ru v Toušeni 18901963,
s. 35]. Dochovala se i fo
tografie „Milé vzpomínce

na sázení »Českoslovanské
lípy« v Toušeni 19 4/5 19“

od brandýského foto
grafa Václava Vildta. Za
chycuje 106 účastníků

Pětatřicet zapomínaných
osobností
Historik Oblastního muzea Prahavý
chod Mgr. Martin Hůrka připravil k le
tošnímu znovuodhalení pamětní desky
poleradskému rodáku P. Františku
Josefu Řezáčovi (18191879) sice jen
příležitostnou a útlou, ale objevnou pu
blikaci: na pouhých dvacet stran vtěs
nal množství cenných dat a ilustrací
nejen o P. Fr. J. Řezáčovi. Toho před
stavuje jako kněze s širokou veřejnou
působností, obrozeneckého vlastence
z okruhu Jungmannova, Havlíčkova a
Riegrova. P. Fr. J. Řezáč při své vedlejší
duchovní péči o trestance vypracoval a
publikoval zásady reformy vězeňství,
uznávané dodnes: nemá jít jen o trest,
ale o působení na obrat osobních
FLORIÁN | 5 – 6 / 2019

hodnot, aby vězni sami chtěli změnit
své chování. Patnáct následujících ilu
strovaných medailonků v brožurce
upozorňuje na podobně významné
duchovní osobnosti, které od 14. do 20.
století vynikly ve středním Polabí také
v právu, literatuře, poezii, hudbě, jazy
kovědě, fyzice, astronomii a sociální
péči. Mezi ještě stručněji připomenutý
mi dalšími osmnácti duchovními poly
history z naší části Polabí je pak zmíněn
rovněž P. Josef K. Petráš, zakladatel tou
šeňské Floriánské pouti, první čestný
občan Toušeně.

▪

jvk

Fran šek Josef Řezáč v publikaci Pětatřicet
zapomínaných osobnos od Mgr. Mar na
Hůrky
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100 LET REPUBLIKY

Toušeňské oběti
I. světové války
Fran šek Bareš

7. zeměbraneckého pěšího pluku; padl
† 5. 4. 1915 v Užockém průsmyku v Ha
liči střelnou ranou do hlavy [P]

Alois Hájek

* 26. 5. 1876 v Toušeni č. 1, syn obuvníka,
v Toušeni chodil do školy, člen SDH; od
prvního roku války u 52. domobranec
kého pěšího pluku, na bitevní čáře na
balkánské frontě; zajat v Srbsku;
† 21. 1. 1915 [P]

* 4. 9. 1887 v Toušeni č. 64, syn dělníka,
v Toušeni chodil do školy, člen SDH,
zámečník; od prvního roku války u 8.
zeměbraneckého pěšího pluku; na bi
tevní čáře na jižní frontě; nezvěstný;
padl † 18. 9. 1914 v Parašnici na Sávě
v Srbsku [P]

Fran šek Bartůšek

Václav Hájek

z Toušeně odveden mezi prvními k řa * 24. 10. 1893 v Toušeni v č. 64, syn
dovému vojsku, na bitevní čáře; † 1915 dělníka, v Toušeni chodil do školy, člen
na úplavici [ŠK]
SDH; odveden v druhém roce války na
bitevní čáru; padl † v Srbsku [P]

Ondřej Blach

* 1885 – bydliště Toušeň, člen SDH; od
veden mezi prvními k řadovému voj
sku, na bitevní čáře; † 11. 3. 1916 v Tomi
či v Srbsku na tuberkulosu [P]

Bedřich Boháč

Ing. Alois Hauner

Z toušeňských obětí I. světové
války je třicet jmen vytesáno na
pomníku padlých [P]. Jména
dalších dese jsou zachycena ve
Vojenském ústředním archivu
Ministerstva obrany České
republiky [VÚA], čtyři jména
jsou zapsána pouze ve druhé
školní kronice [ŠK] a jedno
jméno v kronice Sboru
dobrovolných hasičů [SDH].
Souhrn všech pětačtyřiceti jmen
je doplněn daty z matrik a
z archivů bývalého okresu
Brandýs nad Labem, Městského
muzea v Čelákovicích,
Oblastního muzea Praha-východ
a z dalších zdrojů.

* 1893 – v Toušeni syn ředitele cukrova
ru, člen SDH, v Praze posluchač Vy
soké školy technické; poručík v záloze;
na bitevní čáře; padl † 20. 8. 1916 u Ho
rožánky v Haliči [P]
frontě; padl † 2. 7. 1917 v Itálii [VÚA]

* 23. 10. 1888 v Toušeni v č. 29, syn
rolníka, člen SDH; od 1914 ve válce ne Josef Hloušek
zvěstný † [P]
* 1883 – v Toušeni chodil do školy, člen
SDH; odveden mezi prvními k řadové
mu vojsku, na bitevní čáře; nezvěstný;
Josef Černík
* 11. 12. 1886 v Toušeni v č. 28, syn kočí padl † 1914 v Haliči [P]
ho, obuvník, člen SDH; do rakousko
uherské armády povolán z Mnichova
v Bavorsku k 28. pěšímu pluku, vojín;
na východní frontě 10. 12. 1914 zajat
v Bochně v Haliči; přihlásil se k Čs.
legii v Rusku v Omsku, ale vstup není
potvrzen; podle jiné zprávy padl † 1918
v Haliči [P]

Josef Janda
* 12. 6. 1882 v Toušeni v č. 77, syn dělníka
a domkáře, v Toušeni chodil do školy,
člen SDH; odveden v druhém roce války,
dočasně osvobozen; † 16. 10. 1917 v Tou
šeni na následky válečných útrap [P]

Hynek Knapp (Ignác Knap)
* 5. 8. 1894 v Toušeni č. 91, syn zámečníka,
v Toušeni chodil do školy; bydliště Čelá
kovice; odveden v druhém roce války; na
jižní frontě (makedonské bojiště); zemřel
† 26. 12. 1917 v Trebinje v Hercegovině [P]

Josef Došek

Josef Koníček

* 27. 4. 1894 v Toušeni v č. 39, syn rolní
ka, v Toušeni chodil do školy, člen Odhalení pomníku padlých 26. 6. 1927
SDH; od prvního roku války u 7. dra
gounského pluku na bitevní čáře; padl
† 1. ledna 1916 Sinkówě v Haliči [P]
Felix Holbán
z Toušeně, od prvního roku války
Josef Dvořák
v domobraně u pekařského oddělení
* 18. 2. 1890 v Toušeni č. 50, syn řezníka; mimo bitevní čáru; † 1916 na tuberkulo
narukoval k 8. zeměbraneckému pěší su [ŠK]
mu pluku; na jižní frontě 18. 2. 1915
ohlášen v Leskovaci nezvěstný; Emanuel Hora
† 15. 3. 1915 v záložní nemocnici v Jago v Toušeni člen SDH; padl † neznámo
dině v Srbsku [VÚA]
kde [SDH]

* 1893 – v Toušeni člen SDH, sadař; mezi
prvními narukoval do domobrany; podle
některých zpráv na východní frontě,
podle nepotvrzených zpráv měl vstoupit
do Čs. legie v Rusku; podle určitější
zprávy 11. 8. 1916 těžce raněn na jižním
bojišti u Monjalcore; † 14. 8. 1916 v Mon
jalcore v Itálii na následky zranění [P]

Emanuel Kovářík

* 13. 7. 1894 v Toušeni v č. 89, syn koší
káře, v Toušeni chodil do školy; mezi
prvními v domobraně, od prosince 1914
na východní frontě; v boji raněn do levé
Fran šek Dyrhon
Pavel Hora
ruky; za udatnost vyznamenán stří
* 12. 10. 1895 v Toušeni v č. 94, syn truh * 1897 – v Toušeni člen SDH; na jižní brnou medailí II. třídy a bronzovou
láře, v Toušeni chodil do školy, člen frontě; podle nepotvrzených zpráv měl medailí; po vyléčení převelen na ital
SDH; odveden v druhém roce války; vstoupit do Čs. legie v Itálii; padl † 1917 skou frontu; podle nepotvrzených
padl † 19. 8. 1917 v Haliči [P]
v Itálii [P]
zpráv měl vstoupit do Čs. legie v Itálii;
podle určitější zprávy na italském bo
Josef Forman
Josef Houštecký
jišti jako četař u strojních pušek padl
* 24. 2. 1890, učitel v Toušeni, člen SDH; * 3. 11. 1886 v Toušeni v č. 7, syn obuv střelnou ranou do srdce † 15./16. 9. 1917
narukoval v prvním roce války jako ka níka; v Toušeni chodil do školy; odveden u Goricie v Přímoří na výšině 862; zů
detaspirant 6. pochodového praporu v druhém roce války; na jihozápadní stal v rukou nepřítele [P]
14

FLORIÁN | 5 – 6 / 2019

100 LET REPUBLIKY
Josef Kovařík
v Toušeni chodil do školy, odveden
v druhém roce války, na bitevní čáře;
více zpráv není [ŠK]

ho roku války u 51. domobraneckého
praporu, 2. rota; na bitevní čáře; v srb
ském zajetí onemocněl skvrnivkou;
† 1915 v Srbsku [P]

rolníka, v Toušeni chodil do školy, člen
SDH; od prvního roku války v domo
braně, od 1916 na bitevní čáře;
† 21. 3. 1916 v Černé Hoře vysílením [P]

Fran šek Král

Karel Pilař

Jaroslav Skřinka (Skřínka)

* 14. 10. 1892 v Toušeni v č. 22, syn
dělníka, v Toušeni chodil do školy, člen
SDH; od prvního roku války v domo
braně, poté na bitevní čáře; † 1918 v Al
bánii [P]

* 1886 – v Toušeni člen SDH; od prvního
roku války v domobraně, poté na bitevní
čáře; padl † neznámo kdy a kde [P]

* 22. 5. 1887 v Toušeni č. 21, syn kováře;
narukoval k 30. zeměbraneckému pěší
mu pluku, poté na severní frontě (ruské
bojiště); nezvěstný; † 9. 9. 1914 [VÚA]

Čeněk Rosůlek

* 1886 – narukoval z Toušeně, od první
ho roku války u 34. zeměbraneckého
* 16. 4. 1878 v Toušeni v č. 90, syn ná pěšího pluku, poté na severní frontě;
deníka, v Toušeni chodil do školy, člen nezvěstný; † 27. 2. 1916 ve Skobelevu
SDH, hospodářský dělník; od prvního (Rusko) [VÚA]
roku války v domobraně, poté na bi
tevní čáře; nezvěstný; padl † 23. 5. 1915
u Rzesowa v Haliči [P]

Oldřich Smolík

Alois Kra na

* 31. 10. 1876 v Toušeni v č. 52, syn dom
káře, v Toušeni chodil do školy, člen
SDH, člen Obce baráčníků, pokrývač;
1914 narukoval do domobrany, poté na
bitevní čáře; padl jako první z Toušeně
† 10. 11. 1914 u Czekaje v Haliči [P]

Josef Král

* 1892 – v Toušeni člen SDH; narukoval
mezi prvními, odvelen na italskou
frontu; podle nepotvrzených zpráv měl
vstoupit do Čs. legie v Itálii; od 1914
nezvěstný † [P]

Jindřich Kraus

„Komárno 25. října – Srdečný pozdrav. Odjíždíme z pevnos Komárna kam nevíme aš dojedem budu psat více. Mame se dos špatně
doma je lepši. Nejspíš Srbsko. Všechny ve spolek pozdravuju na schledanou. Pecka J.”

* 13. 5. 1896 v Toušeni v č. 96, syn
dělníka, v Toušeni chodil do školy, člen
SDH; od prvního roku války v domo
braně, poté na bitevní čáře; podle nepo
tvrzených zpráv měl vstoupit do Čs.
legie v Itálii; † 1917 v Dalmácii [P]

Fran šek Tržický

Josef Tržický

* 1881 – narukoval z Toušeně; na jihozá
padní frontě (italské bojiště); u čs. pěší
ho pluku 28 (53) v hodnosti svobodník;
nezvěstný; † 17. 11. 1915 u Monte San
Poslední zpráva Josefa Pecky z Komárna
Michele (Gorizia) [VÚA]
25. 10. 1915 před přesunem do Srbska, kde padl

* 27. 2. 1884 v Toušeni v č. 52, syn dom
káře; narukoval k 5. pěšímu pluku, poté
u 8. střeleckého pluku v hodnosti střelec;
† 11./12. 11. 1918 na zápal plic v zajetí
v Samaře (Rusko), pohřben tamtéž [VÚA]

Václav Křivánek

Ladislav Zahradník

Alois Růžička

* 25. 9. 1883 v Toušeni v č. 84, syn
obecního strážníka, v Toušeni člen
SDH; odvelen na italskou frontu, podle
nepotvrzených zpráv měl vstoupit do
Čs. legie v Itálii; † 13. 11. 1917 v Capelle
(Borgo) v Tyrolích, pohřben tamtéž
(VIII/5) [P]

* 6. 11. 1883 v Toušeni v č. 91, syn čeledí
na cukrovaru; narukoval z Hronětic
(Nymburk); sloužil u 3. pěšího pluku
jako zákopník; padl † 19. 3. 1918 u San
Daniele (Treviso) v Itálii, pohřben v
Coneglianu (126) [VÚA]

* 12. 7. 1894 v Toušeni č. 60, syn rolníka;
v Toušeni chodil do školy; od prvního
roku války v domobraně, poté na bi
tevní čáře (ruské bojiště); zajat; ne
zvěstný; † 4. 4. 1915 na vrchu Hucisko,
Esztebnekhuta /Stebnícka Huta/ (Bar
dejov) [VÚA]

Fran šek Mikeš

Bedřich Rybka

Franz (Fran šek) Zárybský

* 1891 – v Toušeni chodil do školy, člen
SDH v Toušeni, hospodářský dělník; od
prvního roku války v domobraně, poté
na bitevní čáře; nezvěstný; padl † 1916
na východní (ruské) frontě [P]

* 8. 8. 1889 v Toušeni v č. 16, syn rolníka,
v Toušeni chodil do školy, člen SDH;
odveden mezi prvními k řadovému
vojsku; od 1915 na italské frontě na bi
tevní čáře; zajat; podle nepotvrzených
zpráv měl vstoupit do Čs. legie v Itálii;
Gustav Petr Mužák
† 6. 3. 1919 ve Varesu v Itálii na zápal
* 1. 8. 1892 v Toušeni č. 87, syn za plic [P]
hradníka, bydliště Kamení (Turnov); na
severní frontě (ruské bojiště), poté Ing. Jaroslav Rybka
u náhradního praporu čs. pěšího pluku * 25. 4. 1894 v Toušeni v č. 16, syn
44 (94); padl † 6. 9. 1915 na vrchu Moki rolníka, v Toušeni chodil do školy; od
la u Czernici v Haliči [VÚA]
prvního roku války v domobraně; pod
le nepotvrzených zpráv měl vstoupit
do Čs. legie v Rusku; podle jiné zprávy
JUDr. Gustav Passer
* 1868 – v Toušeni syn majitele cukrova 1917 převelen na italskou frontu, kde
ru, člen SDH; odveden mezi prvními; měl vstoupit do Čs. legie v Itálii; ne
padl † 1914 v Srbsku [P]
zvěstný † [P]

Josef Pecka

Antonín Sádecký

* 1890 – v Toušeni člen SDH; od první * 30. 11. 1875 v Toušeni v č. 32, syn
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* 1896 v č. 69 v Toušeni, syn služebné,
v Toušeni chodil do školy; od prvního
roku války u 8. zeměbraneckého pěšího
pluku, poté na severní frontě (ruské bo
jiště); † 22. 7. 1915 v Malé Niedrżwici
(Lublin), pohřben tamtéž [VÚA]

Antonín Zelinka
* 19. 6. 1879 v Toušeni v č. 61, syn rybáře,
v Toušeni chodil do školy, člen SDH; od
prvního roku války v domobraně, téhož
roku na jižní frontě; podle nepotvr
zených zpráv měl vstoupit do Čs. legie
v Itálii; nezvěstný; † 1917 v Dalmácii [P]

Josef Zeman
* 1. 1. 1892 v Toušeni v č. 7, syn chalupní
ka; v prvním roce války povolán na bi
tevní čáru; nezvěstný † [ŠK]

▪

RNDr. Jan Králík, CSc.
kronikář městyse Lázně Toušeň
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TOUŠEŇ GOTICKÁ ● RENESANČNÍ ● BAROKNÍ ● EMPÍROVÁ ● ART DECO ● MODERNÍ

Toušeň barokní
Šes dílný seriál o stavebních slozích v Lázních Toušeni pro zpravodaj Florián připravují
Ing. arch. Ivan Vaňousek a RNDr. Jan Králík, CSc.
Baroko
stavební a umělecký sloh 17. a 18. století
italského původu – je protikladem
renesance svým neklidem, deformací tvarů
a skladby, je založen na iluzi pohybu a
vnitřních prostorů, na napětí a perspektivě.
Název má původ v portugalštině, kde
barroco znamená „nepravidelná
(nabubřelá) perla“. Hlavními znaky jsou
zprohýbané zdi staveb, jejichž půdorys
často sleduje konkávní a konvexní křivky.
Unikátem v evropském měřítku
a s přesahem až do 19. století je české, tzv.
selské baroko (štíty venkovských stavení
zdobené volutami [spirálovitými
ozdobami], vjezdové brány dvorů, boží
muka a další drobné objekty).

Brány do dvorů
Baroko nemusí mít vždy podobu mo
numentálního staroboleslavského pout
ního chrámu nebo malebných štítů
jihočeských holašovických statků. Sto
py baroka bývají i nenápadné. V Tou
šeni byly po třicetileté válce „barokně“
obnoveny nebo nově zbudovány nej
méně čtyři desítky stavení. Jejich podo
bu už sice nevidíme, ale lze po ní najít
stopy. Jako původně barokní stavební
prvek byly i v pozdějších slozích, ze
jména počátkem 19. století, obnovovány
a nově stavěny portálové vj ezdy (klen
by nad vraty) do hospodářských dvorů.

Svatý Jan Nepomucký ve výklenku zájezdního
hos nce (před 2003)
16

Navazovaly na zděné štíty
obytných domů. Mezi do
mem a vjezdem do dvora
býval s menším zaklenutím
blíže k obydlí ještě i užší
vchod, branka. Kolik tako
vých portálů a branek mělo
kdysi v Toušeni původní
barokní podobu, bohužel
nevíme. Portálů a branek
přestavěných již bez výraz
nějších barokních rysů zů
stalo dodnes šest. Pamětní
ci si možná vzpomenou i
na další, poměrně nedávno
zbořené portály při Hlavní
ulici. Vjezdové brány pak
bývaly stavěny i nově, s ry
sy pozdějších slohů.

tahovaly (ne na rumpál). Okovy byly spoje
ny dlou hým řetězem, upevněny na každém
konci v pohyblivém otáčení, řetěz se pohy
boval v hlubokém zářezu (žlábku) v dřevě
ném kole. Vytáhnout okov plný vody z hlu
boké studně nebylo maličkostí, k tomu
musela být dostatečná zručnost. “ Po dal

Zájezdní hos nec

Bez zvláště nápadných zdobných do
plňků vznikaly v čase baroka i běžné li
dové roubené stavby, ať obytné nebo
hospodářské. Svůj „sloh“ měly také
stodoly, kryté slaměnými, rákosovými
či orobincovými došky. V dobrém stavu
zůstaly díky majitelům zachovány rou
benky v Ovčárně číslo 63 a na nábřeží
číslo 43 i s hospodářským stavením.
Další zanikly, nebo se dochovaly jen
méně zjevně, jako číslo 49 v Káranské
ulici, nebo číslo 16 při dolním rohu Ná
dražní ulice.

Z barokních zděných sta
architekt
veb si nejzřetelněji uchoval
slohový ráz záj ezdní hos
ti nec číslo 40, vybudovaný
po roce 1754 Jakubem Choděrou v místě
starší živnosti téhož zaměření. Dům
býval opatřen nápadně vysokou man
sardovou střechou a dvěma portálový
mi vjezdy. Protože šlo o zájezdní hosti
nec, celý jeho dvůr byl zastřešen, a to
šindelovou krytinou na trámoví pode
přeném osmi mohutnými dubovými
sloupy. Koně přenocovali v přilehlých
stájích. Slavný zdejší rodák malíř Čeněk
Choděra (18811955) vzpomínal nejen na
studánku v barokním sklepě a na chle
bovou pec: „U hořejších barokových vrat

ších stavebních úpravách se ovšem ne
dochovaly ani sloupy zastřešení dvora,
ani zařízení studny, ani mansardová
střecha. Z původních barokních staveb
ních prvků Choděrova hostince zůstaly
viditelné pouze dolní portálový vjezd,
mohutný nárožní opěrný sloup a v již
ním průčelí výklenek, v němž stávala
barokní pískovcová soška svatého Jana
Nepomuckého, dokud se nestala kořistí
zlodějů.

Roubenky ještě nezanikly

Tři barokní křížky

stávala velká studně, krytá šindelem, za
řízená na dva okovy, které se ručně vy

Na veřejných prostranstvích přetrvaly
v našem městysi z dob baroka tři
pamětní křížky: o nejstarším z nich při
dolním konci ulice Na Stráni z roku
1757 se připomínalo, že míval podobu

Zájezdní hos nec s mansardovou střechou
(asi 1890)

Křížek z roku 1761 na konci lipové áleje na
náměs
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STAVEBNÍ SLOHY V LÁZNÍCH TOUŠENI

roubenka č. 63
brána do parku ●
křížek ●
1800

●

roubenka č. 43

●

portál

roubenka č. 49
● vjezdu č. 34 ●
kaple sv. ●
● zájezdní hos nec
Floriana
●

roubenka č. 16 ●

křížek 1761

křížek
1757 ●
Roubená stavba číslo 43 na nábřeží
(kreslil Zdeněk Gutwirth, 1929)

● hřbitov
Toušeň barokní, mapa: openstreetmap.org

božích muk a stával výše. Sou
časná podoba je pozdější, z pů
vodní stavby zůstal pouze vr
cholový pískovcový kříž. Druhý
barokní křížek stával od roku
1761 při severním konci lipové
aleje u hráze rybníka (dnes na
Floriánském náměstí), říkalo se
mu „Choděrův“. Po zrušení ryb
níka byl (přesně po dvou stole
tích) přemístěn za rohovou zíd
ku k nároží kostela sv. Floriana a
znovu vysvěcen. Nejmladší, třetí
barokní křížek stojí od roku 1800
u dolního konce dnešní Pražské
ulice, při původní cestě do Záp.
Nese nápis se jménem rychtáře
Jana Chrdle. Ani jeden z těchto tří
křížků nezůstal přesně na svém
původním místě.

Toušeňské baroko končí kapličkou

Barokní linie přesto žijí dál
Větší návrat k barokním prvkům
nenastal ani v období pozdního
historismu koncem 19. století.
Objevily se pouze drobné pseu
dobarokní detaily: kamenné vá
zy opatřené k výzdobě parku
u Skleněné vily (později pře
místěné k pomníku, odcizené,
nalezené a znovu odcizené) a
voluty zdobící některé náhrobky
na hřbitově (dnes již jen tři).
Rozevlátou barokizující vlnou
zastřešení byl nedávno oživen
portál vjezdu u čísla 34 (branka
zůstala na místě). S barokními
motivy se nejnověji setkáme na
nové kované mříži jihozápadní
brány Parku profesora Procház
ky, vytvořené v roce 2016.

▪

kronikář
foto archív autora

Jednoduchou barokní podobu –
lidovou, dřevěnou – měla kdysi
jistě i zvonička (dřevěný sloup se
zvonkem) v západním cípu pů
vodního velkého náměstí, kde
byla roku 1825, za představené
ho městyse Jakuba Novotného , po
stavena kaplička svatého Flori
ana, první zdejší zděný sakrální
objekt. Naši předkové se roz
hodli pro raně barokní tvarosloví
s dvěma oddělenými prostory a
s typickou cibulovitou střechou
zvonice. Nechyběly ani baroki
zující ozdoby kovových patriar
ších křížů a sluneční hodiny.
Žádná další stavba pak již v
Toušeni ve stylu připomínajícím
Pseudobarokní váza u pomníku
baroko nevznikla. Podobného
padlých (dříve v Parku prof.
řešení kapličky bylo krátce poté Procházky) (před 2003)
užito v nedalekých Sedlčánkách.
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Kaplička z roku 1825 a usedlost číslo 11 (kreslil Ferd. Blecha)

Nápis na křížku při cestě do Záp (zviditelněný křídou):
O. T. nakládala na tento kříž za rychtáře Jana Chrdle 1800
(„O. T.” = obec Toušeň)

Zdobná vrata do Parku profesora Procházky z roku 2016;
konstrukci navrhl a vyrobil umělecký kovář Daniel Treml
z Horních Počernic
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SPORT

Lázeňský běh potřinácté

kovic časem 37:48. Pro stříbrnou medai
li si doběhl na této trati obětavý toušeň
ský pořadatel Václav Kain . Všem
Deset toušeňanů na stupních vítězů
gratulujeme!
Hlavní pořadatelskou tíhu nesli
Mgr. Lucie Kainová, Mgr. Václav Kain ,
Aprílové jaro uskrblilo pro XIII. ročník žák (1200 m) Marek Černý. Loňský ví Jakub Klasna a jako moderátor
Lázeňského běhu pouze 9 °C a deštivé
těz v kategorii starších žáků Petr Homo Mgr. Martin Černý. Medaile předával
poledne. Nakonec i nesměle prosvitlo la běžel letos již hlavní závod mužů starosta městyse Ing. Luboš Valehrach .
sluníčko, ale to už žádné další účastníky (4200 m) a bronzová příčka mu unikla
Běh se konal ve spolupráci se ZŠ a
nepřilákalo. Přesto se na start postavilo pouze o 26 vteřin: pro bronzovou me MŠ Lázně Toušeň, letos velmi pomohly
183 závodníků z 15 míst: Brandýs nad daili si doběhl – také Toušeňan – Voj žákyně ZŠ Anička Choděrová, Lucka Cho
Labem, Bylany, Čelákovice, Jenštejn, těch Sysel. Mezi domácími ženami děrová a Kačka Novotná, s přípravou a
Kounice, Lázně Toušeň, Nehvizdy, Pole (4200 m) byla překvapením třetí Mi předáváním cen pomáhal Martin Pop .
rady, Praha, Předměřice nad Jizerou, chaela Šmegrová . V kategorii veteránů Díky sponzorovi panu Kazdovi obdrže
Přerov nad Labem, Příbram, Skorkov, II (4200 m) obhájil loňské vítězství za ly všechny děti, ale i velká část dospě
Stará Boleslav, Šestajovice. Nižším po Lázně Toušeň Petr Schütz a jako třetí lých, pamětní medaili za účast v závo
čtem přespolních ubyli domácím v ně doběhl věrný sponzor Jaroslav Tihon . dě. Sponzory XIII. ročníku Lázeňského
kterých kategoriích soupeři.
V chodeckém závodu Nordic Walking běhu byly Městys Lázně Toušeň, Su
Z toušeňských minipředškolaček byli nejrychlejší Adam Zahurský a Na zuki TERS, s. r. o., Česká průmyslová
(80 m) porazila všechny soupeřky tálie Řeháková , opět oba domácí. zdravotní pojišťovna, Continental,
Johana Jandurová a mezi předškolač V hlavní kategorii (4200 m) zvítězil TrigaK, Zednictví Tihon Lázně Toušeň,
kami (80 m) byla druhá Emma Lysická . Lukáš Podolák z Brandýsa nad Labem Elektroservis Bartůněk, Tvorba webů
Z žákovských kategorií vybojoval pro v čase 14:41. Na střední trati (10 500 m) JAKLA.cz a SportLaV Lázně Toušeň.
red
Lázně Toušeň bronzovou pozici starší podal nejlepší výkon Petr Luhan z Čelá

▪

Marek Černý, 1 200 m, bronz,
foto Luboš Nováček

Adam Zahurský, nordic walking,
zlato, foto jvk

Václav Kain, 10,5 km stříbro,
foto jvk

Petr Schütz, 4 200 m, zlato,
foto jvk

Juniorský mistr světa nezahálí
Další zlaté medaile pro Jana Veškrnu
Toušeňský juniorský sportovec v oboru
asijských bojových umění Jan Veškrna
[Florián 2018, 910, s. 11] se dál věnuje
nejen škole, ale i soutěžím. Již jako ju
niorský mistr světa získal loni na
podzim další tři zlaté medaile v SLO
Open ve Slovinsku a v Bulgaria Open
v Plovdivu a čtyři zlaté na Mistrovství
ČR v Brně. Ve svých kategoriích (mat

sogi starší junioři do 63 kg a tul starší ju
nioři I. dan ) zvítězil s přehledem

i v Čertovském poháru v Praze 6 a
z řeckého šampionátu King of
18

TaekwonDo v Soluni si přivezl bronz.
V roce 2019 dvakrát zvítězil v Brně při
Poháru Českého svazu TaekwonDo
ITF a dvě zlaté má i z Czech Open
v Nymburce (v obou kategoriích). Svý
mi výkony si vybojoval účast na mi
strovství Evropy 2019 v Rimini v Itálii,
kde potvrdil skvělou formu ziskem
dvou bronzových medailí z indivi
duálních disciplín a jako člen týmu ju
niorů obdržel ještě dvě stříbrné a další
zlatou medaili . Blahopřejeme!

▪

red

Jan Veškrna na ME 2019 v Italském Rimini
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INFORMACE
Prak cký lékař

Úřední hodiny úřadu městyse

MUDr. Jiří Ranc, Dům seniorů, Za Školou 414, 1. patro

Hlavní 56
pondělí

úřední hodiny: 8:00 – 12:00
starosta:
9:30 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:30

úřední hodiny: 9:00 – 12:00
pokladna:
8:00 – 9:00
telefony: 326 992 302, 326 991 592

13:00 – 17:00

středa

Veterinární praxe

Knihovna
Skleněná vila, V Ovčárně 87
úterý

15:00 – 17:00

Pošta Partner a prodejna krmiv
Za Školou 2
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
telefony:

pondělí
13:00 – 18:00
úterý
7:30 – 14:00
středa
11:00 – 17:00
čtvrtek
7:30 – 14:00
pátek
7:30 – 13:30
telefon: 326 992 361

8:00 – 10:00
8:00 – 12:00
13:30 – 16:00
8:00 – 12:00
13:30 – 17:00
8:00 – 12:00
13:30 – 16:00
8:00 – 12:00
13:30 – 16:00
9:00 – 11:00 vydávání balíků a listovních zásilek
604 100 302, 737 946 186

Česká daňová kancelář, s. r. o.

MVDr. Jitka Myslivečková, Hlavní 39
dopoledne
odpoledne
pondělí
objednaní pacien + operace 15:00 – 19:00
úterý
objednaní pacien + operace
středa
10:00 – 12:00
15:00 – 19:00
čtvrtek
10:00 – 12:00
15:00 – 19:00
pátek
objednaní pacien + operace 15:00 – 19:00
soboty, neděle a pohotovost po telefonické domluvě
telefon: 326 992 912, 602 641 294

Advokátní kancelář
Mgr. Stanislav Beran, Dům seniorů, Za Školou 414, 1. patro
telefon: 606 494 811
email: beran-advokat@seznam.cz

Ing. Luboš Valehrach, MBA, Na Požárech 425

Večerka u Honzíka

daňové poradenství, vedení účetnictví
telefon: 603 876 540

Thao Leová Thanh a Ngoc Nguyen Duc, Hlavní 13

Rehabilitace – masáže
Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za Školou 414
LTV cvičení – elektroléčba – mobilizace páteře, reﬂexní terapie
pondělí – pátek dle objednání
telefon: 603 254 220

Pneuservis, autoservis
Emanuel Fiala, Hlavní 13
pondělí – pátek 8:30 – 17:00
sobota – neděle dle dohody
telefon: 731 036 059

Atelier Kučera
Za Školou 56
krejčovské práce, opravy oděvů
úterý – pátek
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
sobota
9:00 – 11:00
Mgr. Eva Valsová, telefon: 736 536 574

Casido, s. r. o.
Floriánské náměs 413
Prodej jednostranných a oboustranných lepících pásek, technických, stavebních a elektrikářských pásek, plastových sáčků,
pytlů, strečových fólií, plastového obalového materiálu za
velkoobchodní ceny.
pondělí – pátek 8:30 – 15:00
telefony: 737 242 375-6
www.casido.cz
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potraviny – drogerie
pondělí – pátek 6:30 – 20:00
sobota – neděle 6:30 – 18:30

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

Dámské kadeřnictví
Hlavní 35
pouze na objednávku
telefon: 723 679 943

SALON LINDA - Stříhání pejsků
Eva Pencová, Na Ostrůvku 292
telefon: 773 079 428

Infozprávy
Služba Infozprávy je určena všem občanům městyse a je zcela
zdarma.
Registrace je možná
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
b) přes internet www.infozpravy.cz
c) mobilním telefonem.
Registraci telefonem provedete zasláním SMS
LT mezera číslo popisné na telefonní číslo 735 166 666
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Kalendář akcí 2019

Elektronickou podobu kalendáře akcí naleznete na h p://ﬂorian.ma.zausima.cz, změny vyhrazeny.
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