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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

Foto Hana Němečková

V

ážení spoluobčané,
již několik let se všichni snažíme třídit tuhý
odpad na separovatelné složky – plast, papír,
sklo a nově i bioodpad. Rok od roku se množství separovaného odpadu zvyšuje, což je
chvályhodné. S nárůstem množství odpadu
se občas stane, že se přeplní kontejnery a
někteří občané pak odkládají odpad vedle
plných sběrných nádob. Ostatní se pak oprávněně rozčilují, že jsou nádoby plné a nikdo je
nevyváží. Úřad městyse se snaží reagovat co
možná nejpružněji, také nám se nepořádek
okolo přeplněných kontejnerů nelíbí, ale vše
je v lidech! Prosíme proto občany, aby nepohazovali odpad mimo sběrné nádoby.

Městys se snaží vždy, pokud dojde
k přeplnění kontejnerů, zajistit jejich odvoz.
To však není zcela jednoduché. Smlouvy
s odvozovou společností se sepisují a podepisují vždy rok dopředu. Máme tak předem
nasmlouvány termíny svozu i počty svozových nádob. Změnit frekvenci a počet svozových míst v průběhu roku je velmi složité,
často nemožné. Kritika, která pak padá na
naši hlavu, je nespravedlivá, protože každý
odvoz navíc závisí především na ochotě a
možnostech svozové společnosti. Prosíme
tedy občany o pochopení a shovívavost. Na
každý další rok frekvenci svozu upravujeme
podle měnících se potřeb. Pokud jsou sběrné
nádoby někde plné, lze odpad odložit do

jiných nádob na jiném místě v obci. Berte
prosím ohled na ostatní občany, kteří se na
nepořádek okolo kontejnerů musí dívat. Lázně Toušeň je naše společná obec, a je proto i
na nás všech, zda bude také upravená!
Samostatnou kapitolou je svoz bioodpadu,
který pro občany poskytujeme bezplatně již
druhou sezonu. Biokontejnery fungují a je u
nich pořádek, jelikož svoz zajišťují Služby
městyse Lázně Toušeň podle potřeby. Velké
starosti však přidělává pracovníkům Služeb
městyse skutečnost, že někteří občané i přesto, že kontejner je zřetelně označen např.
jako kontejner na větve, vhazují do něj třeba i
posekanou trávu. A naopak: větve se často
nacházejí i v kontejnerech na trávu. Občas se
zde dokonce objeví kusy železa nebo betonu.
Nevím, proč tomu tak je, ale normální to
rozhodně není.
Vše toto samozřejmě ztěžuje využití bioodpadu, protože větve jsou páleny, zatímco ze
sypkého biomateriálu je vytvářen kompost.
Prosíme tedy všechny občany, aby do různých druhů odpadových nádob důsledně
vhazovali jen takový odpad, který do nich
opravdu patří.
K tomu si dovolím poznamenat, že pokud
mají občané dojem, že jim kontejner na bioodpad někde schází, mohou navrhnout na
úřadu městyse úpravu rozvrhu přistavování
kontejnerů. Pokusíme se vyhovět. Stejně tak,
pokud budete požadovat přistavení kontejneru na bioodpad soukromě, kontaktujte
úřad. Rádi vyhovíme.
Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta městyse Lázně Toušeň

Umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad 2016 O čem jednala rada městyse
Lokalita / Týden
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Den přistavení kontejneru
22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 1.12
Na Zárybničí
2*
2*
Floriánské náměstí
2*
2*
2*
Nehvizdská x U Habeše
U Sokolovny x Cukrovarská
2*
Na Chmelnici
2*
Na Nábřeží x V Ovčárně
2*
Nad Lomem x Pražská
2*
2*
2*
Na Ostrůvku
2*
Zápská
2*
2*
Svoz BIO odpadu občanům s
28.09
12.10
26.10
09.11
23.11
hnědými popelnicemi

2* - budou přistaveny dva kontejnery, jeden na běžný bioodpad, druhý na větve a dřevěný
bioodpad
Kontejnery na bioodpad budou přistaveny na danou lokalitu vždy ve čtvrtek. Odvoz
kontejnerů bude probíhat během pondělí či úterý následující týden (po víkendu). Zjistíte-li,
že v průběhu víkendu budou kontejnery přeplněny, kontaktujte prosím starostu
(tel.: 603 876 540) nebo kohokoli z technických služeb.
Jako službu občanům zabezpečujeme přistavení kontejneru na víkend za cenu 140 Kč.

Radní městyse Lázně Toušeň:
- byli informováni o záměru vydání a následného prodeje kalendáře na rok 2017 s obrázky žáků ZŠ; výtěžek bude věnován Nemocnici
Motol,
- shodli se na záměru vybudovat kamerový
systém v městysi,
- souhlasí s vybudováním silničních retardérů
v ulicích Káranská a Pražská,
- jednali o opravě nebo případné celkové
rekonstrukci střechy budovy trafostanice a
pošty (v ulici Za Školou),
- upozorňují občany na sběrné místo použitého elektromateriálu
- jmenovali Bc. Miroslavu Kořínkovou předsedkyní volnočasové komise a vyjádřili poděkování Mgr. Věře Vrbíkové za práci v této
funkci,
- děkují všem, kdo se podíleli na zajištění a
organizaci programů Lázeňského léta 2016 ve
Skleněné vile a zároveň děkují spoluobčanům
za dobrovolné vstupné.
Ivana Studničková, radní městyse
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Stalo se..
Na sobotu 23. července byla v rámci Lázeňského léta 2016 na nádvoří Skleněné vily
naplánována divadelní hra Zelňačka podle knihy Reného Falleta. Mnoho z nás zná i
francouzský film natočený podle této předlohy, a tak byla hra očekávána se zvědavostí. Hostovat měl u nás dobře známý DS Vojan z Libice nad Cidlinou, soubor však
z vážných důvodů nemohl přijet. Naštěstí se za něj velmi ochotně uvolil zaskočit
toušeňský Divadelní spolek. Myslím, že nikdo této změny nelitoval. Jak lépe si připomenout v Toušeni 700. výročí narození Karla IV., než hrou Václava Dragouna Toušeňská růže o Karlově pobytu u nás – a právě na stejném místě, kde stával Karlem
IV. navštívený hrádek? Romantický příběh císaře Karla a císařovny Anny, jehož původní premiéra se odehrála v Toušeni už 1. prosince 1990, diváky stále táhne. Zvláště, když hrají báječní toušeňští divadelníci pod režijním vedením Filipa Müllera.
Hlavních rolí se výborně zhostili Luboš Jakub a Anna Lisová, ale ani ostatní herci za
nimi v žádném případě nezaostávali: Dušan Müller, Michaela Špačková, Jan a Jana
Freudlovi s dcerou, Lenka Francová, Jan Havelka, Vojtěch Zíta a Ondra Menoušek.
Počasí v úvodu opět pozlobilo, deštníky nezahálely,
ale naštěstí to netrvalo
dlouho. Pak už se všichni mohli věnovat jen samotnému představení, při kterém
herci, jako i při obnovené premiéře v červnu, rozehráli velkou část parku i část vily.
„Připadala jsem si jako v zámeckém divadle v Českém Krumlově, bylo to úžasné!“,
zhodnotila celý večer jedna z divaček a určitě nemluvila jen za sebe.
Psát o koncertu skupiny Druhej dech Ládi Weyrostka je už pomalu jako nošení dříví
do lesa. Tato hudební skupina má v Lázních Toušeni své věrné posluchače, kteří se
vždy dostaví v hojném počtu, často doplněném o nadšené příznivce z Čelákovic a z
Brandýsa nad Labem. Pak vždy spolu s hudebníky vytvoří dobrou náladu, a když se
navíc vydaří počasí, což bylo i tentokrát 30. července, k příjemně prožitému večeru
za vstupné dobrovolné a s možností občerstvení už vůbec nic neschází. A že má
skupina posluchače všech generací, o tom svědčí i to, že s Druhým dechem si s chutí
zazpíval čerstvý prvňáček Ondra Bača písničku „Chtěl bych být medvídkem“.

Letní baráčnické sedění je vždy trochu jiné, ale již má také svou tradici. Vždy
v srpnu, letos to bylo v pátek 5., se členové Obce baráčníků Lázně Toušeň sejdou ve
velmi příjemném prostředí na zahradě u Aleny a Petra Šedových. Přijít s kloboukem
na hlavě je téměř povinností, jedním z témat je potom, jak komu který klobouk
sluší. Ve velmi přátelské atmosféře se probíraly záležitosti důležitější i méně důležité, ale třeba i více zajímavé, a nechybělo přání všem, kteří mají v létě svátek či narozeniny. Občerstvení zaručeně nikdy nechybí, každý přinese tolik, aby bylo dost
pro všechny, soused hostitel Petr Šeda opeče tolik buřtů, že si každý může i několikrát přidat. Baráčníci, ať se sejdou kdykoliv a kdekoliv, vždycky uspořádají a prožijí
setkání milá a upřímná. Ač letošní léto nebylo příliš vydařené, bylo veliké štěstí, že
na tuto i na téměř všechny ostatní akce se počasí umoudřilo.

Divadlo, koncert, film. Všechno máme možnost navštívit během Lázeňského léta, které se odehrává od června do září v Parku profesora Procházky, na nádvoří Skleněné vily, či ve vile samotné. Na sobotu 6. srpna byl připraven český film Padesátka. Některé recenze o filmu psaly
jako o nadstandardním režijním debutu Vojty Kotka, jiné zase o tom, že film dopadl „padesát na padesát“, nebo že to mohlo být lepší, ale i
horší. Svůj názor si mohl udělat každý sám: návštěvníků se dostavilo hodně. Prostředí letního kina na nádvoří má své kouzlo, i když tentokrát
bylo trochu narušeno decibelovým přetahováním se sousedy. Spokojenost diváků ale snad nakonec převážila, takže konec dobrý, všechno
dobré.
Ve vývěsce na úřadu městyse visel dlouho plakátek, na kterém MUDr. Igor Karen
zval toušeňské občany na pátek 12. srpna k bezplatné preventivní prohlídce. Akce
měla začít ve 14 hodin na Floriánském náměstí, a tak už pár minut před tím se začali
scházet první zájemci. Za kostelem stála velká sanita s nápisem MED a lékařským
znakem, takže každý čekal, že akce začne přesně. Ale bylo to trochu jinak. Přesně ve
14 hodin tato sanitka odjela směrem na Čelákovice. Přítomní občané se nestačili
divit. Co to má znamenat? Nikdo nic neřekl a sanita odjíždí… V tom okamžiku se ale
z ulice Za Školou vynořila sanitka jiná, bílý renault s nápisem ze všech stran: Autoprevence MUDr. Igora Karena či Zdravé léto s MUDr. Igorem Karenem. Pan doktor a
dvě sestřičky se hned začali všem naplno věnovat, měřili tlak a hladinu cukru v krvi,
vyhodnocovali, radili, domlouvali – jen ke slibovanému měření cholesterolu nedošlo. Kdo by čekal hladový do dvou hodin odpoledne, že? Přesto ale bylo veselo a
příjemně, sešlo se nás 25 a někteří přece jen byli upozorněni, že to a to by mohlo
být lepší, více pít (vodu, samozřejmě ), zajít si s tlakem k odborníkovi atd. Hodinka
a půl utekla jak voda, lidé se rozešli bohatší o znalost svého tlaku a stavu cukru v krvi
a bílá sanitka s posádkou odjela měřit tlak a cukr do Kostelce nad Labem.
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Skupina Dobráci přijela zahrát a pobavit několik desítek návštěvníků v sobotu 13. srpna. Tyto hudebníky zatím většina z nás neznala, hráli u
nás poprvé, takže diváci byli zvědaví, co je čeká. Koncert na nádvoří Skleněné vily začal jako obvykle v 18 hodin a do 22. hodiny měli návštěvníci možnost poslouchat písničky a třeba i tančit. Muziky mohlo být i více, jistě by se nikdo z návštěvníků toho večera nezlobil. Přesto se
všichni za dobrého počasí bavili dobře, nerušeně si popovídali, měli možnost probrat všechny poslední novinky, občerstvit se a třeba si i zazpívat, takže nespokojeni domů určitě neodcházeli.
„Poctiví společníci“ nás už jednou navštívili, bylo to také v rámci Lázeňského léta, a
to přede dvěma roky a také pod režijním vedením Bohumila Gondíka. Tehdy hrál DS
Svatopluk z Benešova, nyní se hry ujali členové Divadla pod Petřínem. Hned
v úvodu, při vystoupení prvních účinkujících, si určitě mnozí z přítomných vybavili
Jeníka a Vaška z nezapomenutelné Prodané nevěsty, ale teď v sobotu 20. srpna měli
jejich představitelé role poněkud jiné. Poctiví společníci jsou tři povídky K. M. Walló
na motivy amerického humoristy O´Henryho o dvou vychytralých podvodníčcích.
Jak už to u tohoto autora bývá, v jeho povídkách dochází na konci vždycky
k překvapivému zvratu: podvodníčci jsou napáleni ještě větším podvodníčkem, přesněji: podvodnicí, což je pro diváka báječně zábavné, a vydrží proto v napětí až do
konce, jak všechno dopadne. Letošní divadlo mělo oproti minulé inscenaci jednodušší výpravu, ale navíc bylo obohaceno živou, dobře provedenou hudbu, při níž si
mohli i diváci s herci zazpívat. Byla až neuvěřitelná náhoda, že po celou dobu představení zůstalo velmi příjemné počasí, a jen pár minut po skončení divadla začaly
padat první kapky deště…
„Užijte si filmové léto“ zval plakátek s portréty senátorky Ing. Veroniky Vrecionové a
Mgr. Martina Kupky a se seznamem obcí, kde bude možno zhlédnout v rámci kontaktní předvolební kampaně ODS poslední díl filmových „Básníků“ – Jak básníci čekají na zázrak. Mezi pozvanými obcemi nechyběl ani náš městys, na který připadlo
datum 23. srpna. V krásném prostředí Parku profesora Procházky už po 18. hodině
dělníci stavěli veliké plátno, naváželi židle a vše zkrátka připravovali tak, aby to fungovalo. Po 20. hodině začali zvolna přicházet první diváci, asistentka senátorky postupně všem rozdávala malé reklamní dárečky a zanedlouho se k ní přidala i paní
senátorka sama. Na čtyři desítky diváků pak mohly sledovat příběh známých básníků
a za přívětivého počasí se při něm dobře bavit. Ke konci programu se přijel představit také Mgr. Martin Kupka, kandidát na hejtmana Středočeského kraje. Jak vše
dopadne, záleží na voličích.

Divadlo vystřídala poslechová hudba tentokrát mimořádně v pátek, 26. srpna. Hrál
opět Láďa Weyrostek s Druhým dechem. Přestože změna termínu vystoupení se
oznamovala téměř na poslední chvíli, návštěvníků se dostavilo jako vždy dost. A
opět bylo krásné počasí a všichni se zase dobře bavili, našlo se i hodně těch, kteří si
opravdu s chutí zatancovali a zazpívali, zkrátka všechno bylo tak, jak má ve správném Lázeňském létě být.
„Ty prázdniny ale utekly!“… každým rokem stejná věta. Ano utekly, a tak, aby byly
poslední chvilky volna co nejpříjemnější, pozval úřad městyse všechny děti 30.
srpna na nádvoří Skleněné vily do letního kina na pohádku Zootropolis. Akce se
mimořádně vydařila, přicházely další a další děti doprovázené rodiči, pan Jirotka
s pomocníky musel přinášet další a další lavice, aby mohlo film pohodlně sledovat
více než devět desítek návštěvníků. Některé děti seděly i „na balkoně“, zkrátka
atmosféra téměř domácí, prostě úspěch. Dokonale animovaný zábavný film upomínal trochu na farmu zvířat, trochu na policejní akademii,
trochu na lvího krále, prostě disneyovka s nepřeberným množstvím vtipných nápadů a detailů, a všichni se výborně bavili.

Stalo se již tradicí, že v den výročí úmrtí našeho čestného občana armádního generála Ing. Tomáše Sedláčka se na toušeňském hřbitově koná pietní vzpomínka. Letos bylo nutné toto datum o čtyři dny posunout podle možností Čestné stráže Armády České republiky až na středu 31. srpna. Památku přišli uctít velitel posádkového velitelství Praha plk. gšt. Ing. Milan Virt, pplk. Mgr. Lubomír Adamus, členové
Čestné stráže s trompetistou, který zahrál fanfáru, starosta městyse Ing. Luboš
Valehrach, MBA, kronikář RNDr. Jan Králík, CSc., členové Obce baráčníků Lázně
Toušeň v čele se svým rychtářem Jiřím Kučerou a v neposlední řadě početní rodinní
příslušníci. Po úvodním slovu následovalo položení květin, osobní vzpomínání vojenských hostů a krásně zahrané trompetové sólo – večerka. Ne příliš dlouhý, ale
velmi důstojný pietní akt proběhl za krásného slunečného počasí. Hosté ve svých
proslovech připomněli obdivuhodné lidské vlastnosti generála Sedláčka včetně
jeho nezdolného smyslu pro humor, i to, jak důsledně vzdával hold všem, kdo položili životy za svobodu naší vlasti na různých bojištích obou světových válek.
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Ve čtvrtek 1. září 2016 před osmou hodinou ranní to
šumělo před naší základní školou jako před úlem. Dětí
v Lázních Toušeni přibývá, a tak letos poprvé v životě
směřovalo do školy 25 (!) prvňáčků. Takový počet se
jich už hodně dlouho nesešel. V osm hodin se postupně
začala zaplňovat tělocvična, na lavičky usedli nejprve
prvňáci, za nimi jejich rodiče a hned na to se řadili žáci
vyšších tříd. Také i některé z nich ještě doprovázeli
rodiče, takže byla tělocvična tak plná, jako už dlouho
ne. Jménem pedagogického sboru všechny srdečně
přivítal ředitel školy Mgr. Martin Černý. Děti z vyšších
ročníků pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Černé
poté výborně zahrály na flétny a zazpívaly státní hymnu. Pan ředitel všem představil jednotlivě všechny paní
učitelky a velmi oblíbenou paní školnici Alenku. Dostavil
se také starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA,
který rovněž k dětem promluvil a spolu s panem ředitelem a paní učitelkou Ivanou Studničkovou, která bude
1. třídu učit, předal dětem kufříky na výtvarné pomůcky a uvítací listy. Vše další už se pak už odehrávalo
v jednotlivých třídách. V té první se noví školáci i jejich
rodiče dověděli mnoho nových a důležitých informací.
Škola začala… Sedm holčiček a osmnáct kluků (!) – taková je letošní 1. třída. Tak ať se vám daří, prvňáčci!

Vloni se poprvé v Lázních Toušeni představila kapela Antikvariát a úspěch
měla veliký, letos byl ale zaručeně překonán. Poprvé se na kapelu šlo hlavně ze
zvědavosti, letos 3. září už všichni věděli, že je čeká báječná muzika, krásný
zpěv Lidušky Černé a Standy Koláře, nálada uvolněná a příjemná. Zkrátka
„super večer“. Lidí se sešlo tolik, že ani stoly a lavice nestačily, i když byl neustále někdo na parketu. Pobavit se přišlo určitě 150 návštěvníků, sešlo se i
hodně rodin s dětmi a zvláště malé holčičky se pěkně vydováděly. Samozřejmě, že všichni se mohli bavit za vstupné dobrovolné a s možnosti občerstvení,
které mizelo před očima, takže bylo nutné neustále doplňovat jak pití, tak
klobásy. Je potěšující, že nejen této, ale mnoha předešlých akcí se zúčastnili
také lázeňští hosté, kteří budou na zábavu na nádvoří Skleněné vily jistě
v dobrém vzpomínat. Aby ne, koncert skupiny Antikvariát byl tou nejlepší tečkou za pestrým Lázeňským létem 2016 pod širým nebem.

V jihozápadní části Parku profesora Procházky, kde loni obnovila firma pana Jaroslava Tihona část
původní obvodové zdi, byla letos 4. září osazena nová vrata. Kovovou konstrukci navrhl a vyrobil
umělecký kovář Daniel Treml z Horních Počernic (na fotu druhý zleva v červeném). Autor říká
svému dílu skromně „kovová brána“; váží asi 300 kg a nikde jinde takovou nebude možno spatřit,
protože tohoto designu byl vyroben pouze jeden kus, navržený výhradně pro náš Park profesora
Procházky. Autor chtěl uplatnit malou připomínku českého venkovského baroka, ale jen náznakem, o stylu by mluvit nechtěl. Vrata jsou pozinkována a konzervována tmavošedým nátěrem.
Celá práce trvala asi dva měsíce. Teď ještě zbývá upravit sloupky a návštěvníci budou vstupovat
do parku vchodem, který je bude vítat v celé své nové kráse.
Další akce se konala už ve spolkové místnosti Skleněné vily. Cestovatelskou besedu Z Polabí do
Venezuely připravili pro toušeňské občany na čtvrtek 8. září manželé Alena a Petr Šedovi. Po besedách o Íránu a Tibetu měli tedy
všichni možnost poznat další vzdálenou zemi očima spoluobyvatel
našeho Polabí. Jaká škoda, že neměli občané ve schránkách včas nové číslo Floriána, jaká škoda, že nefungovala služba SMS… Mnoho nepomohly ani desítky e-mailů. Zkrátka, přišlo nás
málo. Přesto ale byla beseda s promítáním výborně sestřiženého videa velmi
zajímavá a srdečná, nechybělo hodně otázek a perfektních, zajímavých odpovědí, tak jak to jen Mgr. Alena Šedová umí. Manželům Šedovým náleží srdečný
dík za jejich trpělivost. Příště bude třeba vše zajistit tak, aby se o další cestovatelské besedě dověděli úplně všichni a včas.
Text a foto Hana Němečková, předsedkyně kulturní komise
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Sportovní tábor v jižních Čechách
Koncem srpna si toušeňské děti vyjely autobusem na
týden plný sportu a dobrodružství do krásné oblasti
jihočeských lesů a rybníků. V Zemi skřítků děti přivítala
Matka příroda se svými elfy a vílami. Děti se učily poznávat faunu a floru přilehlých lesů a luk, vyřezávat
z kůry a orientovat se po lese, a za odměnu sbíraly
drahé kameny. Na začátku tábora si děti vyrobily trika
s krásnými přírodními znaky svých týmů: dubánci, lipánci, kaštánci a javorníci. Perfektní zázemí kempu
v Lažánkách nám umožnilo hrát celotáborové turnaje
v ping-pongu, přehazované, vybíjené. Nejoblíbenější
hrou se stal softbal, pro mnohé děti nová aktivita.
Zajímavou akcí byl půldenní výlet na kole s nočním
vařením v kotlících, půlnočním blouděním po lese a přespáním v přírodě pod širákem. Děti jely 15 km na kole do cizího prázdného kempu,
nádherného místa u vody, které bylo od našeho ubytování vzdáleno pouhých 500 m – ale to děti nevěděly. Hurá na dřevo, vyhrabat díry na
rozdělání ohně, oškrábat brambory, nakrájet cibuli… Každý tým si připravil svůj vlastní buřtguláš, do noci jsme hráli přehazku… a poté jsme
přiběhli s tím, že nás z kempu vyhání majitel, že tu zůstat nemůžeme, jen kola. Padesát dětí se vydalo na noční putování lesem. Hledali jsme,
kde přenocujeme. Ovšem i vedoucí se na chvilku ztratili, a tak jsme to divadélko na děti ani moc hrát nemuseli . Po půlhodince jsme dorazili
na krásnou paseku při kraji lesa, děti se naskládaly ve svých spacácích jeden vedle druhého. Některé držely noční hlídku, která nebyla nejjednodušší… praskající větvičky od zvířat v našem okolí nenechávaly hlídače oka zamhouřit. Ráno měly děti za úkol dostat se po malých skupinkách samy do tábora. Jaké bylo jejich překvapení po dlouhém výletě a nočním putování, když ušly pár metrů a objevily se přímo nad naším
táborem!
Krásná noční bojovka lesem po světýlkách se líbila nejen dětem, ale i rodičům, kteří za námi přijeli na poslední večer. Atletické soutěže rodičů
s dětmi měly také úspěch. Pro mě osobně bylo nádherným okamžikem závěrečné stahování táborové vlajky, kdy děti křičely nee!, ještě ne!…
a závěrečná píseň, kterou děti připravily s vílou Martinou. Ještě teď mám husinu, když o tom někomu vyprávím.
Mgr. Lucie Kainová

Divadelní návštěvníci
Za příjemného letního počasí v nedělním odpoledni 14. srpna 2016 si prohlédli Park profesora Procházky, soutok a Slatinné lázně významní divadelní
hosté našeho dlouholetého spoluobčana, kostýmního výtvarníka Josefa Jelínka. Vzácní návštěvníci umělecký šéf Laterny magiky Národního divadla
v Praze choreograf Zdeněk Prokeš a první tanečník baletu Národního divadla
v Praze Alexandre Katsapov se zajímali o historii městyse i o slatinné koupele. Zaujalo je, že se v toušeňských lázních kdysi léčil šéf baletu Metropolitní
opery Augustin Berger a méně dávno tanečník, choreograf a režisér Luboš
Ogoun, a že lázně poskytují i krátké víkendové léčebné kúry. Řeč přišla také
na pěvkyni Jarmilu Novotnou, ale hlavně na Karla IV. a na magickou sílu pociťovanou v parku a při uklidňujícím pohledu na soutok Labe a Jizery.
Na fotu zleva: Alexandre Katsapov, Zdeněk Prokeš a Josef Jelínek
jvk

Toušeňská stopa v Čestné stráži
Nová výpravná publikace autorů pplk.. Mgr. Lubomíra Adamuse a PhDr. Jiřího Bílka Historie a
současnost Čestné stráže Armády české republiky (vyd. Ministerstvo obrany a Vojenský historický ústav, 2016) připomíná na 188 stranách křídového papíru několikrát také našeho čestného občana armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka. Profesionální vojenská jednotka
Čestné stráže je součástí pražské posádky a současně praporem 6. zabezpečovací základny
Ministerstva obrany. Její historické kořeny navazují na legionáře v první světové válce i na
účastníky všech front druhé světové války. Dnes plní přednostně reprezentativní úkoly. Čestnému příslušníku 1. roty praporu Čestné stráže Armády České republiky armádnímu generálu
Tomáši Sedláčkovi, čestnému občanu francouzského města Agde, Lázní Toušeně, Brandýsa nad
Labem – Staré Boleslavi a Prahy 6, je věnována celá dvojstrana 36-37 se sedmnácti fotografiemi, dokumenty a připomínkami. Další jeho fotografie jsou na stranách 32, 77, 78, 91, 142 a
182. Spolu se stovkami unikátních obrazových dokumentů jsou v knize přehledy uniforem,
odznaků, vyznamenání, medailí, zbraní, praporů, pomníků a pamětních desek i přehledy slavnostních, smutečních a pietních aktů, doprovodů státnických návštěv atd. Zvláštní pozornost je
věnována připomínkám domácího odboje v době nacistické okupace, hrdinům z bojišť druhé
světové války a osvoboditelům i obětem totalitního režimu. Velitelství Čestné stráže Armády
České republiky uvažuje k nadcházejícímu 100. výročí narození generála Sedláčka (8. ledna
2018) o zvláštní vzpomínkové konferenci, která by se mohla konat ve Skleněné vile v Lázních
Toušeni.
kro
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Čelákovický zpravodaj o toušeňském mlýně
Srpnové vydání Zpravodaje města Čelákovic 2016 přineslo ve své historické rubrice souhrnnou stať Mlýny v Čelákovicích a okolí. Autor Ing.
arch. Ivan Vaňousek pojal do svého přehledu vodních mlýnů na levém břehu Labe a na jeho přítocích tentokrát mlýny v Brandýse nad Labem,
Zápech a v Toušeni. Mlýn v Toušeni je zde dokonce jako vůbec první. Článek přetiskujeme s laskavým svolením autora.

Toušeňský labský mlýn

Ve 13. století byla Toušeň jako jeden
z věnných statků zdrojem příjmů českých
královen a zdejší pevný hrádek jejich útočištěm. V 1. třetině 14. stol. dal král Jan Lucemburský
Toušeň
do
zástavy
pánům
z Michalovic, včetně labského mlýna. Ten je
písemně doložen v r. 1370. Stál, resp. stojí
v těsném sousedství bývalého hrádku, který
si oblíbil římský císař a český král Karel IV.
Významným obdobím v historii hrádku a
mlýna je jejich přestavba z počátku 16. stol.,

kterou zahájil pražský
primátor Jan Pašek
z Vratu, tehdy majitel
Toušeně.
Z tohoto
období je také zpráva
o požáru mlýna v r.
1530. V letech 15361547 měl Toušeň
s mlýnem šlechtický
rod Krajířů z Krajku.
Po r. 1547 převzal
mlýn od české královské komory Jan Rohan ze Spálených
mlýnů
pražských
s manželkou. V letech
1568-1569 byla dokončena renesanční úprava, která je dosud
viditelná jako sgrafitová omítka na východním a jižním průčelí přilehlého pozůstatku
hradního zázemí (nyní čp. 30). Mlýn měl tehdy 4 moučná kola, 1 stupní a pilu. Voda k nim
přitékala ze zdrže mlýnského jezu na Labi
náhonem odděleným od hlavního toku ostrůvkem. V r. 1556 Rohanové prodali mlýn
s císařským svolením Cypriánovi z Kochánku,
který později získal právo užívat erb Roudnického z Mydlovaru. Kolem r. 1700 přešel mlýn

do správy brandýského panství a v lednu
1759 vyhořel. Spáleniště koupil v r. 1760 Jan
Bodlák, ale jako mlýn (nyní čp. 31 v Mlýnské
ul.) již budovu po obnovení nepoužívali ani
on, ani jeho potomci.
Ing. arch. Ivan Vaňousek

10 let (opět) městysem
Toušeň, známá od 13. století jako hrádek a k městečku náleželi také všichni lidé, kteří zde
ves, se rozrostla počátkem 16. století záslu- byli „osedlí“, a to včetně těch, kdo zde právě
hou Jana Paška z Vratu v městečko se zám- nebyli, ale narodili se tu a třeba zběhli z gruntů a
neměli k tomu „výhost“;
k zámku a všem dvorům
patřily rovněž „svršky a
nábytky za deset tisíc kop
míšeňských“.
V rámci
brandýského panství byla
Toušeň ještě dlouho vedena jako samostatné
panství a polesí.
Z roku 1552 se dochovala zpráva o samosprávě
v Toušeni v podobě
rychty, byť jméno rychtáře je známo až z doby
třicetileté války, kdy se
k roku 1642 ví o rychtáři
kem a třemi dvory. Poprvé byla nazvána Vítu Hůlkovi. Označení „městečko“ se pro
„městečko“ 20. května 1536 – před 480 lety – Toušeň běžně užívalo ve všech archivních i
při prodeji Kunrátu Krajíři z Krajku do rámce veřejných dokumentech: v přístupné publikojeho brandýského panství: městečko Toušeň vané podobě např. v Riegrově slovníku naučtehdy leželo „při zámku Toušeň“ a tvořily je ném (1872, IX, s. 530), v Ottově slovníku nadomy, krčmy a dva poplužní dvory, rybářské učném (1906, XXV, s. 616), v Místopisném
haltýře, přívoz se clem i s platem, který se platil z slovníku historickém Království českého
Labe, mlýny, potoky a rybníky, části řek Jizery a (1909, s. 890-891) atd. V novější terminologii
Labe, lesy, louky a vinice, poplužní dvůr Opočno byla Toušeň označena jako městys poprvé
s částí řeky Jizery a se slupí na této řece; v Časopisu českého „musaea“ (1828, 1, s. 69),

ve 20. století pak v Masarykově slovníku naučném (1933, VII, s. 314), v Ottově slovníku
naučném nové doby (1943, XVIII, s. 1194) atd.
Úředního razítka s označením Městys Toušeň
(otisk z roku 1888) užívala místní samospráva
dál i v Československé republice, i když se
označení „městys“ přestalo používat.
V roce 1868 byly v Toušeni založeny lázně,
díky nimž roku 1979 obec získala statut lázeňského místa; k 1. květnu 1991 byl obci přiznán
úřední název Lázně Toušeň. Za starostky Ludmily Svobodové,
po
prokázání
všech historických dokladů,
byla podle §3
odst. 3) zákona
č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní
zřízení)
a
v souladu s §29
odst. 3) zákona
č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny s účinností od 10. října 2006 stanovena obec Lázně Toušeň – opět – městysem.
Nejbližšími sousedními městysi jsou Zápy a
Nehvizdy.
kronikář
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Spolky
Divadelní spolek
Divadelní spolek Lázně Toušeň se zúčastnil 45. přehlídky mladého
amatérského divadla FEMAD v Poděbradech, kde v sobotu 10. září
2016 předvedl svou adaptaci románové předlohy Terryho Pratchetta
Mort v režii Filipa
Müllera. V titulní roli
vystoupil Ondřej Menoušek, ústřední postavu Smrtě ztvárnil
Vojtěch Zíta, do svých
úloh se vrátili Veronika Müllerová, Miloslav Dvořák, Dušan
Müller, Jana Hadrbolcová, Matyáš Hadrbolec, Pavel Wieser ad. Poděbradská celostátní přehlídka ochotnických

souborů dává záměrně příležitost těm, kdo zůstali z národních přehlídek ve Volyni a v Kroměříži těsně před branami postupu na Jiráskův
Hronov. Letošní přehlídky v Poděbradech se tak účastnilo osm
„druhých nejlepších“ českých a moravských souborů – vedle Lázní
Toušeně také z Kroměříže, Hradce Králové, Pardubic, Desné, České
Kamenice, Jiříkovic a Dobronína. Ze vzájemného hodnocení vyšel
toušeňský Mort právě do zlatého středu pomyslného poděbradského
žebříčku. Představení zde nemohlo mít a ani nemělo své nadšené
publikum, které Morta provázelo při všech předchozích jedenácti
uvedeních také v Praze, Příbrami, Horních Počernicích, Říčanech,
Rakovníku a Volyni. Jak praví lidová moudrost: posvícení nemůže být
každý den. Toušeňští divadelníci hráli na přehlídce FEMAD již potřetí:
v roce 2011 hru Dandé a rok nato 2012 hru Postel.
dslt

Sokol
Noc sokoloven
Letos poprvé se zapojila Tělocvičná jednota
Sokol Lázně Toušeň do celostátní akce Noc
sokoloven, která se pravidelně pořádá dva
týdny před Památným sokolským dnem, připadajícím vždy na 8. říjen. Památným dnem
se připomínají zatýkání a popravy desítek
sokolských činovníků za nacistické okupace
roku 1941.
Toušeňská Noc sokoloven nabídla v pátek 23.
září 2016 všem návštěvníkům nejen občerstvení a prohlídku sokolovny, ale také rozvrh
sportovních a kulturních akcí a přehled úprav
a oprav, které se podařilo uskutečnit během
posledních 25 let. Většinou svépomocí – dříve
se tomu říkalo brigádami – byla nově pokryta
polovina střechy, kompletně rekonstruována
hygienická zařízení a nová vybudována u herecké šatny, rozšířen byt pro sokolníka, upra-

veny půdní prostory, opraveny komíny a
schody, zavedena voda do výčepu a do východní části budovy, nově vybudovány a napojeny odpady, zcela nově vybaven výčep a
zřízena zrcadlová zkušebna, kompletně nově
vybudovány rozvody elektřiny, zavedeno
plynové topení do sokolníkova bytu a horkovzdušné topení do zkušebny, obnoveno alespoň jedno ze tří jižních oken, vyměněno pět
oken v severní lodi atd. atd. Po převzetí sokolovny bylo třeba zakoupit a doplnit veškeré
vnitřní zařízení (nábytek a nádobí) a bez prodlení vyhovět všem předpisům bezpečnosti a
hygieny. Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň se tak snaží navázat na úsilí svých předchůdců, kteří se zasloužili o přístavbu
s hygienickými zařízeními a bytem sokolníka a
o udržení sokolovny v provozu.

Při Noci sokoloven mnozí návštěvníci uvítali
příležitost zapsat se do sokolské kondolenční
listiny k úmrtí olympijské vítězky Věry Čáslavské.
vzd

Martinská zábava a karnevaly
Divadelní spolek a T. J. Sokol Lázně Toušeň připravují na plesovou
sezonu 2017 karnevaly v rázu „Jules Verne“. Dvoudenní karneval pro
dospělé bude v toušeňské sokolovně v pátek 24. a v sobotu 25. února,
dětské karnevaly pro předškoláky a školáky tamže v sobotu 25. února
2017.
Petra Shrbená
jednatelka T. J. Sokol Lázně Toušeň
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Myšák
Vítáme Vás v další sezoně a těšíme se na viděnou!
Všechny kroužky, kurzíky a pravidelné herničky můžete vidět v přiloženém programu a pozor! na angličtinu s rodilým mluvčím máme ještě
několik volných míst pro školní děti (školkové a prvňáčci už jsou bohužel zcela plné – tedy spíše přeplněné).
Veškeré informace podá Katka Bačová – mailík: rc.mysak@centrum.cz

telefon: 604 118 076

PROGRAM 2016 – 2017
Rodinného centra
„U Myšáka“
Na vše je možné vyzvednout děti z družiny či školky!
pondělí

12:00 – 15.00
od 15:30

Výuka klavír + zpěv ve spolupráci se ZUŠ Brandýs n/L
Logopedie pí Dvořáková (přihlášení) 200 Kč / 30 min.

úterý

lichý týden

Herna pro všechny – vstupné 40 Kč

9:00 – 11:30
12:00 – 16.00
16:00 – 17:30

Výuka klavír + zpěv ve spolupráci se ZUŠ Brandýs n/L
Tvořeníčko – dílna plná fantazie vstupné 60 Kč

středa

12:00 – 19:00

Kurzy AJ s rodilým mluvčím (přihlášení)

čtvrtek

9:00 – 11:30
12:00 – 15.15
15:30 – 17:00
17:15 – 18:15

Herna pro všechny vstupné 40 Kč
Výuka klavír + zpěv ve spolupráci se ZUŠ Brandýs n/L
Rybářský kroužek Milan Šulc
Tanečky sl. Kašičková

pátek

12:00 – 17:00
od 15:00
17:00 – 17:50

Výuka klavír + zpěv ve spolupráci se ZUŠ Brandýs n/L
Logopedie pí Dvořáková (přihlášení) 200 Kč / 30 min.
Předškoláček (přihlášení) 550 Kč / měsíc

Na všechny kroužky se můžete přihlašovat prostřednictvím mailíku, kde získáte veškeré
potřebné informace – těšíme se na Vás!
Během roku připravujeme další nepravidelné akce – sledujte web a nástěnky!!!
Na herničky a všechny kroužky je možnost využít zvýhodněné permice!
Info tel. 604 119 076 www.tousensky-mysak.cz rc.mysak@centrum.vz

Program tvoření na říjen a listopad 2016
4. října
11. října

Ruční papír zdobený přírodou
Tvoření z podzimních listů

- barevná zvířátka, která si vyrobíme pomocí
18. října
25. října
1. listopadu

zimních listů a dalších přírodnin
UFO – létající talíř i s Ufounem
Podzimní lapač snů
Lucernička
- podzimní lucernička na Halloween či
dušičky

8. listopadu
15. listopadu
pod
22. listopadu
29. listopadu

Barevný strom z vlny
Ježek
– podzimní ježek z papíru a přírodnin
Prší
– mobilní závěs vyrobený z kapek
Vánoce jako vyšité
– přáníčka nebo ozdoby vyšité do papíru
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Hravá angličtina pro nejmenší Cvičeníčka
(připravujeme od února 2017)
– písničky, říkanky, cvičení a další zábavné aktivity rozvíjející dovednosti dětí. Pro děti od 15
měsíců do 3 let, jednou týdně dopoledne. Povede Eva Potočiarová, pro více informací pište
na email

Pro maminky a tatínky je v RC Myšák připraveno ranní cvičení, kde si mohou rodiče za přítomností dětí kvalitně zacvičit. Děti se zabaví v pěkném prostředí herničky se spoustou
hraček. Cvičíme individuálně nebo ve dvou- až tříčlenných skupinkách.
Rodiče s dětmi (1 až 3 roky) si mohou cvičení na gymnastickém nářadí užít každý čtvrtek od
9:15 v tělocvičně u Karla ve Staré Boleslavi. „Hrajeme si na atletiku“ s Luckou Kainovou a
Martinou Popovou.

eva.potociarova@gmail.com

Myšákovské foceníčko
s J a n o u
A b e l s o n
12.listopadu od 9 hodin
dle přihlášení
Focení s profesionálem za super ceny!!!

10 ks
25 ks

420,-Kč (15minut)
770,-Kč (30minut)

„

možnost více pozadí, více převleků“
Fotografie jsou vyretušované a vybrané z celkového počtu, takže ty
nejlepší!
Fotíme od miminek až po celé rodiny,
těhulky či třeba zamilované manželské páry, babičky a dědečky…
(rekvizity máme, vezměte pouze 1 až
2 převleky pro děti).

Mgr. Lucie Kainová
608002085, www.sport-lav.cz

Kroužek programování pro děti
Od října otevíráme v Lázních Toušeni kroužek
počítačové programování pro děti ze ZŠ. Budeme
s pohádkovými postavičkami procházet bludištěm, naučíme tučňáka tancovat a pískat (a třeba i
tancovat podle toho, jak budeme pískat), Elsa
nám bude na led malovat vločky, vyrobíme animovaný příběh, pro zábavu si vytvoříme i pár
her. A určitě se u toho budeme bavit.
Více informací najdete na http://
programovani.javorkovi.cz
Ing. Martin Javorek

Přihlášky prosíme na e-mail centra
rc.mysak@centrum.cz
informace na telefonu 604 118 076
Udělejte si krásný dárek pro celou rodinu nejen pod stromeček!
Těšíme se na Vás!

Okrašlovací spolek vzpomíná
Otakar Šámal
Před deseti lety 4. září 2006 zemřel po delší zákeřné nemoci ve věku 67 let náš spoluobčan Otakar Šámal. Byl
oblíben pro dobrosrdečnost, sousedskou bodrost a připravenost pomáhat všemu dobrému. Jako dělník různých
profesí pracoval v Čelákovicích a dovedl si poradit
s lecjakým technickým problémem díky vlastní zručnosti i
díky schopnosti vyjednávat s lidmi a s úřady. Rád jezdil na
kole, byl řečný, ale do hostinců nechodil. Při řadě veřejných akcí vykonával stavební dozor, všude ho bylo plno.
Byl také pokladníkem Okrašlovacího spolku. Ačkoli byl
technik, měl smysl i pro poetické fotografie. Nad jeho
onemocněním byli lékaři zcela bezradní, nedávali mu
naději. O několik let mu život prodloužily návštěvy u léčitele. Jeho poslední dokončenou iniciativou bylo obnovení,
zadání výroby a umístění pamětní desky na pomníku padlých se jmény obětí II. světové války. Připravoval ozdobné
oštěpy pro čestnou občanku Danu Zátopkovou (*1922) a
pro řádnou občanku Nikolu Brejchovou (*1974), ale už je
nestihl dokončit. Rozloučení se konalo jako první pohřeb
z nově rekonstruovaného kostela sv. Floriana 11. září
2006 za velmi početné účasti místních obyvatel.
jvk (foto Otakar Šámal)
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Sport
Zpátky do kondice!
Pro úplné začátečníky
V tělocvičně základní školy v Lázních Toušeni se od října otevírá nová skupinka pro úplné začátečníky. Komplexní program bude sestaven
z cardia, kick-boxu, lehkého posilování, fitness jógy na protažení… atd. Pondělky 18:30 – 19:20. Po navrácení do kondice je možnost pokračovat ve skupinkách pro mírně pokročilé až velmi pokročilé Po 19:30 – 20:30, St 19:00 – 20:30 a Ne 19:00 – 20:30. Pro začínající běžce pomůžeme sestavit program.

Bruslení v Toušeni
Od úplných základů až po pokročilé: na podzim se uvidíme 7x, a to každý
čtvrtek od 15:00. děti vyzvedávám v družině ZŠ Lázně Toušeň. Lekce mohou
být i pro rodiče, aby stačili svým dětem.

Vánoční koupání
Vloni jsme o Vánocích zahájili prvním ročníkem Toušeňské vánoční koupání.
Letos se na otužilce těšíme v sobotu 17. prosince v 10:00 na Malých Malvínách – blíž lávce. S otužováním je dobré začít již nyní, dokud voda není ještě
tak studená, a pokračovat přes zimu. Mírnější způsoby otužování mohou být i
častější větrání, spaní v chladnější místnosti, nepřetápění, přiměřené oblékání, ochlazování nohu a postupně celého těla a dobrou motivací může být
právě naše Toušeňské vánoční koupání.
Mgr. Lucie Kainová, 608 002 085, www.sport-lav.cz

Kopaná
Rozpis zápasů v kopané na podzimní část soutěže IV. třída skupina A
pro FK Slavoj Lázně Toušeň
Sobota

24. 9. 2016 10:15

Lázně Toušeň – Sluštice

Neděle

2. 10. 2016 16:30

Veltěž – Lázně Toušeň

Sobota

8. 10. 2016 10:15

Lázně Toušeň – Přišimasy

Sobota

15. 10. 2016 10:15

Lázně Toušeň – Husinec / Řež

Výsledky dosavadních zápasů:

Neděle

23. 10. 2016 15:30

Nehvizdy B – Lázně Toušeň

Lázně Toušeň – Škvorec B 0:4 (0:3)

Sobota

29. 10. 2016 10:15

Lázně Toušeň – Radonice B

Vodochody – Lázně Toušeň 3:1 (2:1)

Sobota

12. 11. 2016 10:15

Lázně Toušeň – Klecany B

Lázně Toušeň – Mratín 0:7 (0:6)

Neděle

20. 11. 2016 13:30

Veleň – Lázně Toušeň

Líbeznice B – Lázně Toušeň 0:3 (0:1)

Poker

Hravý klub

V neděli 28. srpna 2016 se konal ve
sportbaru „U Kasaldy“ třetí ročník
pokerového turnaje „O pohár starosty
městyse“. V turnaji se utkalo 14 hráčů
a hráček. Vítězem a novým držitelem
poháru se stal Mgr. Stanislav Beran.
Blahopřejeme!

Hrajete si rádi? Možná i pro vás by mohl být zajímavý nový klub, který se bude vyvíjet podle
potřeb a zájmů jeho členů. Chceme hrát nejrůznější stolní hry: karty, dámu, šachy, kostky,
domina i scrable a cokoli dalšího, co přináší zábavu. Scházet se chceme pravidelně, zatím každých 14 dní. Věk není omezen horní ani dolní hranicí, ale je myšlen spíše pro dospělé. Účast na
hrách není povinná, klidně přijďte jen si posedět a popovídat. Líbí se vám myšlenka klubu? Tak
přijďte ve čtvrtek 13. října 2016 v 19 hodin nahoru do Skleněné vily! Karty a jiné hry vezměte
s sebou. Občerstvení zajištěno.

Ivana Studničková

Bc. Miroslava Kořínková, předsedkyně volnočasové komise
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Jóga
Vstupte do světa jógy
a účel. Jsou koncipovány tak, aby byly v první řadě prospěšné zdraví.
Rádi bychom Vám představili prostor Najdi klid, ve kterém si můžete Jejich zvládnutí a následné pravidelné cvičení prospívá při léčbě
zacvičit jógu a tai-či. Najdete nás na adrese Lázně Toušeň, V Ovčárně mnoha onemocnění a dále napomáhá:
405 a na webu www.najdiklid.cz . Přes léto cvičíme i v krásném

posílit fyzické zdraví – cvičení má příznivý vliv na celé tělo,
Parku profesora Procházky u Skleněné vily.
nejen na svaly, ale i na šlachy, vnitřní orgány, klouby, kosti …


zlepšit mentální zdraví (vnitřní klid a vyrovnanost)

posílit vnitřní energii – lepší zvládnutí každodenních problémů

odstranit dlouhodobé zdravotní problémy – bolesti zad,
krční páteře, ztuhlost a bolesti kloubů (zápěstí, tenisového lokte ..), syndrom karpálního tunelu, syndrom RSI

upravit hmotnost a postavu pomocí cvičení prověřených
staletími

ovládat schopnost koncentrace

zvýšit odolnost vůči stresu a náročným situacím

rozvíjet fyzickou kondici

schopnosti ubránit se v krizových situacích – v mentálním i
fyzickém konfliktu

poznání vlastních schopností a možností a šanci posunout
dál své hranice

Objevte tajemství jógy
Lekce jsou zaměřeny na postupné rozhýbání a uvolnění těla, na
práci s dechem a s pozorností. Cvičení jógy je určeno všem. Pro ženy
i muže, všichni jsou vítáni. Udělejte si chvilku a přijďte uvolnit a pozitivně naladit tělo. Na józe je úžasné to, že je pro každého. Stačí se
józe pravidelně věnovat. Pak člověka neminou pozitivní přínosy jako
vnitřní vyrovnanost, zmírnění bolestí páteře nebo hlavy, zvýšená
flexibilita a svalová síla, příliv pozitivní energie, správné fungování
metabolismu. Mnozí mají před jógou respekt či dokonce strach. Bojí
se, že nezvládnou jednotlivé pozice, stydí se za svoji hmotnost nebo
neohebnost. Obavy jsou opravdu zbytečné.
K čemu je jóga dobrá
Zbavíte se bolestí zad i
stresů, omlazuje a navíc: jde skvěle začátečníkům. Jóga ovlivňuje i
správné dýchání a už
jen to udělá pro naše
zdraví a celkovou pohodu
hodně. Často
ztrácíte energii negativním myšlením. Jóga pomáhá odpoutat se od
něho a zaměřit pozornost na pozitivní myšlenky.

Všechny účinky jsou navíc prověřeny staletími, po která tai-či a
čuan existuje a ve spolupráci s cvičeními čchi-kung umožňuje lidem
dožít se vysokého věku ve vynikající fyzické kondici.
Pro občany Lázní Toušeně jsme připravili kupón na jeden vstup zdarma. Rezervujte si místo předem na tel.: 605 447 665 nebo emailem:
yoga@najdiklid.cz a přijďte si zacvičit!
Markéta Čermáková

Tai-či je staré čínské cvičení a bojové umění
Má kořeny v tradicích taoistické filozofie. V průběhu téměř dvou
tisíciletí různé taoistické školy tai-či vyvíjely a vylepšovaly jako zdravotní cvičení. V tai-či jde o velmi přesné pohyby. Mají svou historii

Představuje se vám trenérka Lucie Kainová
Mám vystudovanou FTVS UK. Je mi 29 let, od 18 let pracuji s dětmi,
9 let působím jako kondiční a osobní trenérka. Moje práce mě naprosto naplňuje, celý život se věnuji sportu. Už od mala jsem se
'stavěla na hlavu', sport je pro mě jako magnet. Jsem poměrně všestranná a všestrannost vyžaduji i u všech svých svěřenců. Od 9 do 24
let jsem se věnovala výkonnostně atletice - skoku o tyči.
V mládežnických kategoriích sbírala medajle z MČR, v dospělých pak
skončila nejlépe na čtvrtém místě. Pracovala jsem v AO Stará Boleslav jako vedoucí trenérka SPS, zde jsem získala mnoho zkušeností
s vedením velkého množství dětí a se školením trenérů AP. Během
týdne jsem tam odtrénovala přibližně 150 dětí, některé 3- 4x týdně.
To se nedalo vydržet dlouho. Pak už člověk nedává dětem tolik energie a to je velká chyba. Vloni jsem skončila na druhém místě na MČR

v klasickém fitness s gymnastickou sestavou. Svou závodní kariéru
jsem ukončila kvůli vyhřezlým ploténkám, od té doby sportuji jen a
jen pro radost, hodně běhám, jezdím na kole, poslední 3 roky se
synem Maxmiliánem, který již cvičí s těmi nejmenšími. Nyní mě naplňují horské ultratraily, přeběhy hor, v zimě na běžkách.
K všestrannosti povedu určitě i Maxíka, není pro mě důležité, aby
byl zaměřený a výborný v jednom sportu. Budu moc ráda, když ho
sport bude bavit a bude dělat to, co si sám vybere, ať už rekreačně,
či vrcholově. Mým cílem je přiblížit sport a pomoci vytvořit kladný a
dlouhodobý vztah k němu nejen u dětí, ale i u dospělých. Zastávám
názor, že nejsou důležité počty medailí a pohárů na půdě, ale především vztah k dětem a nějaké ty znalosti ohledně tréninku.
Mgr. Lucie Kainová
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Karolínská ohlédnutí
Podzim se může zdát pro připomínku Karla IV. v roce 700. výročí jeho narození příliš pozdní, ale přece: Karlův pobyt na Toušeni před 678 lety
se uskutečnil nejspíše buď 16. září, nebo 10. listopadu 1338. V Lázních Toušeni tedy výroční období trvá…

Karolínský rodokmen
Karel IV. se narodil v Praze 14. května 1316, nejspíše v domě U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Byl pokřtěn podle přemyslovské tradice jménem Václav a byl Evropanem v plném slova smyslu už při svém narození. Po matce, české královně Elišce, pocházel
z přemyslovské a habsburské dynastie – Eliška Přemyslovna byla dcerou českého krále Václava II. Přemyslovce (1271-1305) a Jitky (Guty)
Habsburské (1271-1296), dcery římského krále Rudolfa I. Habsburského (1218-1291). Jitka (Guta) Habsburská, babička Karla IV., je k roku
1293 v pramenech spojena s přívozem v Toušeni. Po otci Janovi Lucemburském (1296-1346), českém králi, byl Karel IV. potomkem Karla
Velikého (742-814), zakladatele Svaté říše římské a Otce Evropy: prarodiči Karla IV. po meči byli císař římské říše, lucemburský hrabě Jindřich VII. Lucemburský (1274-1313) a Markéta Brabantská (1276-1311). Jméno Karel přijal 15. května 1323 při svém biřmování na dvoře
francouzských králů a v dějinách pak zůstal zapsán jako Karel, král a císař Svaté říše římské toho jména čtvrtý.
Karel IV. byl čtyřikrát ženat – poprvé s Blankou z Valois (1316-1348), sestrou francouzského krále Filipa VI., s níž měl dvě dcery, Markétu a
Kateřinu, podruhé s Annou Falckou (1329-1353), s níž měl syna Václava, zemřelého ve věku jednoho roku. Třetí Karlovou ženou se stala
Anna Svídnická (1339-1362), která mu porodila Alžbětu a Václava, pozdějšího krále Václava IV. Postavu Anny Svídnické znají dobře všichni,
kdo viděli divadelní Toušeňskou růži. Čtvrtou ženou byla Alžběta (Eliška) Pomořanská (1346-1393), s níž Karel IV. zplodil Annu (manželku
anglického krále Richarda II.), Zikmunda (uherského a českého krále a císaře římského), Jana (braniborského markraběte a vévodu zhořeleckého) a Markétu. Další dva synové (Karel a Jindřich) zemřeli v dětském věku.
Jako byl Karel IV. potomkem Karla Velikého a prvního pokřtěného českého knížete Bořivoje I. Přemyslovce, tak i současní panovníci evropských monarchií – Belgie, Dánska, Nizozemska, Norska, Španělska, Švédska a Velké Británie – odvozují svůj původ také od Karla IV. Jeho
potomky jsou i vládci knížectví Lichtenštejnska, Monaka a samozřejmě Lucemburska. Potomky Karla IV. jsou také členové vládnoucích rodů
monarchií, které postupně z mapy Evropy zmizely – bylo jich celkem 17 – mezi nimi Rakousko-Uhersko, Rusko, Německo (Bavorsko, Prusko,
Sasko) a Francie. Potomky Karla IV. můžeme občas potkat i v ulicích Prahy a dalších našich měst, kde jsou doma. Ze staré české zemské
šlechty je s Karlem IV. příbuzensky spjato šedesát rodů, z nejznámějších Schwarzenbergové už ve 12. generaci a Lobkowiczové v 11. generaci, Czernínové z Chudenic ve 14. generaci, a také Kinští, Mensdorff-Pouilly, Bořek-Dohalský, Daczický z Hesslova, Kolowrat-Krakowský,
Dobřenský z Dobřenic a další.
PhDr. Milan Novák
zmocněnec a poradce ministra kultury pro oslavy Karla IV.

Portréty Karla IV. a jeho manželek malovali žáci ZŠ v hodině výtvarné výchovy s paní učitelkou Mgr. Ludmilou Černou; (nahoře zleva): Matyáš Novák, Anežka Valášková, Vojta Bureš a Patrik Hercog s Patrikem Kučerou, (dole zleva): David Danko, Jasmína Osmanová s Natálií
Řehákovou, Milan Šváb a Barbora Vomastková s Vandou Kučerovou.
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Karolínská literatura
K 700. výročí Karla IV. připravila různá vydavatelství nejméně pět
desítek knižních titulů v podobě sborníků, románů, map, brožur a
jiných publikací včetně komiksu.
Kdo si rád počte, sáhne po knihách jako Karel IV. – císař a král
(Bauer), Císař táhne do války (Bauer), Karel IV. – pán světa (Bauer),
Vzestupy a pády Karla IV. (Bílek), Karel IV. na dvojím trůně (Čechura),
Příběhy o Karlu IV. (Drijverová), Karel IV. – zázraky a osudové okamžiky (Foffová, Vurm), Sex a erotika v dobách Karla IV. (Koláček),
Tajemství smrti manželek Karla IV. (Koláček), Skryté soukromí Karla
IV. (Košťálová), Karel IV. – záhady a mystéria (Liška), Karel IV. – mystik a čaroděj (Novák), Po stopách Karla IV. (Pecharová), Tajný deník
Karla IV. (Prokop), Neznámé kapitoly z životopisu Karla IV. (Přibský),
Z deníku královny Anny Svídnické (Přibský), Císař Karel IV. (Tomáš),
Karel IV. – cesta na císařský trůn (Trnková), Karel IV. – rytíř, poutník,
král, císař (Vurm, Foffová), Karel IV. – Otec vlasti (Vaňková) ad.
Je ovšem i řada pečlivě připravených a obrazově bohatě vypravených historických knižních prací: Koruna království: katedrála sv. Víta
a Karel IV. (Bravermannová, Chotěbor), Karolus Quartus (Frouz),
Karel IV. a Pražský hrad (Chotěbor, Kyzourová, Měchura), Karel IV. –
císař a český král, vizionář a zakladatel (Kuthan, Royt), Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace (Kyzourová, Vlnas), Karel
IV. – památná místa tehdy a dnes (Martínek), Architektura – vláda –
země: rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české (Němec),

Typologie a chronologie pražských grošů
Karla IV. (Pinta), Praha
Karla IV. (Royt) ad.
O Toušeni jsou nejzajímavější
odstavce
v opakovaně vydávaném Čtení o hradech
(Petiška),
v Kronice
života a vlády Karla
IV., krále českého a
císaře
římského
(Kožík), v Cestě po
českých hradech a
zámcích (Kalista), v
životopisné monografii Karel IV. – historie
velkého
vladaře
(Kavka) a konečně i v
objemném,
bohatě
ilustrovaném sborníku Lucemburkové – česká koruna uprostřed Evropy (Nodl).
kronikář

Vita Caroli tiskem i zvukem
Vlastní životopis Karla IV., letos zvláště často citovaný zdaleka ne pouze
pro zmínku o Toušeni a Staré Boleslavi, znají čtenáři z řady různých vydání. Nejčastější je český překlad historika umění PhDr. Jakuba Pavla, CSc.,
překladatele z latiny a z francouzštiny, a to již z roku 1940, znovu vydaný
v letech 1946, 1970, 1978 a 1985, v Kronikách doby Karla IV. (1987),
v Literárním díle Karla IV. (2000) i opět samostatně (2015). Gramofonová
firma Supraphon pořídila v květnu 1971 z tohoto překladu výběr pro zvukový záznam čtený hercem Janem Kačerem. Zde lze zmínku o Toušeni a
Staré Boleslavi i slyšet. Původní vydání na LP (1972) bylo k letošnímu výročí obnoveno na CD (2016). Novější překlad Vlastního životopisu Karla IV.
od klasického filologa, básníka a spisovatele prof. Rudolfa Mertlíka, překladatele ze staré řečtiny, latiny
a němčiny, zakladatele antické knihovny, zůstává dostupný bohužel jen nejnáročnějším sběratelům
knižních kuriozit jednak v podobě vzácné bibliofilie (1985), jednak v drahé luxusní kazetě (2016).
red.

Tři králové Karlové
Karel, římský císař toho jména IV., byl od
srpna 1346 prvním českým králem Karlem
toho jména. V pořadí druhým českým králem
Karlem byl od dubna 1711 římský císař Karel
VI. Jeho přítomnost v Toušeni – alespoň při
průjezdu – můžeme předpokládat koncem
června 1723 krátce před velkolepou pražskou korunovací, kdy celý korunovační průvod přijížděl z Vídně přes Přerov nad Labem
nejprve na zámek do Brandýsa nad Labem,
tedy i přes Toušeň. Posledním, třetím Karlem
s titulem českého krále byl rakouský (nikoli
již římský) císař Karel toho jména I. Císařem,
králem českým, uherským, dalmátským,
chorvatským, slavonským, haličským, lodoměřským, ilyrským, jeruzalémským atd. se
stal právě před 100 lety 21. listopadu 1916,
když zemřel jeho prastrýc císař František
Josef I.
V žilách Karla I. (III.) kolovala krev nejen
habsburská, ale po matce, saské princezně,
také krev přemyslovská a poděbradská: do
linie předků Karla I. (III.) vstoupila z otcovy
strany roku 1421 Alžběta Lucemburská

(vnučka Karla IV., dcera císaře Zikmunda, a z matčiny strany vstoupila roku 1464 Zdenka
to sňatkem s Albrechtem II. Habsburským) a Poděbradská (dcera Jiřího z Poděbrad, a to
roku 1521 Anna Jagellonská (Alžbětina sňatkem se saským vévodou a míšeňským
markrabětem Albrechtem III.).
V Lázních Toušeni pamatovali Karla I. (III.)
velmi dobře naši praprarodiče z jeho častých
návštěv a zastavení, když ještě jako arcivévoda velel 5. eskadroně 7. pluku dragounů ve
Staré Boleslavi. Pamětníci vyprávěli, jak jezdíval na koni přes toušeňské náměstí a rád
se zdržel v hovoru s obyčejnými lidmi – znal
dobře česky – a jak sedával v lázeňské zahradní restauraci. Do Lázní Toušeně zavítal
znovu i v postavení posledního rakouského
císaře a českého krále spolu se svou chotí
císařovnou a královnou Zitou v posledním
létě první světové války, kdy se až zoufale
zasazoval o co nejrychlejší konec válečného
běsnění. Další podrobnosti o blahoslaveném
císaři Karlu I. přinesl Florián v článcích
2011/2,
13-14
a
2012/4,
29-31
pravnučka, a to sňatkem s Ferdinandem I. (www.laznetousen.cz).
jvk
Habsburským); do linie předků Karla I. (III.)
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Úřední hodiny úřadu městyse

Ordinační hodiny praktického lékaře

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

MUDr. Jiří Ranc, Za Školou 414, Lázně Toušeň

Otevírací doba pošty

Veterinární praxe

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

Provozní doba knihovny
Skleněná vila, V Ovčárně 87
Úterý
14.30 - 17.00
Případné uzavření bude včas 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

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Telefon: 326 992 361

15

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

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

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

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

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

Infozprávy
Služba infozprávy.cz je určena všem občanům městyse a je
zcela zdarma.
Registrace je možná
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
b) přes internet http://www.infozpravy.cz
c) mobilním telefonem.
Registraci pomocí mobilního telefonu provedete zasláním
krátké SMS zprávy ve tvaru
LT mezera číslopopisné
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo Floriána: 15. listopadu 2016.
Florián vychází vždy počátkem sudého měsíce
na telefonní číslo 735 166 666
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K a l e n d á ř

a k c í

2 0 1 6

změny vyhrazeny
den

čas

místo

akce

říjen 2016
úterý 4. října

19:00

Skleněná vila

Karel IV.: literární večer Hudba v Polabí za Karla IV. a poté

pátek 7. října

14 - 22

Skleněná vila

volby do zastupitelstva Stč. kraje a do Senátu – I. kolo

sobota 8. října

8 - 14

Skleněná vila

volby do zastupitelstva Stč. kraje a do Senátu – I. kolo

čtvrtek 13. října

19:00

Skleněná vila

první setkání Klubu stolních her

pátek 14. října

14 - 22

Skleněná vila

volby do Senátu – II. kolo

sobota 15. října

8 - 14

Skleněná vila

volby do Senátu – II. kolo

sobota 22. října

8 – 8:30

Floriánské náměstí

sběr nebezpečného odpadu

sobota 22. října

8 – 12

Floriánské náměstí

sběr velkoobjemového odpadu

28. října

15:00

u pomníku padlých

Pietní vzpomínka (položení květin a vystoupení žáků ZŠ)

listopad 2016
sobota 12. listopadu

13:00

sokolovna

valné sedění Obce baráčníků (s vystoupením žáků ZŠ)

sobota 12. listopadu

20:00

sokolovna

Martinská zábava s martinským vínem a martinskou husou

středa 16. listopadu

19:00

Skleněná vila

Karel IV.: literární večer Podrobnosti o Karlu IV. na Toušeni

sobota 26. listopadu

19:00

sokolovna

Bluesbadger festival (The Kingsize Boogiemen a hosté)

neděle 27. listopadu

17:00

Floriánské náměstí

Advent: rozsvícení vánočního stromu (koledy a divadlo)

neděle 4. prosince

14:00

sokolovna

*

kostel sv. Floriána

úterý 6. prosince

17:00

Skleněná vila

úterý 13. prosince

17:00

Floriánské náměstí

průvod světel – sv. Lucie (ohňostroj)

čtvrtek 15. prosince

14:00

sál Slatinných lázní

předvánoční Setkání seniorů (s vystoupením žáků ZŠ)

pátek 16. prosince

19:00

sokolovna

sobota 17. prosince

10:00

Malé Malvíny

neděle 18. prosince

15:00

sokolovna

pondělí 19. prosince

17:00

sál Slatinných lázní

předvánoční vystoupení - zpěv a klavír (RC Myšák)

čtvrtek 22. prosince

16:30

Skleněná vila

předvánoční Setkání se starostou (pochutiny vítány)

sobota 24. prosince

21:00

kostel sv. Floriána

Půlnoční mše (celebruje P. Josef Hurt)

sobota 31. prosince

24:00+15´

Floriánské náměstí

novoroční pozdravení každého s každým, kdo rád přijde

prosinec 2016
*

Mikulášská nadílka (Divadelní spolek a T. J. Sokol)
adventní vystoupení Toušeňského chrámového sboru
křest kalendáře dětí ze ZŠ (charitativní koncert)

Poslední leč Mysliveckého sdružení Vysoká mez
Toušeňské vánoční koupání (Lucie a Václav Kainovi)
předvánoční vystoupení - tance (RC Myšák)

leden 2017
sobota 14. ledna

20:00

sokolovna

*

19:00

Skleněná vila

Myslivecký ples Mysliveckého sdružení Vysoká mez
literární večer Puškinův Evžen Oněgin (Dr. Stanislav Rubáš)
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