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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

V

ážení spoluobčané,
letní prázdniny se nám pomalu přehouply do druhé své poloviny. Občané si zcela jistě všimli rozkvetlých lamp a květinové pyramidy mezi radnicí a školou. Soudě podle pozitivních reakcí obyvatel se směr výzdoby
městyse osvědčil a předpokládáme tak i v příštích letech v rozšiřování
výzdoby pokračovat. Ani období dovolených však nezastavilo vlnu různých šumů, které se po obci šíří. Začali jsme vybírat dodavatele na rekonstrukci chodníků podél ulice Hlavní a Nehvizdské. Spolu s tím však
Toušení proběhla zcela nepodložená informace, že podél ulice Hlavní
zmizí keře – živé ploty. Obyvatelé začali atakovat úřad městyse s požadavky, abychom keře zachovali. Bohužel nevím, kde tato informace
vznikla. Samozřejmě chci všechny občany ujistit, že podél Hlavní ulice
směrem do Čelákovic se keře mýtit nebudou, pokud to nebude nutné
při výstavbě samotné. Pokud přesto (z důvodu stavby) dojde k poničení
keřů, pak bude provedena náhradní keřová výsadba. Je zřejmé, že živé
keře jednak působí esteticky, zeleň do naší obce bezesporu patří, jednak chrání fasády budov před projíždějícími vozidly, zejména v zimních
měsících. Určitě není naším cílem jakkoli se keřů zbavovat bez adekvátní náhrady. Poněkud jiná situace je v ulici Nehvizdská, kde vybudujeme
několik zálivů pro parkování aut před mateřskou školkou a před sokolovnou; některé keře tak budou muset v těchto místech stavbě ustoupit
a možná je časem nahradí stromová výsadba.
Jak již bylo napsáno v minulém zpravodaji Florián, vedle rekonstrukce
chodníků bude probíhat rekonstrukce komunikace Na Nábřeží za vzniku
oddělených pruhů - pro cyklisty a pro pěší. Zastupitelstvo městyse záměr schválilo v minulém roce, poté vyčlenilo i finanční prostředky, přijalo dotaci. Bohužel někteří nespokojení občané se nedokážou s touto
situací smířit a obec, potažmo zastupitelstvo, atakují všemi možnými
způsoby. Podle mého názoru vše již bylo řečeno a nemá smysl se k důvodům stavby cyklostezky a pěší stezky vracet. Dokonce ani reportáž na
TV Barrandov v polovině července nepřinesla nic nového, a to pro žádnou stranu. S výstavbou komunikace se započne během podzimu.
20. července nám byla přiznána nová dotace z operačního programu
životní prostředí ve výši 1.763.000 Kč na pořízení víceúčelového pracovního stroje - nakladače a bagru, štěpkovače na větve a dalších tří kusů
kontejnerů na bioodpad. Tím je strojová obměna parku technických
služeb úspěšně dovršena.
Občané si určitě všimli i nově zrekonstruované a dobudované ulice Ve
Dvoře. Jednalo se v poslední době o nejhorší ulici v městysi. Její část
byla zcela bez povrchu a kvůli sklonu ulice při přívalových deštích štěrk
zanášel kanalizační vpusti a roury. Oprava tak byla pro městys prioritou.
Zároveň přitom došlo k propojení ulice Ve Dvoře a ulice Nádražní. Zvýšil
se tak jednak komfort pro pěší, jednak pro svoz komunálního odpadu.
Bez významu není ani estetický přínos pro tuto lokalitu.
Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta městyse

Jak třídit bioodpad
Od předminulého roku mohou občané využít
kontejnery na bioodpad. I když na kontejnerech je uvedeno, jaký odpad do kontejneru
patří a jaký ne, stále někteří občané tato upozornění nerespektují a vážně tím ztěžují práci
technickým službám. Prosíme tak občany, aby
do klasických kontejnerů vhazovali jen sypký
bioodpad (trávu, drny, drcené dřevo, krátké a
slabé větvičky apod.). Větve a dřevěný kusový

foto z výstavy fotografií Hany Němečkové

Oči na křídlech
Mnozí vyjíždíme do světa hledat divy přírody, objevovat, žasnout a povzdechnout si, co všechno doma nemáme. Víme ale,
co všechno doma máme? Výstava fotografií Hany Němečkové
Ze života hmyzu nám – všem návštěvníkům – nejen naznačila,
ale rovnou dokázala, jak málo si všímáme, kam se nedíváme,
co přezíráme, nad čím neuvažujeme, jak podceňujeme přírodu, kterou máme na dosah. Kdekoli. Fotografie motýlů, brouků, pavouků, včel, mravenců, vážek, ploštic a much z jediné
malé zahrádky uprostřed Toušeně přitom představila jen úzký
průhled do nepřeberného bohatství podob jedné z mnoha
větví života. Ovšem průhled překvapivý, úžasný až neuvěřitelný: ve spánku, skoku i letu, v číhání, střehu i hodování – sosáčky, tykadla, oči, drápky, křídla a krovky v nejroztodivnějších
proměnách barev a tvarů… Každý jedinec pečlivě popsán od
skákavky, slíďáka a kněžice přes pestřenku, masařku a lovčíka
po perleťovce, křižáka a kříska – česky i latinsky. V úvodu názvoslovný strom členění v živočišné říši: jen druhů pavouků je
známo 46 400 a brouků na 350 000 druhů! Z těch čísel jímá
závrať. Neobyčejná výstava se před návštěvníky otevřela
v závěru školního roku jako úchvatná učebnice. Spočinula
v oranžerii Skleněné vily jako krásný motýl, jehož křídla alespoň na chvíli otevřela oči více než pěti stovkám návštěvníků.
Čtěte také na stranách 4 a 5.
jvk

odpad vhazujte pouze do speciálně přistavených kontejnerů s nápisem "VĚTVE". Větve a
dřevo se musí před dalším využitím drtit, a
pokud jsou vmíchány do sypkého bioodpadu,
znesnadňuje to další materiálové využití bioodpadu. Nevyhovuje-li Vám termín přistavení
kontejnerů na větve, není nic jednoduššího,
než zavolat na úřad. Rádi Vám, pokud to budeme vědět dopředu, do ulice přistavíme na větve kontejner i mimo plánovaný termín svozu.
LV

Autobusy na původní trase
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje odstranila havarijní stav propustku na silnici č. III/2455 mezi Čelákovicemi
a Zálužím tak, aby po něm mohly opět
projíždět autobusy i nákladní automobily.
Autobusy linky 655 se vrátily do své původní trasy a do běžného provozu od 6.
července.
red.
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Z úřadu městyse
Usnesení zastupitelstva
Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 1/2017
o nočním klidu
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň se na svém zasedání dne 3. 5.
2017 usnesením č. 2017.1.11 usneslo vydat na základě ustanovení §
10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 125/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„Vyhláška“):
Článek 1
Předmětem této Vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž
je doba nočního klidu vymezena kratší nebo žádnou, než stanoví zákon.
Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Článek 3
1. Doba nočního klidu se nevymezuje v následujících případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna,
b) při pořádání mysliveckého plesu v měsíci lednu,
c) při pořádání karnevalu v měsíci únoru,
d) o prvním víkendu v květnu po 4. květnu při pouťové zábavě,
e) o prvním víkendu po 11. listopadu při pořádání martinské zábavy,
f) při pořádání Bluesbadger festivalu v poslední sobotu v měsíci listopadu.
2. Doba nočního klidu se vymezuje od 22:30 do 6:00 hodin s tím, že
hudební produkce bude ukončena ve 22:00 hodin, a to
v následujících případech:
a) v době konání slavnosti Otevírání lázeňské sezony;
b) v době konání slavnosti Vítání lázeňského léta;
c) po dobu konání Lázeňského léta od víkendu následujícího po konání slavnosti Vítání lázeňského léta až do prvního víkendu po 15. září,
nejvýše však pětkrát za sezonu;
d) v době slavnosti Pálení čarodějnic;
e) v době konání slavnosti Svátku svaté Lucie;
f) v době konání Floriánské poutě;
h) při slavnostním Rozsvěcení vánočního stromečku;
h) v době konání slavnosti Zavírání lázeňské sezony.
3. Doba nočního klidu se vymezuje od 23:30 do 6:00 hodin, a to
v případě promítání letního kina a pořádání divadelních představení o víkendech v období července a srpna, nejvýše však pětkrát za
sezonu.

Umístění kontejnerů na BIO odpad 2017

4. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1,
odst. 2 a odst. 3 Vyhlášky bude zveřejněna úřadem městyse na
úřední desce nebo v informačním zpravodaji Florián minimálně 5
dnů před datem konání.
Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dne po
dni vyhlášení.
Ludmila Svobodová
místostarostka
Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta
Vyhláška schválena zastupitelstvem městyse dne 3. 5. 2017
Vyvěšeno na úřední desce dne 15. 5. 2017

Nové workoutové hřiště na Zárybničí
Možná si občané při návštěvě parku na Zárybničí všimli, že uprostřed
parku se cosi buduje. Před zhruba rokem jsme podávali žádost o na
vybudování sportovního hřiště z dotace Ministerstva školství za cca
500 tis. Kč. Dotaci jsme však nezískali, částku cca 1 miliardy si rozdělilo několik málo projektů a musím říci, že jsem z tohoto rozdělení
dotací byl mírně řečeno znechucen, jelikož mi to přišlo jako výsměch
těm, co dotaci chtěli smysluplně využít (obcím, sportovním klubům a
koneckonců i našim sokolům). Jistá satisfakce poté přišla, protože
právě dělení dotace z této výzvy vedlo k zatýkání na Ministerstvu
školství i k odstoupení ministryně. Nicméně my jsme se nechtěli vybudování sportovního hřiště vzdát a vrhli jsme se do svépomocného
řešení celé akce. Realizace se ujal Jarda Lanský, který nakreslil a vybudoval workoutové hřiště, spolu s Čelákovickou sportovní, p.o., jsme
zajistili uvedení projektu do souladu s právními předpisy a následnou
certifikaci. Pan František Jampílek dodal sponzorsky písek (a byla ho
potřeba pořádná hromada), nu a nyní zde máme fitness workoutové
hřiště pro všechny věkové skupiny od dětí, mládeže, přes střední
generaci a dokonce až po aktivní seniory. Ještě nám zbývá osadit
hřiště osvětlením. Celá realizace nás přišla na cca 142.000 Kč, tedy
shodnou částku, jakou by byla spoluúčast ve výše uvedené dotaci.
Všechny sportovce tak zveme k návštěvě. Samozřejmě velké poděkování patří Jaroslavu Lanskému a Františku Jampílkovi za sponzorský
dar.
LV

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Lokalita / Týden
Den přistavení kontejneru 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09. 21.09. 28.09. 05.10. 12.10. 19.10. 26.10. 02.11. 09.11. 16.11.
Na Zárybničí
2*
2*
Floriánské náměstí
2*
2*
Nehvizdská x U Habeše
U Sokolovny x Cukrovarská
2*
Na Chmelnici
2*
2*
Na Nábřeží x V Ovčárně
2*
Nad Lomem x Pražská
2*
2*
Na Ostrůvku
2*
Zápská
2*
2*
2*
Svoz BIO - hnědé popelnice 02.08.
16.08.
30.08.
13.09.
27.09.
11.10.
25.10.
08.11.
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. Zjistíte-li, že v průběhu víkendu budou kontejnery přeplněny, kontaktujte prosím starostu městyse
(tel.: 603 876 540) nebo kohokoli z technických služeb. Odvoz kontejnerů bude probíhat během pondělí či úterý následující týden (po víkendu). Máte velké množství bioodpadu či nestíháte odvážet bioodpad do veřejných kontejnerů? Jako službu občanům zabezpečujeme přistavení kontejneru na víkend za cenu 140 Kč. V případě zájmu kontaktujte úřad městyse tel.: 326992302, email.: vankova@laznetousen.cz.
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Stalo se…
Klub stolních her a dámský klub
Čtvrtky ve spolkové místnosti ve Skleněné vile patří klubu stolních her a dámskému klubu, kam znovu
přijala pozvání kosmetička Renáta Jirásková a jedna z účastnic měla opět příležitost nechat se odborně
nalíčit. Někdy se nás sešlo ve čtvrteční podvečer víc, někdy méně, ale budeme se snažit tyto kluby zachovat s nadějí, že se naše řady rozrostou a budeme společně prožívat příjemné chvíle v Skleněné vile. Ať už
při společenských hrách, při výtvarné výchově nebo besedách. Témat bude vždycky dost.
Výlet na dva zámky
O vše se postarala předsedkyně volnočasové komise Bc. Mirka Kořínková. Ráno v autobuse na Floriánském náměstí přivítala každého účastníka vlastnoručně upečenými mufiny. Přesně v půl osmé byl odjezd
a pár minut před devátou jsme již stáli na parkovišti pod zámkem Žleby. Počasí bylo ideální, čekání na
prohlídku romantického sídla rodu Auerspergů v krásném parku příjemně uteklo, došlo i na společnou
fotku. Po prohlídce zámku,
kde byly k vidění rozsáhlé
sbírky zbraní, nábytku a
exkurz do každodenního života šlechty v 19. století, nás autobus
s příjemným a ochotným řidičem dovezl do Čáslavi. Tam jsme se
rozprchli po městě, vyhledali restaurace a cukrárny, abychom
nabrali síly k dalším zážitkům. Po krátké zastávce v Zahradnictví
Starkl, kde si každý koupil alespoň malou kytičku, jsme směřovali
k dalšímu cíli – empírovému zámku Kačina. Krásné počasí stále
trvalo, vše jsme pohodově stíhali, takže spokojenost byla veliká.
Mnozí z nás pamatují Kačinu jako Zemědělské muzeum, od 90.
let minulého století je zde však expozice Muzeum českého venkova zaměřená na život všech společenských vrstev žijících na
venkově, tedy i šlechty, a tak jsme byli překvapeni krásně zařízenými pokoji. Prohlídka se moc líbila a po ní ještě zbyl čas posedět
si v zámecké kavárničce. Přes rozsáhlý park jsme se pomalu vrátili k autobusu, kde na všechny čekalo další milé a příjemné překvapení: každý účastník výletu obdržel od Mirky Kořínkové diplom se svým jménem a s pochvalou za zdolání všech schodů a
nastražených překážek navíc „1. místo ve zdolání zámků Žleby a Kačina“. Všichni byli příjemně unaveni, ale diplom jim dodal síly a úsměv
k tomu. Výlet se opravdu povedl, znělo jednohlasně po příjezdu domů před 19. hodinou. Bc. Mirce Kořínkové patří velký dík!
Dětský den
Ještě dříve než byla oslava Dne dětí v Parku profesora Procházky, zúčastnili se 1. června toušeňští prvňáčci s paní učitelkou Ivanou Studničkovou oslav v Městském domě dětí a mládeže v Čelákovicích. Tam se vše konalo
v režii řeckých bohů, v Toušeni 3. června 2017 dohlíželi nad vším tradičně
toušeňští vodníci. Za pěkného počasí se po 14. hodině do parku začali scházet
rodiče se svými ratolestmi. Zpočátku se zdálo, že jich přijde málo, ale oslavu
si děti ujít nenechaly a nakonec byl park přece jen plný. Aby odpoledne bylo
veselé a pestré, o jeho náplň se podělili členové Divadelního spolku, Mysliveckého spolku Vysoká mez, volnočasové komise, RC Myšák a pan Zdeněk
Macháček, který se stal hlavním vodníkem celého odpoledne. Soutěží se
zúčastnilo
103
dětí,
v parku jich
však pobíhalo mnohem a
mnohem víc.
Za odevzdání
kartičky
s razítky
o
splnění všech úkolů dostaly děti drobné sladkosti a poukázku na pití. Poukázku na zmrzlinu věnovali Vafkovi do kiosku s nově otevřeným občerstvením
Odechoff v prostorách jachtingu. Tradičně byly pro děti připraveny také pohádky. Kratičké, ale zajímavé – dvou, čtyř, pěti a sedmiminutové předvedli
členové nové nastupující generace z domácího Divadelního spolku. Delší,
čtyřicetiminutovou pohádku O červené Karkulce přijeli zahrát ochotníci
z Čelákovic. Pohádka doplněná velmi pěknými velkými loutkami děti zaujala,
a třebaže nebo právě proto, že jde o pohádku známou, po celou dobu napjatě sledovaly, ochotně se zapojovaly do děje a radily hercům i loutkám, jak dál. Že vše dobře dopadne, všechny děti věděly, přesto vydržely být
pozorné až do konce. Jakmile ale někdo vykřikl: „Dole bude pěna!“, desítky dětí i s rodiči pádily dolů do parku. Letos se pěna, která je vždy
třešničkou na dortu oslav Dne dětí, opravdu povedla a děti se vydováděly, jak to jen šlo. Počasí opět přálo, tak věříme, že děti odcházely domů spokojené.
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Z Plzně do Toušeně
Plzeňští senioři si na 20. června naplánovali výlet do Jabkenic a Mladé Boleslavi, a nás potěšilo, že si jako jeden z dalších cílů vybrali náš městys. Už v deset hodin dopoledne padesát zvídavých seniorů zaplnilo nádvoří Skleněné vily, kde na ně čekal kronikář našeho městyse RNDr.
Jan Králík, CSc., aby je seznámil s historií nejen Skleněné vily a Parku profesora Procházky, ale i s nejstarší historií našeho městyse, nechyběly
ani informace o návštěvě Karla IV. na hrádku v Toušeni, o renesančním
zámku, o mlýnu, o historii Slatinných lázní a mnohém dalším. To vše se
senioři dozvěděli nejen v parku a na nábřeží Labe s pohledem na soutok
s Jizerou, ale i v obřadní síni Skleněné vily. Zde si také mohli zakoupit pohlednice, brožurky o našem městysi a turistické známky, o prodej se velmi
ochotně postarala paní Marta Hergesellová. Třebaže na vše bylo méně
času, než by bylo potřeba, zastavili se plzeňští hosté i v lázních, kde se na
kolonádě dozvěděli o historii této unikátní stavby, o soše Zuzance Olbrama
Zoubka, o historických nálezech na území našeho městyse – o zlaté záušnici, o nedávném nálezu vikinského meče a dalších zajímavostech. Dotazů by
bylo ještě dost a dost, ale energická paní průvodkyně pohledem na hodinky povídání ukončila. Po slovech díků ještě mnohé z dam stačily pochválit
nádhernou češtinu pana kronikáře a projevily zájem léčit se právě
v toušeňských lázních. Nás potěšilo jejich ujištění, že se jim v našem městysi tolik líbilo.
Vernisáž
„Vítej, léto! aneb Ze života toušeňského hmyzu“ byl název výstavy, která léto
opravdu přivítala v oranžerii Skleněné vily. Připravena byla již o den dřív, aby si
ji mohli prohlédnout plzeňští senioři, vernisáž se však konala až na první letní
den 21. června 2017. V obřadní síni se sešlo téměř padesát hostů, mezi nimiž
nechyběli starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA, a místostarostka městyse paní Ludmila Svobodová. Nejprve zazněla milá úvodní slova, kterých se
ujal RNDr. Jan Králík, CSc., poté promluvily i autorky výstavy Mgr. Alena Šedová, sběratelka ubrousků, a Hana Němečková, autorka fotografií s námětem
motýlů, slunéček, mravenců, pavouků, květů z toušeňských zahrádek (více jste
četli již na straně 1). O hudbu se postarali Eda Piták a Karel Richter. Nechybělo
ani občerstvení. Otevření bylo původně plánováno do 6. července, nakonec
byla výstava prodloužena až do 20. července (denně 15-18).
Lázeňské léto s nohejbalem
Sobota 24. června byl rušný den, od rána do večera se něco dělo. Vše začalo před 9. hodinou nohejbalovým turnajem, který trval do pozdního odpoledne. Po čtyřech ročnících turnaje v nohejbalu O pohár starosty se ráno na volejbalovém hřišti sešlo 7 družstev: Žaludi, Labáci, Vopičáci, 3G, Kaplice, Izotermáci a Klofáci, aby bojovaly O plaketu ředitele
Isothermu. Všechny přítomné přivítal organizátor turnaje Mgr. Jan Vafek,
následovalo losování z klobouku a informace k turnaji. Ke všem také promluvil sponzor turnaje ředitel Isothermu Bc. Petr Pekař a bitva u sítě mohla začít. Za velkého tepla a mírného větříku se střídala družstva jedno za
druhým, bojovalo se houževnatě a čestně, aby nakonec zvítězilo toušeňské družstvo Labáci ve složení Martin Jaroš, Svatka Homolová a Ing. František Bareš (na fotu zleva) . Vítězům předal nádherné plakety ředitel Isothermu s.r.o., a Svatka od něj navíc obdržela kytici růží. Bylo to 8 hodin
sportu, jen s malou přestávkou na oběd – guláš s chlebem a pivem, který
dostali všichni přítomní zdarma. Za sponzoring patří velký dík podniku
Isotherm Kaplice, pobočka Lázně Toušeň, s.r.o., Mgr. Janu Vafkovi za organizaci celé akce a konečně i hráčům, kteří hráli s velkou radostí a fair play.
Tak, jak to má být. O turnaj O pohár starosty ale nebudou hráči ochuzeni,
ten na ně bude čekat tentokrát v září.

Lázeňské léto s vínem a muzikou
Téhož dne 24. června odpoledne od 15 hodin probíhala v obřadní síni ve
Skleněné vile řízená ochutkávka vín z jižní Itálie z oblasti Apulie, kterou
vedli pan Massimo Pascotto a starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA.
K degustaci předložili různé druhy odrůdy Primitivo, oceněné v mnoha
světových soutěžích. Od 17 hodin na nádvoří začala vyhrávat skupina New
Banjo trio Ing. Miloše Rady a nechyběl zde dobrovolný bazárek
s drobnostmi, z jejichž prodeje půjde výtěžek na opravu kříže na místním
hřbitově. Prodej v bazárku zajistila paní Marta Hergesellová, o občerstvení
se postarali manželé Mgr. Věra a Vladimír Vrbíkovi. V oranžerii si všichni
navíc prohlédli výstavu Vítej, léto!
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Letní kino
Tradičně na závěr školního roku čeká na děti promítání filmu v letním kině na nádvoří Skleněné vily. Letos ale počasí hodně pozlobilo, a tak
bylo nutné vše pro jistotu včas přestěhovat do sokolovny, kde pohádku Anděl Páně 2 osobně promítal starosta městyse. Známou a velmi
oblíbenou pohádku přišlo zhlédnout přes 100 návštěvníků. Ti dětští dostali u vchodu balíček sladkostí a všichni měli možnost koupit si také občerstvení, o což se
ochotně postarali jako vždy divadelníci. Bylo to milé a veselé ukončení školního
roku.
Cyklovýlet s Instalatérem z Tuchlovic
Na sobotu 8. července naplánovala volnočasová komise další společný cyklovýlet.
Sraz byl v 17 hodin u kostela sv. Floriána a dostavilo se 8 cyklistů, což bylo sice o
100% více než loni, ale pořád málo. Snad na další společný cyklovýlet, který je
plánován na
srpen se sejde
na startu zájemců
více.
Trasa
vedla
přes Brandýs
do Kostelce nad Labem, zastávka na občerstvení byla v Křenku. Po nabrání sil ve zdejší restauraci trasa pokračovala přes Starou Boleslav, Vestec a
Káraný zpět do Lázní Toušeně. Celkem každý ujel rovných 30 km a po
návratu většina z nich příjemně unavena navštívila ještě večerní letní kino
na nádvoří Skleněné vily. Instalatér z Tuchlovic, který se zde od 21. hodiny promítal, přilákal ještě dalších třicet návštěvníků. Mnozí ještě po filmu
využili možnosti posedět za příjemného počasí na nádvoří Skleněné vily
ve společnosti přátel a plánovat další pěkné akce.

Druhej dech
Ach, to počasí! Přestože většinou nám na akcích přeje, tentokrát, 15. července, se
moc nevyvedlo. Odpoledne se spustil několikrát prudký déšť a byl by jistě risk
připravovat koncert kapely Druhej dech Ládi Weyrostka na nádvoří. Zmoknout se
nikomu určitě nechtělo. Nezbývalo než nástroje a občerstvení vynést do obřadní
síně, upravit rychle stoly a hlavně všem poslat SMS, že akce se neruší, ale přesouvá do vily. Starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, pan Josef Jirotka a hudebníci
stihli připravit vše právě včas, a krátce po 17. hodině se začala zaplňovat všechna
místa. Návštěvníků přišlo právě tak akorát, téměř padesát. O občerstvení se postarali starosta městyse a manželé Kořínkovi a při poslechu známých písniček
návštěvníkům nic nechybělo. O přestávkách mnoho z nich využilo možnost navštívit letní výstavu fotografií a ubrousků v oranžerii vily a zpestřit si tak zážitek
z koncertu. Déšť sice už nepřišel, ale v teple vily bylo určitě příjemněji a věříme,
že celá akce se všem líbila.
Text a foto Hana Němečková

Poděkování
Dlouho jsem váhala, zda si mohu dovolit výstavu mých fotografií ve Skleněné vile, přátelé mě však podpořili, a tak jsem
to konečně zkusila. Dovolte mně tedy nyní poděkovat: úřadu
městyse, který mi umožnil v oranžérii Skleněné vily vystavovat, veliký dík patří manželovi Zdeňkovi a dceři Haničce, bez
kterých bych to nezvládla, a konečně i přátelům, kteří byli
úžasní! Za milá slova na úvod výstavy a podporu po celou její
dobu RNDr. Janu Králíkovi, CSc., za velikou pomoc během
vernisáže Ivě Skálové, Martě Hergesellové, Božence Kruchinové, manželům Kučerovým, hudebníkům Edovi Pitákovi a
Karlu Richterovi. Dík patří také Bc. Mirce Kořínkové a spoluautorce výstavy Mgr. Aleně Šedové. Děkuji také za obětavost
během příprav, celé akce i jejího zakončení panu Josefu Jirotkovi a samozřejmě těm, pro které byla výstava uspořádána – návštěvníkům. Stačil by snad pouze ještě jeden den,
aby jejich počet dosáhl šesti set. Ještě jednou děkuji!
Hana Němečková
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Základní a mateřská škola
Besídka dětí z mateřské školy
Ve čtvrtek 15. června 2017 se konala závěrečná besídka U broučků na paloučku v podání dětí z toušeňské mateřské školy poprvé v místní
sokolovně. Tímto bychom chtěli poděkovat za propůjčení sokolovny toušeňskému Sokolu a Divadelnímu spolku, zvláště panu Vojtěchu Shrbenému a panu Josefu Haškovi za technickou přípravu a podporu a
také za to, že si mohly některé děti poprvé v životě vyzkoušet, jaké
to je, stát na jevišti.
Nácvik besídky sám o sobě trval více než dva měsíce. Každá třída si
připravila blok skládající se ze čtyř písní. Třída „Kytiček“ pod vedením
učitelek Ivety Veselé a Pavlíny Štěrbové, třída „Hvězdiček“ pod vedením učitelek Veroniky Váchové, Andrei Krajíčkové a Terezy Šlajsové
(zástupkyně ředitele) a třída „Sluníček pod vedením učitelek Naděždy Drobílkové a Moniky Chybové. Dále nesmíme opomenout podporu ze strany našich nepedagogických kolegyň paní Jitky Lazákové, Ivy
Ungerové, Zdeňky Procházkové a Jany Božíkové.
Skvělou atmosféru dotvářely nejen světelné a zvukové efekty a akustika, ale také kostýmy, na jejichž výrobě se podíleli nejen učitelky,
ale i rodiče dětí ze třídy „Kytiček“.
Na vystoupení se projevila originalita a bezprostřednost našich dětí,
která byla náležitě oceněna dlouhodobým potleskem všech přítomných, jichž se sešlo více než dvě stě a podařilo se jim tak zaplnit nejen všechna místa na sezení, ale také prostory určené k stání. U
mnoha rodičů a rodinných příslušníků jsme zaznamenali slzičky dojetí, to především během závěrečné skupinové písně „Skálo, skálo“ od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Na konci celého vystoupení jsme se
rozloučili s našimi předškoláky předáním upomínkové knihy na mateřskou školu.
Pedagogický sbor MŠ

Co jsme se ve škole v Toušeni naučili
Proč vlastně chodíme do školy? Naučili jsme se něco?
Škola nás rozhodně změnila. Teď jen čekáme, až budeme starší, a budeme všechny informace ze školy potřebovat. Jenom si nedovedeme
představit, k čemu nám bude dobré tolik toho vědět.
Když jsme byli v první třídě, tak nám bylo všechno jedno, mysleli jsme si, že to čtení a psaní vůbec není důležité. Ale teď jsme v páté třídě a
jsme moc rádi, že umíme číst a psát.
Ve třetí třídě jsme se začali učit angličtinu. Cizí jazyk pro nás znamená domluvu v cizině. Umíme psát v cizím jazyce, umíme číst v cizím jazyce.
Umíme se zeptat na cestu.
Kdybychom se to ve škole nenaučili, nemohli bychom si najít práci. Kdybychom sami cestovali, neuměli bychom si přečíst názvy měst nebo
zastávek a museli bychom se každého ptát, kde jsme.
Díky matematice si umíme spočítat, za jak dlouho budeme na horách, v Itálii, kolik se nám vejde rajčat do záhonu, kolik máme uběhnout kol,
když je klus 3 km nebo naopak, kolik kilometrů jsme uběhli za trénink, kolik odrazů jsme udělali dohromady. Protože umíme počítat, víme,
kolik utratíme za zmrzlinu a jestli nám zbude i na jiné dobroty.
Úžasné je i čtení. Čtením se můžeme dozvědět spoustu informací. Někdy je třeba nechat někomu vzkaz, když nemůžeme mluvit rovnou, nebo
třeba zatelefonovat. Čtení a psaní je pro nás důležitý způsob komunikace. Pomáhá nám se neustále vyvíjet.
Umíme odlišit pravdivý text od nepravdivého. Dokážeme zvládat myšlenky a dokážeme si je zaznamenat. Učení nám pomáhá dosahovat určitých cílů. Začleňuje nás do společnosti. Kdybychom si nemohli nic přečíst, tak by to bylo hrozné.
Myslíme si, že kvůli čtení píšeme správně, protože víme, jak
slova vypadají, a to právě z knih.
Naučili jsme se podepsat. Můžeme si napsat třeba seznam na
nákup, různé poznámky, úkoly. Docela nás baví vymýšlet si
vlastní příběhy. Jsme rádi, že dokážeme napsat své jméno.
Díky vlastivědě víme, kde je jaký stát, a v dospělosti se nám to
bude hodit třeba na vybírání dovolené.
Všechno nás baví. Všechno jde, když se chce. Ale snažit se
musí. Číst, psát a počítat se musí. Jinak bychom nebyli takoví.
Naštěstí jsme se narodili v Čechách a díky tomu můžeme chodit do školy. Nejsme hloupí. Všechno se ve škole můžeme
naučit. Jsme rádi, že můžeme chodit do školy. Je úžasné, že
máme školu zadarmo, protože bez školy se nikdo neobejde. Je
krásné být vzdělaný a nebýt hloupý. Bez vzdělání bychom v
životě byli nuly.
Děkujeme.
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Škola plná překvapení
Jezdí se na školu v přírodě. I v tak malé škole se hraje na flétnu. Dostali jsme
interaktivní tabuli. Když už jsme měli na matematiku od třetí třídy pana ředitele.
Když jsem se dostal na matematickou olympiádu a skončil na 16. místě v okrese. Že jsem zkusil přijímačky na gymnázium. Myši nám ve třídě snědly bonbóny
Fialky. Zjistili jsme, že okolo naší školy bude projíždět velké letadlo, které vezlo
naše hokejisty. Sledovali jsme ho na internetu a pak se šli podívat na ulici. Letadlo bylo obrovské a dokonce jsme byli vidět v televizi. Pro někoho bylo překvapení vysvědčení, nikdo nepropadl. Překvapilo mě, jak velké jsou školní hodiny.
Překvapivé bylo zjištění, že paní učitelka Miroslava Žídková byla dříve blonďatá.
Že Bach měl 20 dětí. Překvapuje nás, kolik toho ještě nevíme. Výstava hraček
minulého století. Nejvíce překvapená jsem byla 31. 5. - to nám paní učitelka
řekla, jaká bude rozlučka se školou – v Parku profesora Procházky, kde budeme
spát pod širákem. Opět velké překvapení – budeme spát ve Skleněné vile.
Nuda ve škole
Psaní slohů, obzvláště úvah. Začali jsme se učit angličtinu. Otrava je dělat domácí úkoly, hlavně když je venku hezky a můžu se koupat. Učit se ve třetí třídě násobilku. Občas byly otravné neshody s kamarády. Otravné bylo
jít celodenní výlet na škole v přírodě. Málem mi upadly nohy. Kromě psaní úkolů si pamatuji, že byla otrava, když jsme v první třídě na škole
v přírodě běželi závody do hrozného kopce a když jsem konečně vyběhl nahoru, tak lilo jako z konve. Nuda je sedět pořád v lavici. Otravní
jsou letošní prvňáci. Nejotravnější bylo psát do třetí třídy krasopisně do písanek. Nuda je mít dlouhou odpoledku. Úplně největší nuda je testování páťáků. Otrava byla, když jsme šli strašně dlouho na Žalý. Nuda je čekání na focení. A taky psát diktáty je nuda. Otravné i krásné jsou
pro mě túry na škole v přírodě.
Smutek….
Mysleli jsme si, že je smutné, když nám umřely rybičky, někdy bylo někomu smutno, když mu ubližovali a posmívali se kamarádi. Všem nám je
smutno, když se loučí páťáci. Je nám smutno, že nemáme druhý stupeň, že se nepovedly zkoušky na jazykovku, že jdeme každý do jiné školy…
Ale nejsmutnější bylo, když nás minulý rok navždy opustila kamarádka.
Legrace, té bylo nejvíc…
Když jsme byli malí, vzali jsme si na exkurzi k býkům všichni červená trička a v chlívku jsme si sundali mikiny. Legrace byla, když na paní učitelku sáhl vodník a ona ječela. Legrační je, když se ladí kytara. Jednou se Adam přeřekl a řekl Král Drážďany místo Dartaňan. Největší sranda je
při čtení Doktora Proktora. Legrační byla také kniha Prázdniny blbce č. 13. Srandovní jsou přeřeky a omyly paní učitelky. Jednou jsme stavěli
ve třídě obrovské domino. Už bylo skoro celé hotové, had byl pěkně dlouhý. Najednou někdo otevřel dveře, udělal se průvan a celé domino
spadlo. Místo, abychom byli naštvaní, tak jsme se smáli jako šílení. Každý rok k nám jezdí strašně vtipné divadlo. Legrace je na zkratkách pana
ředitele. Každý rok. Legrační jsou naše záchvaty smíchu, třeba když Vikina bubnovala, nebo Eliška udělala hvězdu a na konci spadla. Když pan
ředitel položil sirku na stůl a doteď je tam černá skvrna. Když jsme byli v první třídě na plavání, tak se mě plavčice zeptala, jestli umím plavat,
já řekl, že jo, a šel jsem ke dnu jako sekyrka. Legrační byly vánoční besídky. Legrace byla v divadle V Dlouhé na představení Líná babička. Tam
se všichni nasmáli. Legrace je, když čteme legrační knihy.
Dobrodružství…
Hned v první třídě – cesta na půdu. Na škole v přírodě, když lezeme nebezpečnýma cestama na vyhlídku. Dobrodružná byla cesta kolem rozvodněné Vltavy do
Rudolfina. Jednou na náměstí bagr prorazil potrubí s nějakým plynem a my jsme
museli rychle jít do Skleněné vily. Ve druhé třídě jsme jeli na plavání a rozbil se
nám autobus. Zůstal stát na kraji silnice a už se nerozjel. Museli jsme jít z Brandýsa pěšky. Ve třetí třídě jsme šli na tajné opékání buřtů a pomocí obálek jsme si
skládali mapu k cíli. Hledali jsme skryté dopisy, byla to bojovka. Šli jsme po značkách a vůbec jsme nevěděli, kam vlastně jdeme. Dobrodružství jsme zažili v podzemí v Kutné Hoře. A taky v podzemí v Mělníku u hluboké studny. Veliká dobrodružství ukrývají zkratky pana ředitele na školách v přírodě. A vůbec, všechny
školy v přírodě jsou velké dobrodružství. Napínavé jsou každoroční výlety na
kolech. A letos nám paní učitelka dávala indicie, abychom zjistili, kam jdeme na
tajný výlet, no a my spíme pod širákem ve vile.
Nejzajímavější okamžiky:
Projekt Farmář v kravínech v Toušeni a Poděbradech. Když jsme se byli podívat,
jak fungují na půdě hodiny. Když jsme se učili o evropských zemích. Výlety do podzemí v Kutné Hoře a Mělníku. Měli jsme na hlavách helmy s
čelovkama. Když okolo školy jel Velký přelet. Když jsme byli minulý rok na koních. Mohli jsme si je pohladit a zajezdit si na nich. A nazpátek
jsme šli krásnou krajinou. Mohli jsme si prozkoumat a vidět zákulisí divadla V Dlouhé. Zajímavé je, když jedeme na kolech na hasiče. Zajímavé
jsou školy v přírodě. Každá je jiná. Zajímavá je vlastivěda. Baví mě to. Zajímavá je angličtina, protože se s ní domluvím všude. Nejzajímavější
byla první třída. Zajímavé je, že i když se snažím, tak někdy mám nejlepší diktát a jindy se mně vůbec nepovede. Nejzajímavější jsou výlety.
Chodíme na ně často, skoro pořád. Zajímavé je, jak rychle těch pět let uteklo.
A co jsme si odnesli za poučení?
Že se musíme lépe učit, abychom měli lepší známky. Není dobré dělat blbosti na průlezce, to si pak může někdo zlomit ruku jako Vilda. Že si
máme pořádně přečíst zadání a vše si po sobě zkontrolovat. Že na každou hodinu se máme připravit. Poučili nás hasiči u nás ve škole, a když
jsme k nim jezdili na hasičárnu. Poučilo nás, že když jsme ve třetí třídě lítali po třídě a zničili jsme mapu, musel ji tatínek opravit. Pak už jsem
raději nic neprovedl. Zapomenout si čtenářský deník se nevyplácí. To si pak každý den po škole 20 minut čtete. Poučné jsou knihy. Není dobré
dělat blbosti o tělesné výchově. Dělal jsem pak 30 kliků. Zkontrolovat si po sobě diktát, jestli jsem neudělala nějakou chybu. Není dobré chodit za školu. A největší poučení za celých pět let – Lež nikdy neprojde, lhát se nevyplácí, lež má krátké nohy, a proto se budu snažit nikdy nelhat, protože se na to vždycky přijde.
Texty připravili žáci pátého ročníku základní školy v Lázních Toušeni, školní rok 2016-2017 (Matěj Bláha, Amálie Božíková, Valerie Brejchová,
Tomáš Csapek, Marek Černý, Bedřich Čížek, Václav Hellinger, Nela Hercogová, Barbora Herynková, Terezie Hyklová, Dana Chromková,
Adam Chyba, Tereza Koderová, Eliška Nezavdalová, Antonín Štěrba, Viktorie Viglaská), fotografovala Hana Němečková.
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a
konzervatořích v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v
úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Lázně Toušeň stanoveny od pondělí 19. do pátku 23. února 2018.
Velikonoční prázdniny budou od čtvrtka 29. března do pondělí 2. dubna 2018. Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do
pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
MŠMT

Paní učitelka vzpomíná
Paní učitelka Eliška Hermutová, rodem Vítková z Lukavice na Moravě
(*14. 7. 1917, † 29. 4. 1988) působila na toušeňské škole od 1. 3. 1946 do
31. 7. 1972. Za práci ve škole a za výchovu mladých generací získala četná
vyznamenání, diplomy a čestná uznání. V letošním roce si připomínáme
100 let od jejího narození.
„Zprošťujeme Vás působení na dosavadním pracovišti a ustanovujeme Vás
učitelským (-ou), – hospitantem (-kou), výpomocným (-ou) učitelem (-kou),
definitivním učitelem (-kou) v … s účinností ode dne... Dostavte se ...“
Kolik takových dekretů obdržela a s radostí uposlechla mladá učitelská síla.
Nastoupila kdekoliv, neboť bylo štěstím v době první republiky učit na škole
i bezplatně, což bylo nadějí na pozdější placené umístění. Tak i já, různými
učitelskými tituly postupně obdařená, zakotvila jsem vždy na kratší či delší
čas v některém z přikázaných míst. Každé s jiným prostředím, s jinými radostmi i těžkostmi, a v každém z nich zůstalo kousek mého srdce.
Když jsem po pěti letech služby v Obecné škole dívčí v Lomu u Mostu zažádala o učitelské místo v Toušeni, kam jsem mířila za svým manželem, nepřipadlo mi ani na mysl, že se tato škola stane mým druhým domovem a že v
ní strávím plné čtvrtstoletí svého života. Výstavná jednopatrová budova
uprostřed obce s prostorným dvorem, zastíněným ovocnými stromy, mě
doslova okouzlila. Nad vchodem bysta Učitele národů, široké dveře zvaly ke
vstupu. Uvnitř velké chodby a světlé třídy. Kolektiv učitelek se starším ředitelem mě srdečně přijal mezi sebe.
S žáky jsem se brzy spřátelila. Devíti až desetileté děti seděly ve starých
lavicích ve velké třídě s prošlapanou prkennou podlahou, z níž vyčnívaly
výrazné suky, se starodávným stupínkem, na němž stál stojan s tabulí a masívní stůl s příhradami po obou stranách. K vybavení třídy patřila i
oprýskaná dvoudílná skříň a vysokánská plechová kamna. Oblečení dětí prozrazovalo výrazné společenské rozdíly. Děti se učily dychtivě a
pozorně, ani se příliš nedaly vyrušit myškou, která občas vykoukla zpod stupínku, aby se podívala, proč jsme tak tiší, nebo když ji vylekal přílišný hluk při tělesné výchově, kterou jsme mívali za špatného počasí ve třídě, neboť tělocvična nebyla. Postupně se školní prostředí lepšilo,
hlavně díky pochopení Místního národního výboru. Stará podlaha byla nahrazena hladkými parketami, odstraněním stupínků se prostor ve
třídách zvětšil, do průčelí tříd přibyly moderní stahovací listové tabule, rozhlasové zařízení, televizor, a děti zasedly do nových lavic. Nový
vodovod umožnil dodržování hygienických zásad a čistoty, kterou se brzy naše škola vyznačovala, a v níž se nedala předčit nikým na okrese.
K novému pojetí vyučování zastaralé pomůcky a obrazy nestačily. Svépomocí jsme si tedy vyráběli podle svých sil a možností rozmanité procvičovací karty na matematiku i český jazyk, různé kontrolní tabulky a doplňovací texty. To vše usnadňovalo pochopení a procvičení obsažného učiva. Později využití nových obrazů a moderních vyučovacích pomůcek nám účinně pomáhalo překonat těžkosti vyučování. Studiem zvyšovali učitelé svou všestrannou kvalifikaci. Někteří z nich vynikli ve své práci tak, že se stali středem zájmu okresu i kraje. Školní budova pak
často hostila pedagogy z celého okolí.
Moji žáci byli odvážní a průbojní. Kolikrát stáli na jevišti a nebojácně si vedli při besídkách, kulturních i divadelních představeních. Se svými
dětmi jsem nacvičovala i spartakiádní vystoupení a moji žáci nechyběli mezi předními cvičenci.
Dětská vynalézavost nezná mezí, a tak se mnohé z nového zařízení školy stalo podnikavým žákům zdrojem zábavy, Jistě se maminky divily
rozedřeným kolenům i zadním partiím kalhot, kterými s potěšením vyleštily jejich ratolesti nové parkety a hladké dlaždice chodeb. Otáčivé
tabule posloužily za kolotoč a kohoutkem vodovodu bylo možno nenadálou sprchou osvěžit nic netušícího kamaráda. Skvrny na čistých zdech
se pak staly svědky klukovských bitek, ale časem i tyto prohřešky pominuly.
Nesčetná řada dětských tvářiček mých žáků defiluje dnes v mé mysli, každá jiná, ale všechny stejně milé, veselé či vážné, zakřiknuté nebo
živé. Vidím nezdolné poctivé dříče i drobné chytráčky, děti nadané a suverénně vše zvládající, ty vždy nejtišší, ale vřelé a vstřícné, i třídní
smíšky... Měly-li děti radost z hezkých zápisů v žákovských knížkách, měla jsem ji i já z jejich přáníček a psaníček, ať od jednotlivců nebo celých tříd, či od rodičů. Ponechala jsem si je a těší mě víc než kterékoli uznání či vyznamenání.
V toušeňské škole jsem prožila nejšťastnější léta svého života. Vždy jsem se snažila, aby z mých žáků vyrostli charakterní a vzdělaní lidé. Když
se občas se svými bývalými žáky setkám, mám radost, že mé úsilí nebylo úplně marné.
Ze vzpomínek své maminky vybrala Mgr. Eva Kučerová
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Aktuality
Děti koncertovaly
Mladí
hudebníci
a
zpěváčci
se
opět
sešli
v jídelně toušeňských Slatinných lázní 5. června 2017,
aby se podělili se svými přáteli a příbuznými o radost z nově
získaných dovedností. Hudební kroužky pořádá již druhým rokem místní rodinné centrum Myšák (pokud by se chtěl někdo
od září přidat – volejte / pište) pod vedením lektorek ZUŠ Brandýs nad Labem Květy Prokopiusové
(vede obory zpěv a kombinace zpěv a klavír) a Jiřiny Lukešové
(vede obory klavír a klávesy). Všem dětem se vystoupení moc
povedla a byly vidět od posledního vánočního vystoupení opět
velké pokroky.
Ing. Eva Potočiarová

Jaké budou Čertoviny?

Fextovy toulky podruhé

Režisér Zdeněk Troška při slavnostním zahájení 150. toušeňské
lázeňské sezony hovořil nejen o svém okouzlení toušeňským prostředím a o tom, že by si uměl představit Lázně Toušeň jako místo, kde by jednou mohl šťastně stárnout – četl by zde svého oblíbeného Antonína Sovu
a milovaného Julia
Zeyera – a vzpomínal
by, jak v ateliéru bývalého toušeňského cukrovaru točil film Strašidla, a jaká tam byla
zima, až šla hercům
pára od úst… Navíc pak
oznámil, že brzy začne
točit film Čertoviny,
protože má rád čerty,
že to bude pohádka,
čerti budou také hodní
a dobře to dopadne.
Nakonec obrátil pozornost všech na přítomného – toušeňského –
výtvarníka MgA. Josefa
Jelínka,
který
mu
všechny čerty i nečerty
přepychově oblékne na Barrandově i pro exteriéry v jižních Čechách.
jvk

Děti s rodiči se mohou vydat letos již podruhé od začátku prázdnin až do
konce října na polabské toulky (o prvním ročníku psal Florián 2016/7-8/1).
Pod názvem Fextovo území 2 pro ně připravila společnost MAS Střední
Polabí další ročník rodinné turistické soutěže o patnácti zastaveních od
Lhoty, Záryb, Dřevčic a Jenštejna přes Brandýs nad Labem, Starou Boleslav a Houštku po Káraný, Čelákovice a Přerov nad Labem.
Hledají se písečná pláž, převoznický domek, zámek, hradby,
stadion, studánky, borovice,
koupaliště, muzea, hradiště a
skanzen. Desáté z patnácti zastavení je nazváno jako úkol:
Projděte si polabskou lázeňskou
kolonádu! Vybízí k návštěvě
kubistické kolonády v areálu
toušeňských Slatinných lázní a
zároveň přidává řadu zajímavostí
z brožurky
Kolonáda
v Toušeni i s připomínkou zakladatele lázní Jana Králíka a autora sochy Zuzanky Olbrama
Zoubka i s citáty ze vzpomínek
Eduarda Petišky a Emila Zátopka. Soutěžní nálepku je možno
získat v recepci Slatinných lázní.
mas

Pět Toušeňanů v labskobrandýskostaroboleslavské anketě
Přípravný výbor vedený v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi PhDr. Zdeňkou Tichou vypsal anketu o největší osobnost dvojměstí na Labi.
Mezi 141 navrženými osobnostmi je pět přímo spjato s naším městysem: čestní občané Lázní Toušeně armádní generál Ing. Tomáš Sedláček a
olympionici Dana a Emil Zátopkovi a občané výtvarník Rudolf Truhlařík a technik Ing. Miloš Pulkrábek. Nepřímo souvisí další tři navržení: historik PhDr. Justin Václav Prášek, jehož babička pocházela z toušeňského mlýna, dále pak učitelka, pěvkyně a sbormistryně Marie Hanschelová, která vyučovala také v toušeňské škole, a houslový virtuos Čeněk Pavlík, jehož světová koncertní dráha začala v sále Slatinných lázní Toušeň. Do ankety byla zařazena i jména významných spisovatelů, malířů, hudebníků, knížat, králů a císařů. Uzávěrka ankety je 30. září 2017.
Anketní lístky lze získat v Infocentru na brandýském náměstí. Na základě výsledků ankety bude v dubnu 2018 v Oblastním muzeu Prahavýchod v Arnoldinovském domě uspořádána výstava o padesáti osobnostech, které získají nejvíce hlasů. Poté proběhne nové hlasování
a výsledek deseti nejvýše hodnocených osobností bude vyhlášen v říjnu 2018.
kro
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Jubilejní divadelní přehlídka
Deset přehlídek v Lázních Toušeni
Pověření pořádat národní přehlídky sokolských divadel právě v Lázních
Toušeni nevzniklo bez důvodu, a jestliže se opakovalo desetkrát, stalo
se nejen oceněním organizační spolehlivosti a obětavé výdrže místních
sokolů. Také hostitelské místo samo poskytuje vstřícnou pomoc: městyse, školy, lázní i restaurací a osobní záštity starostů. Díky deseti přehlídkám mohlo toušeňské publikum vidět Shakespeara i Molièra, bratry Čapky i Nezvala, pantomimy, muzikály i operu, celkem devadesát (!) pohostinských vystoupení (k nim patnáct domácích) v podání čtyřiceti souborů z nejrůznějších koutů Čech, Moravy a
Slezska. Všude tam díky toušeňským přehlídkám naopak rádi vzpomínají na pohostinný lázeňský
městys při soutoku Labe a Jizery. Divadelní přehlídky tohoto rozměru a významu přinášejí nemalou reprezentační příležitost také v dojmech tisíců regionálních návštěvníků všech generací
(třetina her je pro děti), v zážitcích stovek hostujících účinkujících (jen letos 188), v tvořivé práci
desítek režisérů a lektorů (jen letos 17). Deset ročníků národní přehlídky sokolských divadel
představuje ojedinělý počin, jehož hodnota je tím větší, čím obtížněji ji lze vůbec vyčíslit.
jvk

Autogramiáda Dámy české kultury
Jedinečný literární podvečer prožil každý, kdo přijal pozvání místního Divadelního
spolku a zavítal v pátek 19. května 2017 do sálu Slatinných lázní Toušeň. Na úvod
druhého víkendu X. národní přehlídky sokolských divadel se zde konal besední a
literární podvečer s legendární umělkyní Soňou
Červenou, která k nám
přijela potřetí ve funkci
čestné předsedkyně národní přehlídky sokolských
divadel, podruhé k besedě
v sále Slatinných lázní a
poprvé
k účinkování
v literárním
podvečeru.
Soňa Červená
Všechny přítomné přivítal
s RNDr. Janem Králíkem, CSc., a Janou Hadrbolcovou,
starosta městyse Ing. Luboš
dole s Mgr. Vítem Michalcem ( foto Hana Němečková)
Valehrach, MBA, poté se
slova ujal RNDr. Jan Králík,
CSc., hlavní organizátor celé přehlídky. Jen pár dní po slavnosti v pražské Lucerně, kde
proslulá pěvkyně a herečka představila svou druhou autobiografii Stýskání zažehnáno, se nám v Lázních Toušeni dostalo
velké cti a nová kniha byla představena i u nás. A nejen to,
autorka sama četla své vzpomínky na Toušeň. Spoluúčinkovali
členové DSLT Jana Hadrbolcová a Mgr. Vít Michalec. Dáma
české kultury vyprávěla, doplňovala a rozdávala svou neuvěřitelnou životní sílu. V závěru přijala diplom čestné členky toušeňského Divadelního spolku, s jehož členy v ten podvečer
spoluúčinkovala, a beze stopy únavy podepisovala právě vydanou knihu, kde se zmiňuje i o svých předchozích toušeňských
návštěvách. Ten podvečer opravdu stál za to!
Hana Němečková

Stránka z rukopisu knihy Soni Červené Stýskání zažehnáno
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Záskok
Světoběžník Cimrman zavítal i do naší sokolovny a 19. května ve 20 hodin zahájil slavnou divadelní hrou Záskok druhou polovinu X. národní přehlídky sokolských divadel.
Zasloužil se o to Dobrovolný herecký spolek Blaníci T. J. Sokol Louňovice pod Blaníkem.
Milovníci Cimrmana hru dobře znají a mezi diváky jich v sokolovně sedělo jistě hodně.
„Pokud uvádíme hru z pera Járy Cimrmana, snažíme se co nejvíce držet původního
scénáře“, říká jeden z herců Souboru Blaníci. A to se jim podařilo, zhostili se svých rolí
dobře. Bavili se oni, bavili se i diváci, mezi nimiž nechyběla ani paní Soňa Červená. Je
dobře, že výběr představení na přehlídku je pestrý a každý si najde „to své“.
Jak se čerti ženili
Na dětské diváky se na přehlídkách
sokolských divadel vždy pamatuje,
během letošní přehlídky měli možnost navštívit čtyři pohádky. Jednu z nich – Jak se čerti
ženili autora Václava Tomšovského, přijel pod režijním vedením Jany Stehlíkové zahrát
Divadelní soubor Nové Veselí. Příběh rozmazlené princezny Běty, kterou se statečný kovář
Krákora a muzikant Židloušek vydali hledat do pekla, aby ji osvobodili a napravili, sledovaly děti s napětím, a jak to v pohádkách bývá, dočkaly se šťastného konce.
Madam Colombová zasahuje
Na letošní přehlídce nechybělo
ani napětí. Detektivní komedii
Jana Váchy Madam Colombová
zasahuje aneb Kam zmizel ten
diamant představil 20. května od 17 hodin DS Maska při T. J. Sokol Česká Skalice. Děj
se odehrává na starém zámku v anglickém hrabství a příběh začíná tím, že někdo
ukradl diamant Růžový Ptakopysk. Majitel diamantu, mírně retardovaný lord, pozve
všechny světové detektivy, aby diamant našli. Pozvání nakonec přijme pouze poručík
Colombo, ze kterého se nakonec vyklube madam Colombová. Podezřelých je mnoho,
ale pravý pachatel je nakonec samozřejmě vypátrán a usvědčen za přítomnosti všech.
Svižnou komedii zhlédlo několik
desítek diváků.
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu
Na minulé přehlídce předvedl Ochotnický divadelní soubor Podiva z Podivína hru Antonína
Procházky, stejně tomu bylo i tentokrát. A vybrali dobře, večerní představení 20. května se
opět vydařilo. Už název, jehož význam se dozvíme v samotném závěru, slibuje zajímavé a
veselé představení. Vše začíná návratem hlavního hrdiny Edy z výkonu trestu. Za dobu ve
vězení se mnoho změnilo nejen doma, v okolním prostředí, ale i on sám. Dochází k mnoha
nedorozuměním, kdy celý děj je protkán někdy až drsnějším humorem a
diváci, kteří zcela zaplnili sokolovnu,
se skvěle bavili. Dobré herecké výkony si zasloužily na závěr velký potlesk.
O princezně Růžičce
Poslední ze čtyř pohádek na X. národní přehlídce sokolských divadel přijel do sokolovny
v Lázních Toušeni zahrát Divadelní spolek J. K. Tyl T. J. Sokol Rokycany. Nedělní dopoledne 21. května patřilo pohádce Ludmily Noskové O princezně Růžičce a dětí se sešlo opět
hodně. Viděly příběh Růžičky, jejího otce, vládce květinového království krále Hyacinta,
který chtěl svou dceru provdat za bohatého prince, ona má však oči pro jejich zahradníka. Ten ji také zachrání z ledového království krále Rampoucha a nakonec vše jako ve
správné pohádce dobře dopadne. Je dobře, že na dětského diváka se nezapomíná. Ten
se odvděčil vždy početnou návštěvou a velkým potleskem.
Na správné adrese
S úspěšnou francouzskou komedií Marca Camolettiho se v toušeňské sokolovně
představil v režii Gabriely Sýsové Soubor ochotníků, T. J. Sokol Zdiby – Veltěž. Čtyři
ženy rozdílných temperamentů se rozhodnou radikálně změnit život a podají si
inzerát. Na něj odpovědí čtyři muži, kteří se sice dostaví na správnou adresu, přesto
však dojde však k mnoha nedorozuměním. Jak to ve francouzských komediích bývá,
nechybí pikantní situace, které ochotníci zvládli se šarmem, úsměv vyvolaly zvláště
odvážné scény pánů. Publikum se opravdu bavilo, závěr X. národní přehlídky sokolských divadel se vydařil. Potěšila velká návštěvnost nejen v tento večer, ale po čas
celé přehlídky, a tak je opravdu na místě opět poděkovat toušeňským divadelníkům, jak skvěle celou velikou akci připravili a zvládli.
Text a foto Hana Němečková
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Spolky
Baráčníci
S mateřštinou v srdci
Jubilující vzdělavatelku toušeňské Obce baráčníků PhDr. Ludmilu Konopkovou dobře znají nejen její toušeňští
vrstevníci, ale vzpomínají na ni stovky studentů, dnešních učitelů českého jazyka, a s její prací se dodnes setkávají tisíce žáků základních škol v učebnicích, při diktátech a nad pracovními sešity.
PhDr. Ludmila Konopková se narodila 3. září 1937 ve Vysokém nad Jizerou pod rodným příjmením Šourková. Chtěla být letuškou, nebo ještě raději pilotkou dopravních
letadel, ale učitelé v ní objevili výraznou jazykovou vlohu. Po maturitě v Jablonci nad
Nisou proto zamířila do Prahy na Vysokou školu ruského jazyka a literatury, kde
souběžně studovala i obor český jazyk. Vysokoškolský diplom promované filoložky
obdržela v roce 1959 v aule staroslavného Karolina. Umístěnka ji zavedla nejprve na
základní školu do Debře u Mladé Boleslavi. Po dvou letech přestoupila na Pedagogický institut do Brandýsa nad Labem k nesnadné, ale záslužné práci přípravy budoucích učitelů češtiny. V roce 1968, nedlouho po svatbě s konstruktérem Josefem
Konopkou, se mladým manželům poštěstilo získat pro novou rodinu domek
v Toušeni. V Brandýse – brzy již na Pedagogické fakultě University Karlovy – pokračovala ve své práci na katedře českého jazyka a literatury: ve výuce tajů mateřského
jazyka, v přípravě skript, ve vedení diplomových prací a na zcela nových, objevných
učebnicích. Zde také v únoru 1980 dosáhla doktorátu filosofie. V Toušeni – jak rostly
děti – zahájila i dlouholetou veřejnou činnost: v čele Sdružení rodičů a přátel školy,
ve školské komisi, v místní organizaci
Českého
zahrádkářského
svazu,
v klíčové
době
roku
1989
v Občanském fóru a po dlouhé roky
v sousedské náruči Obce baráčníků a
v krasopisném přepisování zpráv do
kroniky městyse. Dokonce i na odpočinku ještě po osm semestrů vedla na
Pedagogické fakultě metodické studio. Její pečlivě připravené a vzorně
přednášené vzdělavatelské proslovy
budí stále znovu oprávněný obdiv. Nejtrvalejší stopou celoživotní práce PhDr. Ludmily Konopkové zůstává její lví autorský podíl na učebnicích: Čeština ve škole i doma, Čeština pro samouky I a II, Český jazyk pro 2., 3., 4. a 5. ročník základních škol, Diktáty a pravopisná cvičení pro
2., 3., 4 a pro 5. ročník základních škol, Testy k přijímacím zkouškám z českého pravopisu na
střední školy, Jazyková cvičení pro studující učitelství atd. Nejmilejší stopou manželů PhDr.
Ludmily a Josefa Konopkových jsou ovšem úspěchy dětí: dcera Petra, veterinářka, vyučuje na
Střední zdravotnické škole v Brně a syn Libor vyplnil maminčin sen: stal se pilotem ČSA.
Dlouhá, zaslouženě šťastná léta v pevném zdraví přeje
redakce Floriána

Divadlo
Toušeňští herci počtvrté do Hronova
Herci Divadelního spolku Lázně Toušeň Alice Kofláková, Matyáš Hadrbolec a Ondřej Menoušek
(na fotu vlevo) si letos v srpnu zahrají na 87. Jiráskově Hronově. Ne sice pod hlavičkou toušeňského souboru, ale i to stojí za připomenutí. Ve skupině pod názvem Gympl Brandejs vystoupili
spolu s Annou Nevrlou právě před rokem na své domácí půdě Gymnázia J. S. Machara
v Brandýse nad Labem v představení Ještě jeden příběh, pro které se inspirovali za dramaturgického a režijního dohledu Kateřiny Bartošové japonskými strašidelnými zkazkami (kaidany)
autorů Ķótaró Tanaky a Lafcadio Hearna. Dvakrát pak vystoupili na druhé domácí půdě ve Skleněné vile v Lázních Toušeni (Florián 2016/3-4/9, 2016/5-6/3). Zahráli si i v Praze (v prostředí
Skautského institutu U Zlatého rohu a v Havran Café) a úspěšně prošli postupovými přehlídkami: středočeskou přehlídkou studentského a experimentujícího divadla v Novém Strašecí a
celostátní přehlídkou studentských divadelních souborů Mladá scéna v Ústí nad Orlicí. Zúčastnili se také celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení v Bechyni a festivalu Open Air v Hradci Králové. K zaslouženému výstupu na český divadelní Olymp – i když to
bude spíše maraton: osmkrát ve dvou dnech – všem blahopřeje
DSLT
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Sport
Kopaná
Toušeňský Slavoj zakončil sezonu na 6. místě
pořadí

klub

zápasy

skóre

body

1.

Mratín

24

128:31

63

2.

Klecany B

24

93:39

51

3.

Veleň

24

55:42

47

4.

Radonice B

24

99:60

46

5.

Sluštice

24

66:59

38

6.

Lázně Toušeň

24

56:78

35

7.

Vodochody

24

43:47

33

8.

Veltěž

24

50:64

29

9.

Husinec - Řež

24

63:75

26

10.

Přišimasy

24

42:82

24

11.

Škvorec B

24

43:74

23

12.

Nehvizdy B

24

43:88

17

13.

Líbeznice B

24

40:82

15

Odbíjená
Volejbalový klub Jezevec
V průběhu každého kalendářního roku pořádá Volejbalový klub Jezevec
tři turnaje. Na rozmezí měsíců ledna a února se jedná o Zimní volejbalový turnaj, který pořádáme v sokolovně v Čelákovicích. Následující
turnaj se koná většinou o předposledním víkendu v červnu a tento
turnaj nese název Memoriál Jiřího Šmejkala. Letos jsme byli nuceni
tento turnaj realizovat až 1. července. Třetím turnajem je tzv. Podzimní
volejbalový turnaj, který se snažíme pořádat v půlce měsíce září. Zpočátku se turnaje zúčastnilo deset mužstev, kdy jsme museli využít i
jednoho tenisového kurtu. Následně však jsme již v dalších letech nedostali ze strany zástupců tenisového klubu povolení použít jeden
z jejich kurtů, a
proto
jsme
snížili
počet
zúčastněných
družstev
na
osm.
V současné
době se našich
turnajů účastní
čtyři mužstva, a
to z Lysé nad
Labem,
z Čelákovic,
z Brandýsa nad
Labem a z Lázní
Toušeně. Umístění
jednotlivých družstev bývá různé. Naposledy, tedy 1. července se na čtvrtém
místě umístilo družstvo TROSKY z Brandýsa nad Labem, na třetím místě družstvo RELAX z Čelákovic, na druhém místě LYSÁCI z Lysé nad
Labem a první místo vybojoval Volejbalový klub JEZEVEC Lázně Toušeň.
Dr. Jiří Rousek

Slavoj Lázně Toušeň zakončil sezonu 2016/2017 ve IV. třídě na
slušném 6. místě, a to když se posunul z 9. příčky, kde se nacházel
po podzimní části. Po prvních třech prohraných jarních utkáních,
kdy se mužstvo opět především sehrávalo, již Slavoj tzv. kopl do
vrtule a sedmizápasovou šňůrou bez porážky (6 vítězství a 1 remíza) se vyhoupl až na šesté místo, které nakonec i přes dotírající
soupeře udržel. Do příštího ročníku chce toušeňský klub umístění
v horní polovině tabulky minimálně zopakovat.
Bc. Ondřej Holzman

Atletika
Kristýna Korelová na mistrovství světa
Toušeňská dorostenka Kristýna Korelová, kterou čtenáři Floriána
dobře znají (Florián 2014/5-6/6, 2015/5-6/10+11, 2016/11-12/12),
se atletice věnuje od osmi let. Letos se v jarní přípravě spolu s trenérem Tomášem Linhartem rozhodla více zaměřit na tréninky dlouhých překážek, konkrétně na 400 m překážek. Zdá se, že to bylo
správné rozhodnutí, protože Kristýně tato trať vyhovuje a podařilo
se jí splnit nominační limit pro obě letošní vrcholové akce. Nejdříve
pokořila limit pro start na Evropském festivalu olympijských nadějí.
Mezitím zvítězila na mezistátním utkání v maďarském Miškovci, a
tím splnila limit pro start na Mistrovství světa do 18 let v Nairobi.
Česká výprava odletěla do Keni 9. července 2017. Kristýna startovala ve své disciplíně 13. července – a ve světové konkurenci se
celkově umístila na 14. místě (z 22): svým osobním rekordem! Po

návratu z jižní polokoule se Kristýna doma moc nezdržela, již 22.
července odlétla do Maďarska na EYOF (Evropský festival olympijských nadějí). Výsledky do uzávěrky Floriána ještě nemáme, ale
věříme, že se Kristýně na evropské akci podaří dostat až do finále.
VlKo
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Jubileum v jubilejní sezoně
V Lázních Toušeni před 100 lety
Týdeník Český jih, který vycházel v Táboře, otiskl s odstupem času vzpomínku někdejšího okresního
školního inspektora ve Velkém Meziříčí profesora Boleslava Dolejška (*16. 2. 1862, †14. 1. 1942) na
léto 1917 v Lázních Toušeni. V letošní 150. lázeňské sezoně je popsaným událostem právě 100 let.
Dochovala se i dobová fotografie.

Kde domov můj

tom přesvědčím,« řekl náš odpůrce, »pozítří jedu zase do Prahy, zajdu do Národních listů a tam se určitě dozvím, smí-li se zpívati neb
hráti.«
Výsledek dostavil se nad očekávání brzy. Druhého dne dopoledne
došly do lázní Národní listy. Jako vždy uchopil jsem je s dychtivostí a
hned mne zaujala obšírná zpráva o včerejším divadelním představení.
Dávala se hra J. K. Tyla »Fidlovačka«, kde přichází poprvé na světlo
naše hymna, kterou slepec na housle hrál. Obecenstva, které do posledního místa hlediště vyplňovalo, zmocnilo se nepopsatelné nadšení. Povstávalo ze svých míst a hlučným potleskem si vynutilo několika
násobné opakování milé naší písně. Jakmile zprávu tuto jsem přečetl,
zavolal jsem vrchního, aby přinesl nějakou barevnou tužku, příslušnou stať jsem hodně znatelně zatrhl a požádal vrchního, aby, až pan
Fischl nebo Michal přijde k obědu, mu Národní listy předložil se vzkazem, že se mu dávám poroučeti, že nemusí již redakci obtěžovati,
ježto má v listě dotaz svůj tištěně vyřízen. Vrchní číšník skutečně poselství mé vyřídil, dotyčný pán pohlédl do novin a po prohlédnutí
hněvivě je odstrčil.
Událost měla ještě jednu zajímavou dohru. Mezi našimi hosty byl i
jeden důstojník, jeho jméno si nepamatuji. Ten se rozhodl, že obstará
nějaké dobré síly k uspořádání větší akademie ve velkém sále lázeňském. Souhlasili jsme s ním, neboť celé uspořádání vzal na sebe. Rozeslal i pozvání do okolí, hlavně do sousedních měst Čelákovic, Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi. Z posledních dvou pozval i vyšší
důstojníky tamních posádek. Večer, kdy akademie se konala, byl sál
přeplněn. Naše společnost dostavila se v plném počtu, neb náš pořadatel důvěrně nám sdělil, že chystá pěkné překvapení. Asi uprostřed
programu po menší přestávce začla sesílená hudba hráti naši drahou
hymnu »Kde domov můj«. Byli jsme opravdu nadšeni – spisovatelka
Lužická vstávala, my rychle za ní a po nás povstávalo ostatní obecenstvo v sále – naposled pak vstali také oba velitelé sousedních posádek. Dojem byl obrovský, potlesk nadšený a hudba musila hymnu
opakovati. Slzy – však radostné – draly se nám do očí. Věnceslava
Lužická zbožně stála a na konec, když píseň ku konci se chýlila, zapěli
jsme s ní vroucně: »Země česká, domov můj«.
Boleslav Dolejšek

Roku 1917 vážně jsem onemocněl, zavinila to strastiplná doba válečná. Když v měsíci červenci z nejhoršího jsem vyvázl, doporučil mi lékař
odebrati se do některých nehlučných lázní. Vyvolil jsem slatinné a
železité lázně v Toušeni u Brandýsa nad Labem.
Společnost v lázních byla velice příjemná, lázně se nám zamlouvaly,
zaopatření na dobu válečnou bylo velmi dobré. Z hostů nejvíce nás
zajímalo, že tu dlela stařičká česká spisovatelka, nadšená vlastenka
Věnceslava Lužická-Srbová se svou sestrou paní Čížkovou a dcerami
Matyldou a profesorkou Marií. Seznámili jsme se s ní záhy a v parku
lázeňském každodenně s ní sedávali. Politické poměry byly po smrti
císaře Františka Josefa poněkud snesitelnější, a proto i volněji se hovořilo.
Každou neděli a svátek přijížděli sem hudebníci k odpolednímu koncertu v parku a začínali svůj program Nedbalovou »Polskou krví«.
Společnost naše, která v krátké době tak se rozmnožila, že zasedali
jsme u tří velkých stolů, se rozhovořila o tom, že by hudebníci mohli
zahráti také naše národní písně. Uvolil jsem se, že promluvím o tom s
majitelem lázní Janem Králíkem, aby to s hudebníky vyjednal. Tento
ochotně vyhověl a přislíbil, že budoucí neděli jistě se to stane. Sdělil
jsem to našim spoluhostům a v ustanovený den celá naše společnost
zaujala svá místa a s dychtivostí očekávala příchod lázeňské hudby. Ta
po druhé hodině se dostavila, místo své zaujala a zahrála nějaký pochod. Hned po něm zavzněla naše překrásná národní – nyní již státní
– hymna »Kde domov můj«. Společnost naše radostně se vzrušila,
stařičká spisovatelka Věnceslava Lužická, ač vážně churava, první
povstala a jejího příkladu všichni rychle jsme následovali. Toliko někteří rakouští vlastenci u ostatních stolů sedící zůstali na svém místě a
zlostně na nás pohlíželi. Když po skončené hymně náš potlesk neustával, hudebníci milou hymnu ještě opakovali.
Mezi lázeňskými hosty byl též nějaký pán, jehož někteří nazývali
Fischlem, jiní Michalem. Byl tu s paní a malým hošíkem. Ten druhého
dne na to mne zastavil a pravil, že slyšel jako bych já byl toho původcem, že se hrála píseň »Kde domov můj«. Odpověděl jsem, že ano.
»A nevíte, že zpívání a hraní této písně je v nynější době zapovězeno?,« rozhorleně pravil pan Fischl. Odvětil jsem, že to není pravda a
ježto jsem i okresním školním inspektorem, musil bych o tom dobře
vědět. Přivolal jsem blízko se nalézající učitelky Hátleovou a Fasoro- [B. Dolejšek: Kde domov můj, Český jih, Tábor 59, č. 4, 24. 1. 1931, s.
vou z Velkých Čakovic v lázních prodlévající, které mi dosvědčovaly, 2; výňatek byl přetištěn v kapitole Vlastenecké zastavení, Kolonáda
že ani jim není známo, že by se uvedená píseň nesměla hráti. »Já se o v Lázních Toušeni, 2012, s. 10-13]

Lázeňská společnost v Toušeni v létě 1917: uprostřed sedí u
stolku napravo spisovatelka Věnceslava Lužická-Srbová,
nalevo její sestra Čížková (Žáková); dál doleva ředitel C. a k.
první české reálné školy v Ječné ulici v Praze profesor Václav
Starý s chotí a paní Anna Rážová, členka opery Národního
divadla, sestra sólisty Metropolitní opery Pavla Ludikara;
vzadu zleva stojí neznámá slečna, syn paní Rážové, se slunečníkem dcera paní spisovatelky a neznámá dáma; napravo od spisovatelky sedí sestra neznámého pražského faráře,
vedle ní druhá dcera paní spisovatelky a zcela vpravo paní
Hantáková, majitelka krajkářského obchodu ve Spálené ulici
v Praze.
foto: Václav Vild,
dvorní komorní fotograf, Brandýs nad Labem
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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
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

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

Provozní doba knihovny
Skleněná vila, V Ovčárně 87
Úterý

14.30 - 17.00

Během letních prázdnin běžný provoz, příp. uzavření bude předem
oznámeno.

Rehabilitace-masáže
LTV cvičení – elektroléčba - mobilizace páteře
reflexní terapie
Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za školou 414
Pracovní doba:
pondělí - pátek dle objednání
objednávky na tel. 603 254 220

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

Česká daňová kancelář, s.r.o.
Ing. Luboš Valehrach, MBA
daňové poradenství - vedení účetnictví
Lázně Toušeň, Na Požárech 425
telefon: 603 876 540

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

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

Prodejna krmiv, hnojiv, PB a drogerie
Jan Králík - Za Školou 2, Lázně Toušeň
úterý – pátek 9:00-12:00 13:30-16:00
sobota
9:00-11:00
telefon: 737 946 186

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. září 2017.
na telefonní číslo 735 166 666
Florián vychází vždy počátkem sudého měsíce
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FLORIÁN

ČERVENEC - SRPEN 2017

Kalendář akcí 2017
změny vyhrazeny

den

čas

místo

akce

srpen 2017
sobota 5. srpna

14:00

Floriánské náměstí

cyklovýlet s koupáním: Od Macháčka k Macháčkovi

sobota 5. srpna

21:00

nádvoří Skleněné vily

letní kino Špunti na vodě

sobota 12. srpna

17:00

nádvoří Skleněné vily

kapela Druhej dech Ládi Weyrostka

sobota 19. srpna

16:00

Floriánské náměstí

sobota 19. srpna

20:30

nádvoří Skleněné vily

pátek 25. srpna

13:00

místní hřbitov

sobota 26. srpna

20:30

nádvoří Skleněné vily

cyklovýlet Zmrzlinový okruh
letní kino Kráska a zvíře
vzpomínka na arm. gen. Ing. Tomáše Sedláčka
divadlo/film (Soňa) Červená

září 2017
sobota 2. září

10:15

hřiště Na Polabí

sobota 2. září

17:00

nádvoří Skleněné vily

sobota 16. září

10:15

hřiště Na Polabí

pátek 22. září

19:00

sokolovna

sobota 23. září

7:30

Floriánské náměstí

kopaná: Slavoj LT – Větrušice
kapela Antikvariát

kopaná: Slavoj LT – Líbeznice B
noc sokoloven "Cesta za světlem"
výlet: Litoměřice, Ploskovice, Zubrnice

říjen 2017
čtvrtek 5. října

19:00

Skleněná vila

cestovatelská beseda: Kuba (Alena a Petr Šedovi)

sobota 7. října

10:15

hřiště Na Polabí

čtvrtek 12. října

18:00

Skleněná vila

sobota 14. října

15:00

sokolovna

čtvrtek 19. října

17:00

Skleněná vila

dámský klub

čtvrtek 19. října

19:00

Skleněná vila

filmový klub

pátek 20. října

14:00 - 22:00

Skleněná vila

volby do Poslanecké sněmovy Parlamentu ČR

sobota 21. října

8:00 - 14:00

Skleněná vila

volby do Poslanecké sněmovy Parlamentu ČR

čtvrtek 26. října

18:00

Sklenění vila

klub stolních her

sobota 28. října

15:00

u pomníku padlých

kopaná: Slavoj LT – Přišimasy
klub stolních her
pohádka Jak měl Rumcajs Cipíska (Karasovo divadlo Tišnov)

pietní vzpomínka s vystoupením žáků ZŠ

Elektronickou podobu kalendáře akcí naleznete na: https://florian.ma.zausima.cz/
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