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Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň
V pátek 25. srpna 2017 se konala na toušeňském hřbitově
pietní vzpomínka na páté výročí úmrtí armádního generála v.
v. Ing. Tomáše Sedláčka, nositele tří Čs. válečných křížů
1939, Řádu SNP, medaile Za chrabrost, medaile se vzácnou
kombinací štítků Francie, Velká Británie a SSSR, nositele sovětského Řádu Velké vlastenecké války, profesora Vysoké
vojenské akademie v Praze, politického vězně, prvního předsedy obnovené Čs. obce legionářské, nositele Řádu M. R.
Štefánika a Řádu T. G. Masaryka, čestného občana Lázní
Toušeně, obnovitele a čestného starosty místní T. J. Sokol
atd. atd. Čestné stráži veleli zástupci Posádkového velitelství
Praha v čele s náčelníkem štábu pplk. Ing. Jánem Kotvasem a
pplk. Janem Machálkem. Proslov pronesl pplk. Mgr. Lubomír
Adamus. Pietní vzpomínky se zúčastnili starosta městyse
Lázně Toušeň Ing. Luboš Valehrach, MBA, zastupitelé, sokolové, baráčníci, občané, hosté a členové rodiny. Květiny na
hrob položili také zástupci Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi: starosta města armádní generál Ing. Vlastimil Picek,
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací PhDr. Zdeňka
Tichá a ředitelka Oblastního muzea Praha-východ Mgr. Hana
Závorková. Vzpomínku zakončila vojenská večerka. Za krásného počasí všichni vzpomněli skvělého člověka, od jehož narození uplyne
v příštím roce 100 let.
redakce / foto Hana Němečková

Neobyčejná pacientka

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň
konaného dne 6. září 2017 v obřadní síni Skleněné vily
1. Usnesení č. 2017/2.1.

5. Usnesení č. 2017/2.5.

Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy
zastupitelstva.
o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č.
662/13, k.ú. Lázně Toušeň.
2. Usnesení č. 2017/2.2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku 6. Usnesení č. 2017/2.6.
Zastupitelstvo městyse volí členem kontrolního
Městyse Lázně Toušeň za rok 2016.
výboru paní Václavu Burešovou, nar. 1975.
3. Usnesení č. 2017/2.3.

Dcera TGM v Toušeni

Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet 7. Usnesení č. 2017/2.7.
Městyse Lázně Toušeň za rok 2016.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s odkupem pozemku parc. č. 588/2, k.ú. Lázně Toušeň za celkovou
4. Usnesení č. 2017/2.4.
cenu 800 Kč.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu auditora o
Ing. Luboš Valehrach, MBA
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
starosta městyse Lázně Toušeň

/více na straně 14/

Umístění kontejnerů na BIO odpad 2017
Lokalita / Týden
40
41
42
43
44
45
46
47
48 2* - budou přistaveny dva kontejnery, jeden
na běžný bioodpad, druhý na větve a dřevěný
--Den přistavení kontejneru
05.10. 12.10. 19.10. 26.10. 02.11. 09.11. 16.11. 23.11. 30.11.
bioodpad. Kontejnery na bioodpad budou
Na Zárybničí
2*
přistaveny na danou lokalitu vždy ve čtvrtek.
Floriánské náměstí
2*
2 * Zjistíte-li, že v průběhu víkendu budou kontejnery přeplněny, kontaktujte prosím starostu
Nehvizdská x U Habeše
městyse (tel.: 603 876 540) nebo kohokoli z
U Sokolovny x Cukrovarská
2*
technických služeb. Odvoz kontejnerů bude
Na Chmelnici
2*
probíhat během pondělí či úterý následující
týden (po víkendu). Máte velké množství
Na Nábřeží x V Ovčárně
2*
Nad Lomem x Pražská
2*
2 * bioodpadu či nestíháte odvážet bioodpad do
veřejných kontejnerů? Jako službu občanům
Na Ostrůvku
zabezpečujeme přistavení kontejneru na víZápská
2*
2*
kend za cenu 140 Kč. V případě zájmu kontaktujte úřad městyse tel.: 326992302, email.:
Svoz BIO odpadu občanům s hně11.10.
25.10.
08.11.
22.11.
vankova@laznetousen.cz.
dými popelnicemi
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Stalo se…
Krysař v parku
V rámci Lázeňského léta přijal pozvání našich divadelníků DS Vojan z Libice nad Cidlinou. V krásném prostředí Parku profesora Procházky přišli
diváci v sobotu 23. července zhlédnout hru, kterou na motivy novely Viktora Dyka Krysař napsal, režíroval a skvěle hrál Jiří Hlávka. Sám také
navrhl a realizoval jednoduchou, černobílou, lehce stylizovanou a o to více působivou
scénu. Ve skvělém šedesátiminutovém představení vystupovaly čtyři postavy, avšak
pouze jeden herec. Monodrama nazvané Co vyprávěl Sepp Jörgen vychází ze středověké saské legendy o tajemném a bezejmenném krysaři, který pomocí hry na píšťalku
čistí města od krys. Příběh vypráví rybář, který nemá nic než rybářské sítě, a celé město
Hammeln se mu posmívá, protože chápe pomalu: „Pláče a směje se až druhý den,“
říkají o něm. On však vidí svět po svém, a také proto právě on je jediný, koho neomámí
krysařova píšťalka, jediný, kdo vidí smutný konec a jediný, kdo zůstal a může tento
stále aktuální příběh vyprávět. Toušeňské diváky, ale i všechny hosty z okolí sobotní
příjemný podvečer rozhodně zaujal.

Po nové stezce podél Labe
Nový úsek Labské
cyklostezky
z Čelákovic
do
Lázní
Toušeně
(1,43 km) otevřeli 26. července čtyři inženýři: (mezi cyklistkami zleva)
starosta Čelákovic Ing. Josef Pátek, radní Středočeského kraje Ing.
Věslav Michalik, CSc., vedoucí odštěpného závodu zhotovitele PORR,
a.s. Ing. Pavel Hirsch a starosta Lázní Toušeně Ing. Luboš Valehrach,
MBA. Stavba sama vzbudila i několik negativních emocí, ale nová stezka
stále zůstává v krásné přírodě a cestování po ní bude nyní pro všechny,
ať cyklisty či pěší, příjemnější a pohodlnější. Navíc si mohou udělat přestávku s odpočinkem a výhledem na řeku a káranskou vodárnu u odpočívadla s informační cedulí. Přejeme hodně šťastných kilometrů, na
kterých všichni budou dodržovat pravidla slušného chování a respektovat jeden druhého. Čtěte také na straně 5.

Skládání ubrousků
Ani o prázdninách nechyběl v kalendáři akcí Dámský klub. Ve čtvrtek 3. srpna se členky klubu
sešly ve spolkové místnosti tentokrát k výtvarné činnosti. Mgr. Alena Šedová jim přišla předat
své zkušenosti se skládáním ubrousků k slavnostním příležitostem a ukázat, že kultivované
prostředí lze dotvářet i naprostými maličkostmi. Stačí jen krásně složený ubrousek, a stůl se
promění ve slavnostní tabuli. Pro všechny byly předem připraveny hromádky barevných
ubrousků, které přinesla a věnovala naše lektorka, a potom trpělivě, krok za krokem, vysvětlovala a předváděla, jak připravit ubrousek k prostírání či na ozdobu. Všechny výrobky si samozřejmě členky odnesly domů, a mnohé z nich se těší, jak si samy podle nich vyrobí další a ozdobí sváteční stůl, zvláště o vánočních či velikonočních svátcích a rodinných oslavách, kdy se
papírové ubrousky stanou nedílnou součástí slavnostní tabule.

Letní kino
Sobota 5. srpna byla nejen dnem cyklovýletu, ale také večerem letního kina (o všech výletech píše Mgr. Alena Šedová na straně 5). Po výletu s
koupáním byla večer možnost odpočinout si a pobavit se na nádvoří Skleněné vily u filmu Špunti na vodě. Na letní nenáročnou komedii režiséra Jiřího Chlumského se přišlo podívat více než osm desítek diváků, mezi nimi hodně dětí, a ohlas publika svědčil o tom, že se u prosluněné
a hravé komedie s mnoha známými herci v hlavních rolích všichni bavili.

Letní večer
Jaké by to bylo Lázeňské léto bez Druhého dechu Ládi Weyrostka! Při prvním
letošním koncertu 15. července počasí nepřálo, takže se konal v obřadní síni
Skleněné vily; při druhém, 12. srpna (na obrázku vpravo), bylo počasí o poznání lepší, i když to pravé letní přece jen nebylo. Přesto se dalo sedět na
nádvoří, stačilo se jen trochu tepleji obléknout a zahřát se při dobrém občerstvení, o které se postarali manželé Mgr. Věra a Vláďa Vrbíkovi a starosta
městyse. A když se začalo ještě více ochlazovat, přibývalo na parketu více a
více tanečních párů, hrálo se, tančilo a zpívalo až do samého konce (přesně
podle Obecně závazné vyhlášky městyse Lázně Toušeň č. 1/2017 o nočním
klidu čl. 3, odst. 2, písm. c – jak jsme si všichni přečetli ve Floriánu 2017/78/2) a jako vždy to byl velmi milý a příjemný večer.
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Pohádka na nádvoří
Do letního kina, které se konalo večer 19. srpna na nádvoří Skleněné vily, se na známý a oblíbený příběh Kráska a zvíře, hranou adaptaci animované klasiky, přišlo podívat asi 50 diváků včetně lázeňských hostů, kteří se pohodlně usadili na židlích připravených panem Josefem Jirotkou. Film promítal Vladimír Vrbík, zatímco Mgr. Věra Vrbíková se postarala o občerstvení. Přestože bylo trochu chladněji, disneyovsky hraný
(zpívaný) film nabídl vděčnou podívanou. Líbivá pohádka s velkolepou výpravou, hrající všemi barvami a znějící všemi tóny, byla určitě dobrým výběrem a celý večer se tak vydařil.

Červená předpremiéra
Mimořádný večer prožili všichni, kdo přišli zhlédnout v sobotu 26. srpna na nádvoří filmový
dokument režisérky Olgy Sommerové s prostým názvem „Červená“. Promítání s laskavým
svolením režisérky zprostředkoval RNDr. Jan Králík, CSc., který se na filmu také podílel. Celý
večer, pořádaný v rámci Lázeňského léta Divadelním spolkem při T. J. Sokol Lázně Toušeň, byl
výjimečný. Výjimečný tím, že náš městys mohl po předpremiérách v pražské Lucerně a na MFF
v Karlových Varech uvést vlastní předpremiéru, zatímco oficiální premiéra pak byla až 6. září
v pražském Světozoru. Večer byl výjimečný i velkou ústřední osobností – Soňou Červenou.
Všechny řady pohodlných židlí připravených panem Josefem Jirotkou se rychle zaplnily, takže
se musely přidávat i lavice. Také ty
se obsadily. Aby ne! Herečka a
pěvkyně Soňa Červená, o které
jsme již vícekrát ve Floriánu psali,
je v našem městysi známá, velmi oblíbená a vážená (Florián 2015/5-6/3-4, 2015/910/9, 2016/7-8/4, 2017/5-6/9, 2017/7-8/10). Po mnoho let se u nás zúčastňuje
Národních přehlídek sokolských divadel jako čestná předsedkyně poroty a dokonce sama přijala čestné členství našeho Divadelního spolku. Letos měli také mnozí
možnost potkat ji v létě v našem městysi cestou z vietnamské večerky, v Lázeňské
vinárně, na nedělní mši v kostele, na hřbitově, na procházce u Labe, na výstavě
Vítej, léto! ve Skleněné vile či v Parku profesora Procházky. Za místo červencového
odpočinku a rehabilitace si vybrala totiž Slatinné lázně Toušeň. Jakoby sem už tak
trochu patřila. Rozdávala nám úsměvy a nezdolný optimismus, eleganci a neskutečně pozitivní energii. A také o tom byl celý film, o tom, jak je neobyčejná a přitom skromná a úžasná a úžasně lidská. Po celou dobu promítání nikdo ani nehlesl. Všichni hltali každé její slovo, každou vzpomínku. Jako kdyby stála tady, na nádvoří Skleněné vily před námi, a prostě
nám vyprávěla o svém životě. Krásném, bohatém, neobyčejném a mnohdy i těžkém. Naprosté ticho, které panovalo po celou dobu promítání,
vystřídal spontánní potlesk všech po poslední scéně a znovu po bedlivém čtení závěrečných titulků. Bylo to úžasný, nezapomenutelný večer!

Pletení z papíru
V poslední čtvrtek srpna – 31. 8. – se sešly členky Dámského klubu ve spolkové místnosti Skleněné vily k další zajímavé činnosti, tentokrát k pletení z papíru. Předvádění se ujala paní Božena
Kruchinová. Přivezla nádherný veliký koš, který na první pohled vypadal jako proutěný, ale omyl
– byl z papíru a plný potřebného materiálu k ukázkové lekci. Na všechny se dostalo dost papírových ruliček, které jsou základem pro pletení. Prvním předpokladem je ale tyto ruličky vyrobit, a
i to nám paní lektorka ukázala a velmi ochotně všem předvedla i další základy svého velkého
koníčku. Některým se dařilo méně, jiným více, ale určitě některé z nás budou v této práci pokračovat. Nebyla to poslední hodina práce s tímto materiálem, určitě se ještě znovu při pletení z
papíru sejdeme a třeba nám to půjde lépe a budeme z našich výrobků mít ještě větší radost.

Uzavření prodejny potravin
Jistě mnozí z nás, zvláště těch, kteří nakupují v Toušeni, zaznamenali koncem srpna uzavření prodejny potravin Coop v parku na Floriánském
náměstí. Tato prodejna Jednoty, spotřebního družstva v Nymburce, byla otevřena s velkou slávou 12. dubna 2016 (Florián 2016/5-6/4), neměla však dlouhého trvání. Pouze rok a půl. Pro starší občany, kteří nemají možnost zajet si do marketů ve vedlejších městech, je to jistě velká škoda a trochu problém. Co bude s budovou dál, se zatím neví. Jisté je, že nám zbyla dobře zásobená a stále otevřená vietnamská večerka
na Hlavní ulici! (Florián 2016/3-4/5)

Závěr Lázeňského léta
Také skupina Antikvariát se stala pravidelnou a skvělou součástí Lázeňského léta. V
jeho závěru, 2. září, se konal večer s hudbou a zpěvem této oblíbené skupiny a nádvoří
Skleněné vily se brzy zaplnilo jejími příznivci. Už při minulých koncertech bylo patrné,
že jich je hodně – dospělých i dětí – a přibývá jich, a to platí stále. Pro děti byl koncert
příležitostí zatancovat si a vydovádět se nejen na nádvoří, ale i v parku. Ale také si
s kapelou zazpívat, když je vyzvala jejich paní učitelka Mgr. Ludmila Černá, což bylo pro
všechny velmi milé překvapení. Návštěvníků bylo hodně, proto bylo třeba i hodně
občerstvení. A tak manželé Vrbíkovi, starosta městyse a manželé Jirotkovi se měli co
ohánět, aby se na každého dostalo co nejdříve. Celý závěrečný večer Lázeňského léta
se velmi vydařil. O tom, že kapela Antikvariát hraje a zpívá výborně, svědčí i pozvání
vystoupit v hlavním programu zářijových svatováclavských slavností ve Staré Boleslavi,
které mnozí z nás jistě také navštívili. Víc se dočtete na straně 6.
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Volejbalový turnaj
Poslední ze tří pravidelných turnajů, které každým rokem pořádá toušeňský Volejbalový klub Jezevec, se konal 3. září, a z důvodů, o kterých
psal v minulém čísle našeho zpravodaje předseda klubu Dr. Jiří Rousek (Florián 2017/7-8/13), se zúčastnila pouze čtyři družstva. Tentokrát to
byla družstva z Lysé nad Labem a mix z Lázní Toušeně a Čelákovic. Vítězem turnaje se stalo toušeňskočelákovické družstvo ve složení: Ivana
Jarošová, Svatava Homolová, Veronika Rousková, Tomáš Svoboda, Milan Duda a František Bareš.

Škola volá
Každým rokem slyšíme tu samou větu o tom, „jak ty prázdniny strašně rychle
utekly“. Utekly, je to pravda. Jsou za námi a začala škola. První školní den letos
vyšel na 4. září a zvláště pro prvňáčky byl mimořádný: vstup do první třídy je
jedním z nejdůležitějších dní v životě. Naštěstí letos nevyšla předpověď počasí, alespoň u nás v Lázních Toušeni. Meteorologové několik dní předem varovali: „Nezapomeňte si vzít v první školní den pláštěnky!“ Ale kdepak! U nás
svítilo na cestu dětem a zvláště osmnácti prvňáčkům sluníčko! Sedmi klukům
a jedenácti holčičkám. V tomto složení bude učit první třídu paní učitelka Mgr.
Ludmila Černá. Určitě se všichni na tento den těšili, bylo to vidět na jejich
tvářích. Prvňáčci si nejprve prohlédli třídu, posadili se na chvíli do lavic, ale
pak už se tradičně všichni shromáždili v tělocvičně: žáci první třídy jako vždy
seděli vpředu na lavičkách, vzadu stáli žáci vyšších ročníků a rodiče a přede
všemi pedagogický
sbor
v čele
s ředitelem
školy Mgr. Martinem Černým, který nový školní rok zahájil, starostou městyse
Ing. Lubošem Valehrachem, MBA, a paní školnicí Alenkou. Po přivítání všech,
po vzorně zazpívané hymně žákovským sborem a po skladbě zahrané žáky na
zobcovou flétnu popřál úspěšný školní rok i starosta městyse, který spolu
s paní třídní učitelkou předal prvňáčkům kufříky na výtvarné potřeby a pamětní listy. A pak už honem každý do své třídy! Škola začala… A nejen to. Všimli
jste si, vážení spoluobčané, že hodiny na budově školy opět bijí? Ředitel naší
školy Mgr. Martin Černý si za jejich opravu zaslouží velikou pochvalu a jedničku s hvězdičkou!

Turnaj v nohejbalu
Pátý ročník turnaje v nohejbalu tříčlenných mužstev O pohár starosty městyse se
tentokrát konal až v září, v sobotu 16., a jako vždy byl hlavním organizátorem Mgr.
Jan Vafek. Už od osmi hodin panoval na volejbalovém hřišti čilý ruch, po rozlosování se hned přistoupilo k soutěži. Přihlásilo se šest mužstev – Hafani, Vopičáci, Labáci, Zličín, Žaludi a A Team. Česká republika patří v nohejbalu ke světové elitě, i
v nižších soutěžích hrají všichni výborně, s velkým nasazením a nadšením. A tak
tomu bylo i u nás. Zatímco minulé ročníky hrané v červnu byly ve znamení veder,
neustálého kropení hřiště a připravených kbelíků se studenou vodou nezbytnou
k opláchnutí, letos vše probíhalo za téměř podzimního počasí. Ze stále zatažené
oblohy se naštěstí po dobu hry déšť nespustil a mnozí hráči si vlastně chladné počasí pochvalovali, zahřáli se dostatečně během hry. Jednotlivá družstva se střídala
poměrně rychle, a tak už po 14. hodině byl znám vítěz. Jako loni, i letos zvítězilo
mužstvo Zličína a tomu také odpoledne předal putovní pohár starosta našeho městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA (na fotu vlevo). Potom už byl čas jen na příjemné
posezení v hospodě U Jezevce, s občerstvením a povídáním nejen o nohejbale.

Švihák mezi lávkami
Rodinný cyklovýlet Švihák lávkový se konal v sobotu 16. září potřetí. Tři obce –
Lázně Toušeň, Káraný a Čelákovice – společně připravily pro rodinné týmy soutěže na 10 km dlouhé trase, každá obec měla svůj start a svůj cíl, svá stanoviště,
kde se soutěžilo, a kudy by měli projet všichni soutěžící. Náš toušeňský Švihák
začínal průběžně od 13 do 15 hodin ve Skleněné vile, kde všechny děti dostaly
kartičku s číslem, obrázkem Šviháka a razítko za splnění prvního úkolu. Pokračovalo se do Čelákovic, přes lávku do Káraného a přes další lávku zpět do Toušeně.
Cíl trasy byl na hřišti, kde po splnění posledního úkolu obdržely všechny děti
diplom, drobné dárky a občerstvení v hospodě U Jezevce. Počasí nebylo příliš
příznivé, ale mohlo být i hůř, hlavně, že nepršelo. A když, tak spadlo jen pár
kapek. Z Lázní Toušeně přijelo soutěžit 19 dětí, splnit úkoly k nám přijelo také 14
soutěžících z Káraného a 16 z Čelákovic, dospělých projelo toušeňskými stanovišti 35. Počet cyklistů byl tedy mnohem vyšší než loni, což je chvályhodné. Hlavní organizátorkou, která zaslouží velký obdiv a dík, byla předsedkyně volnočasové komise Bc. Mirka Kořínková. Přečtěte si její poděkování na straně 7! Věříme,
že se dětem i rodičům soutěž líbila a všichni se můžeme těšit na další ročník.
Text a foto Hana Němečková
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Aktuality
Pětice výletů na kolech
Všude dobře, tak co doma...? A když počasí přeje, proč bychom u piv, limonády a závěrečného zhodnocení v hospodě U Jezevců na
nevyrazili za krásami přírody, nebo zajímavými akcemi v okolí? toušeňském hřišti.
V letošním pěkném létě se podařilo uspořádat pět cyklovýletů v plné
výbavě, s dobrou náladou a s předsevzetím ušlapat celou trasu podle
předem daného itineráře.
Podél Labe do Kostelce
8. července jsme vyjeli v podvečer, protože v červenci je dlouho vidět
a přes den velké teplo. Trasa 30 km vedla cyklostezkou Lázně Toušeň
– Kostelec nad Labem, tam mostem přes Labe a pobřežní pěšinou
plnou rybářů do oblíbené Obecní hospody v Křenku, kde je vždy
spolehnutí na dobré pivo i jídlo. Dál přes Borek s hezkou návsí a
zajímavou zvoničkou, příjemnou lesní cestou s nepříliš známým
názvem Spálené pece do Staré Boleslavi. Odtud přes Vosí Hnízdo,
Vestec a Káraný domů.

Do Poděbrad na kole
27. srpna byl výlet nejnáročnější. Trasa 48 km vyžadovala opravdu
zdatné sportovce. Jeli jsme přes Kersko s návštěvou pramene sv.
Josefa, s prohlídkou lesního ateliéru keramika Bronislava Kuby a
samozřejmě s obědem v Hrabalově Hájence. Kančí se šípkovou
omáčkou dodalo cyklistům potřebnou energii k poklonění se památce
Bohumila Hrabala na hřbitově v Hradištku a ke šlapání přes
jedinečnou písečnou dunu v Pístech, kde opět cyklisté doplnili síly
v restauraci U Kyselů, a pokračovali do Nymburka. Nápad slabších
jedinců, nasednout zde na vlak, neprošel, a tak následovalo ještě 7
km cyklostezkou do Poděbrad, kde po ochutnávce teplých oplatek a
zmrzliny putování vyvrcholilo procházkou po lázeňské kolonádě k
nádraží. Odtud pomohl vyčerpaným účastníkům Elefant ČD do
Od Macháčka k Macháčkovi
čelákovické Jiřiny, odkud už byl jen skok po cyklostezce zpět do Lázní
5. srpna zněl název výletu tajemně pouze nezasvěceným. Trasa 27 km Toušeně.
začínala i končila na Floriánském náměstí u Lázeňské vinárny pana
Zdeňka Macháčka. Počasí přálo, do itineráře patřilo i koupání, takže 300 let Byšiček
sraz již ve 14 hodin. Po cyklostezce do Káraného, lesem do Dvorců 9. září byla kratičká závěrečná lahůdka. Trasa pouze 18 km, ale
s naučnou zastávkou u bývalé poustevny vybudované hrabětem kulturou nejvíc nabitý pátý cyklovýlet na oslavu. Podle plánu
Šporkem a dále naučnou stezkou Údolí Labe k romantickým byšičských oslav jsme vyjeli z Floriánského náměstí již ve 13 hodin
mokřadům Hladoměř mezi Dvorci a Starou Lysou. Plavecké osvěžení směrem lávka, sv. Václav a přes koleje do Byšiček, kde byl bohatý
v parném dni bylo naprosto úžasné. Zpět kolem bývalého špitálu program pod záštitou hejtmanky a členů parlamentu ČR s průvodem,
v jehož čele jel v kočáře hrabě Špork s paní hraběnkou. Následovalo
divadelní představení o vzniku Byšiček a vystoupení mnoha
hudebních skupin místních i pražských. V kapličce bylo setkání s
kardinálem Dominikem Dukou a odpoledne odhalil herec Petr
Brukner pamětní desku českému géniovi Járovi Cimrmanovi, který
v Byšičkách „zakopl o myšlenku“. Zpět jsme se rozjeli stejnou cestou.
Výlety se zdařily, účastníci se vždy sešli a byli to nejen občané našeho
městyse, ale i z okolí včetně lázeňských hostů. Škoda, že sezóna
končí. Ale všichni se těší na jaro, až naše výlety budou pokračovat.
Mgr. Alena Šedová
Karlov a cyklostezkou do restaurace Na Řehačce. Po obnově sil znovu
naučnou stezkou Údolí Labe do jedné z nejzachovalejších barokních Kvíz pro turisty
vesnic v Čechách, do Byšiček, kde jsme objeli kruhovou náves
s kapličkou. Závěrečné zhodnocení proběhlo samozřejmě ve vinárně Již první turisté na nově
pana Macháčka.
upravené
cyklostezce
mezi Čelákovicemi a LázZmrzlinový okruh
němi Toušení našli na
19. srpna zněl název výletu mlsně, a byl proto trochu kratší. Trasa 23 nové informační tabuli tři
km přes lávku do Káraného, kolem sousoší sv. Václava lesem a po chyby. Našli jste je také?
silnici až do centra Lysé nad Labem. Cukrárna mezi náměstím a Uměl by někdo správně
zámkem nezklamala, dlouho se sedělo u různých druhů zmrzlin i dopsat chybějící slova?
ledové kávy. Cesta zpět vedla stejnou trasou, ale s poslední zastávkou
red
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Rozlet do světa
Náš milý nádvořní amfiteátr u Skleněné vily opět ožil dobou muzikou. Místní, tedy náš Antikvariát dovedl nabídnout melodie jak z dávna
hudební paměti, tak ze své vlastní tvorby, včetně improvizací na vybraný pop, jak nejlépe ukázalo jejich podání písničky Petra Skoumala o
tom, jak „Starý pán sedí a poslouchá džez“. Je obdivuhodné, jak kantoři,
projektant, kuchař a sádrokartonář dovedou namíchat instrumentaci, aniž by
ji kdy studovali. Poslechovou škálu obohacuje i flétnička a foukací harmonika, a to členové skupiny neprošli žádným zvláštním hudebním školením, jen
zpěvačka, paní Mgr. Liduška Černá, byla sólistkou brandýského dětského
pěveckého sboru, který vedl přísný hudebník, houslista a sbormistr Václav
Kopejsko, vychovatel řady takovýchto talentů. Přece jen asi pořád trochu
platí „co Čech, to muzikant“: v kantořině to přece bývalo podmínkou profese
– podle latinského cantor = zpěvák. Obliba Antikvariátu po zásluze roste.
Skupina je vítána v Čelákovicích, Brandýse nad Labem a zvláště na „Nové
veslovce“ v sousedních Královicích. Velkým vyznamenáním bylo pozvání do
hlavního programu letošních svatováclavských slavností! Neboť dobrá muzika nemusí být interpretována profesionály: stačí k tomu vnímavá parta, jako
je Antikvariát. Něha a cit Mgr. Lidušky Černé a rozhodný hlas Stanislava Koláře dávají skupině hudební punc, a konferenční schopnosti Mgr. Martina Černého dotvářejí vtipný kolorit. Vysoká návštěvnost a bouřlivé potlesky jsou
jistě pro naši skupinu tou nejlepší odměnou. Přejeme Antikvariátu další
úspěšný let světem pop muziky, která je pro dobrý pocit ze života stejně důležitá, jako profesionální koncert klasické hudby.
Ing. Miloš Pulkrábek / foto Ing. Martin Javorek

Poetický motoráček
O jednom prázdninovém dopoledni přijel do Čelákovic náš jednovagonkový motoráček červenáček s počmáraným oknem. Nic vábivého
pro diváka. Ale překvapení pro čtenáře: prostřední okno k severní straně neslo zevnitř červeně – snad rtěnkou – dvojverší:

PŘEDEVŠÍM PAK V TOUŠENI
UTONUL JSEM V ZELENI
a podpis (!): PATRIOT. Nemám foto. Neměl jsem čím ten záchvěv duše
poetického vandala zvěčnit. Pečliví železničáři v Brandýse okno umyli.
Víc už básník nenapíše. Svou toušeňskou múzu oloupil o rtěnku – a po
zásluze utonul. A na okna se čmárat nemá…
jvk / Hannah Brownová: Na toušeňském nádraží (2015)

Osobní svědectví o revoluci před 100 lety
Důsledky událostí, které proběhly právě před sto lety 7.
listopadu 1917 v Petrohradě a jsou známy jako Velká říjnová socialistická revoluce, dosáhly do celého světa. V letech
1948-1989
ovlivnily
veškerý
veřejný
život
i
v Československu a tím pochopitelně také v Toušeni. Málo
je známo, že revoluční události v Sankt-Petěrburgu, sídelním městě ruských carů, zažili také mnozí Češi, mezi nimi
Ing. Jaromír Jirák, jeden z vnuků zakladatelů toušeňských
lázní. V Petrohradě pracoval před revolucí, za revoluce i po
revoluci ve významném postavení u rakouské akciové společnosti Siemens & Schuckert. Zažil a mohl srovnávat vše
s výjimkou politiky, jíž se vyhýbal. Zásadní změny života
v třímilionovém velkoměstě popsal s inženýrskou, technickou věcností v útlé brožuře nazvané Jak se žije v Petrohradě. Po dramatickém návratu do Prahy ji vydal tiskem
v Hradci Králové v roce 1921. Zachycení a mnohost podrobností na pouhých 32 stranách nemají obdobu. Vydání
se již nikdy neopakovalo. Autor, jeho otec Antonín Jirák i
syn primář MUDr. Miroslav Jirák (Florián 2017/5-6/14)
jsou pochováni na hřbitově v Lázních Toušeni.
kronikář

Prof. Ing. Jaromír Jirák (1888-1955),
rektor ČVUT (1946)
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Programohraní
Srdečně vás zveme na již druhé Toušeňské programohraní!
Akce bude probíhat v sobotu 7. října od 15 do 18 hodin v příjemném prostředí Skleněné vily. Je určena hravým lidem všech věkových kategorií. Uvítáme úplné začátečníky,
účastníky minulého programohraní, i ty, kdo mají s programováním už nějakou zkušenost. Budeme pracovat ve vizuálním programovacím jazyce Scratch, který je vhodný pro výuku základů programování i pro
zábavu. Vytvoříte si vlastní jednoduchou
hru nebo třeba jen nějakého mazlíčka,
který se bude pohybovat po obrazovce. Do
základů programování ve Scratchi vás rádi
uvedeme a pak už to necháme na vás. Využít budete moci předpřipravené obrázkové
návody nebo tvořit podle vlastní fantazie. K ruce vám budou zkušení programátoři a programátorky z řad toušeňských dětí. Novým účastníkem programohraní bude i párek Ozobotů. Ozoboti jezdí
po nakreslené čáře a změnou barvy kreslené čáry jim lze zadávat příkazy.
Druhé Toušeňské programohraní se připojuje k Evropské akci Codeweek.eu, jež si dává za cíl propagovat programování mezi všemi věkovými kategoriemi. Rezervovat místo u nás si můžete na
telefonu 736 102 884 nebo můžete přijít s počítačem vlastním. Vstupné dobrovolné. Více informací najdete na http://www.programohrani.cz .
Těšíme se na Vás.
Javorkovi

Volnočasová komise děkuje a zve na buchtobraní
Děkujeme srdečně všem, kdo se 16. září 2017 zasloužili o přípravu a zdařilý průběh toušeňské části Šviháka lávkového, zejména Daně Šajnové
a Josefu Jirotkovi, a poděkování posíláme předsedkyni kulturní komise Haně Němečkové, která se obětavě ujala práce na startovním a kontrolním stanovišti ve Skleněné vile.
V neděli 15. října 2017 pořádáme ve Skleněné vile od 15 hodin první toušeňské buchtobraní. Péct a přinést můžete cokoliv, co máte rádi nebo
co chcete nabídnout ostatním. Sladké pečené i nepečené, slané i kyselé, je to na vás. Přijďte strávit příjemné a veselé odpoledne a ochutnávat a porovnávat. Vzorky budou očíslovány a všichni rozhodnete o nejlepším, který dostane Řád zlaté vařečky a velmi zajímavou hodnotnou
cenu. Své výtvory rozkrájejte na více kousků, aby mohli všichni ochutnat a mohli dát svůj hlas právě Vám! Nápoje budou připraveny.
Bc. Miroslava Kořínková,
předsedkyně volnočasové komise
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Spolky
Baráčníci
Prázdninové lenošení
K létu lenošení patří, a tak už na červnovém sedění jsme si řekli, že nás asi nic důležitého nečeká, a proto věnujeme prázdniny regeneraci sil. Možná, že by to tak i dopadlo, jenže přišlo pozvání z Jiren. Místní baráčníci si
připomínali osmdesátileté výročí své obce
oslavou a průvodem, nešlo odolat. Jeli jsme tam dvěma auty, přivítal nás
plný sál, příjemná hudba, kulturní program s kouzelníkem, odpoledne
končilo zábavou a tombolou.
Krátce potom se zase slavilo v Křenku – baráčníci 85 let, obec 680. Také
tam vyjela dvě auta, naši se účastnili slavnostního zasedání a v průvodu
byl nesen náš prapor. Barevné stuhy v rukou tetiček se vlnily kolem vyzdobené májky. V pestrém odpoledním programu na návsi vystoupily
mažoretky i taneční soubory a svou premiéru měly dvě nové kolony
Křeneckých s perfektně zatančenou Českou besedou. Odváželi jsme si
domů dobrý dojem z pěkně prožitého dne, i když kulturní pořad před
Obecní hospodou ještě pokračoval až do večerních hodin.
Následovala neobyčejně zajímavá událost, na kterou nás pozval starosta
z Lysé. Na tamní nádraží přijel legionářský vlak – věrná kopie toho, který
jezdil po Transsibiřské magistrále po obsazení našimi legiemi v závěru I.
světové války – a přivítali ho sokolové, baráčníci a Hasičská dechovka.
Společně jsme si připomněli 100 let bitvy u Zborova a z komentované
prohlídky vojenského ešalonu jsme získali mnohé překvapivé informace.
Ale co by to bylo za léto, kdybychom si neopekli buřty a při skleničce piva
nebo vína neprobrali novinky z Toušeně. Sešlo se nás hodně, avšak přednost
jsme dali tentokrát buřtům ugrilovaným, sladkým dobrotám z domácích zdrojů, vychlazeným nápojům, dobré kávě a společné zábavě. Takový večer v
příjemném prostředí uteče raz dva a nechce se věřit, že už je tma a tolik hodin, když jsme si všechno ještě neřekli.
Koncem srpna jsme se zúčastnili pietní vzpomínky na našeho významného
občana a čestného člena: za vojenských poct jsme se zástupci armády, rodiny
a starostů z Brandýsa i Toušeně položili kytici na hrob našeho čestného člena
generála Tomáše Sedláčka.
A je po prázdninách. 1. září jsme se opět sešli na rychtě a probírali, co nás
všechno čeká na podzim. Jako obvykle, není toho málo. Lenošení odložíme na
příští léto.
Jiří Kučera
rychtář toušeňské OB

Malé jubileum
Před 25 lety – v čase svých pětaosmdesátin – zvolila proslulá česká operní pěvkyně
Jarmila Novotná (1907-1994) k lázeňskému léčení ve vlasti Slatinné lázně Toušeň.
Znalci i pamětníci operních domů v Praze, Berlíně, Vídni, Miláně, Paříži a New Yorku
si letos 23. září připomněli 110 let od jejího narození. Vzpomínky se objevily i
v televizi a v tisku, rozhlas věnoval slavné umělkyni plných šest hodin vysílání a
v pražském Rudolfinu – ve zcela zaplněné Dvořákově síni – se konal operní galavečer
Pocta Jarmile Novotné s mladými hvězdami operního nebe. Na Jarmilu Novotnou
vzpomínají také pamětníci v našem městysi: baráčníci, kteří ji vítali chlebem a solí,
sokolové, jejichž čestné členství přijala z rukou starosty generála Tomáše Sedláčka,
divadelníci, s nimiž společně vystoupila v literárním večeru, sestřičky, které jí připravovaly lázeňské procedury... Čestné občanství Lázní Toušeně jí předávali starosta
František Bílý a spisovatel Adolf Branald, přijížděli novináři, fotografové, rozhlasoví
redaktoři, šéfové Supraphonu i starosta České obce sokolské. Rojily se ohlasy v tisku,
dodnes znějí v rozhlase, v televizi i na DVD. Okouzlující umělkyně a vzorná pacientka
si na konci dvoutýdenního pobytu povzdechla: „Proč já jsem v Toušeni nezůstala
rovnou tři týdny?“ Florián připomněl slavnou – letos jubilejní a jubilující – návštěvu
čtyřikrát [2012/7-9/30-31, 2014/7-8/13, 2014/9-10/17, 2015/11-12/12] a přinesl
sedm fotografií. Tato před lázeňskou kolonádou je osmá: zvláštní radost z ní zažil
ještě i Olbram Zoubek, autor sochy Zuzanky.
kronikář
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Sokol
Další úpravy v sokolovně
Na jaře letošního roku vybrala Nadace ČEZ náš sokolský projekt Herecké okno k zařazení do soutěžní aplikace Pomáhej pohybem. Cílem projektu bylo vybourat poslední z nezazděných velkých oken na sále sokolovny a instalovat
nové velké plastové okno, které pustí do sálu více světla, umožní
větrání a navrátí původní historický vzhled. Díky podpoře široké veřejnosti se brzy podařilo v
mobilní aplikaci nasbírat potřebné body a Nadace ČEZ podpořila realizaci projektu částkou
ve výši 53 291 Kč, což byly předpokládané náklady na nákup jednoho okna s venkovní stahovací roletou. Výbor toušeňského Sokola byl touto zprávou tak nadšen, že okamžitě odsouhlasil pořídit nová okna i namísto dalších dvou zazděných průhledů. Na druhé okno se tak
použily našetřené peníze ze spolkové kasy a poslední třetinu nákladů se podařilo pokrýt
z účelové dotace městyse Lázně Toušeň.
Jakmile byly pohromadě finance, mohlo se začít s realizací. Začátkem prázdnin postavili
sokolové a divadelníci lešení a provedli nezbytné bourací práce. Následně byla firmou Vekra
instalována nová okna i rolety a místní firma pana Jaroslava Tihona provedla zednické začištění. Opět na dobrovolnících pak bylo zajistit velký úklid, aby projekt mohl být oficiálně
představen už 14. října na poslední části X. národní přehlídky sokolských divadel.
Poděkování patří Nadaci ČEZ, městysi Lázně Toušeň a všem členům toušeňského Sokola. Výměna oken je dalším z krůčků ke kompletní rekonstrukci sokolovny, na kterou v posledních letech intenzivně hledáme finanční prostředky.
Ing. Luboš Jakub
místostarosta T. J. Sokol Lázně Toušeň

Divadelní spolek
Toušeňští herci se na Jiráskově Hronově neztratili
Čtenáři Floriána (2017/7-8/12) jsou zvědavi, jak dopadli herci toušeňského Divadelního spolku Alice Kofláková
(samuraj), Matyáš Hadrbolec (babička) a Ondřej Menoušek (vypravěč) pod hlavičkou „Gympl Brandejs“ na
letošním 87. Jiráskově Hronově. Zde jsou ohlasy ze dvou různých médií:
ČRo Vltava, Mozaika 14. 8. 2017, 8.00 Jana Soprová:
… Na letošním Jiráskově Hronově se nedalo stihnout všecko: více než dvě
desítky představení v hlavním programu a dalších 36 inscenací
v doprovodném, koncerty, výstavy, přednášky a projekce dokonce ze zahraničí. … V tom klasobraní se objevily i pramínky něčeho, co už tu bylo, co se
ztratilo a znovu se objevilo – z tohoto hlediska mě zaujala … práce
s meotarem, což je zařízení, kde se na ploše naživo animuje, a výsledek se
promítá na zeď jako pozadí děje. Soubor Gympl Brandejs přivezl představení
Ještě jeden příběh, ale vlastně čtyři příběhy, které vycházejí z japonských
kaidanů, záhadných horrorovitých vyprávění, koncipovaných jako jaro – léto
– podzim – zima. Vyprávění je spojené s živou akcí a s promítanou animací ...

www http://klarinuvmazec.blogspot.cz/ 10. 8. 2017 Petr KlariN Klár:
Aloisi Jirásku, vidíš to taky? / Kaidan z Brandýsa
… Další velká radost na Hronov doputovala z Brandýsa nad Labem. S tvorbou původně gymnaziálního souboru Gympl Brandejs jsem se setkal poprvé, o to větší
překvápko na mě z jejich dárkového balíčku jménem Ještě jeden příběh vypadlo.
Brandejská divadelní budoucnost zachází s meotarem a zvolenými rekvizitami
s rychlobruslařskou brilancí Martiny Sáblice, japonských duchařských legend se
zmocňuje s lehkostí i humorem, složka horrorová je pak působivější než u kladenské Valérie, pointa správně mrazivá… Jsem radostný jak brousek, svištící na ostří
samurajova meče…

Závěr X. národní přehlídky sokolských divadel
Poslední dvě přehlídková představení připravují Divadelní spolek a T. J. Sokol Lázně Toušeň spolu s Českou obcí
sokolskou na sobotu 14. října 2017: od 15 hodin pro děti
sehraje soubor Karasova divadla z Tišnova u Brna pohádku Jak měl Rumcajs Cipíska (s přestávkou) a večer od
19:30 sehraje pro rodiče soubor pražského Divadla pod
Petřínem komedii Fígl (v režii Bohumila Gondíka).
DSLT
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Sport
Kopaná

Evropský olympijský festival mládeže

Rozpis podzimní části soutěže

Kristýna Korelová sahala po medaili

27. 8. 2017

17:00

Veltěž – Lázně Toušeň

2. 9. 2017

10:15

Lázně Toušeň – Větrušice

10. 9. 2017

17:00

Radonice – Lázně Toušeň

16. 9. 2017

10:15

Lázně Toušeň – Líbeznice B

24. 9. 2017

16:30

Vodochody – Lázně Toušeň

1. 10. 2017

16:00

Klecany B – Lázně Toušeň

7. 10. 2017

10:15

Lázně Toušeň – Přišimasy

15. 10. 2017

15:30

Škvorec B – Lázně Toušeň

29. 10. 2017

14:30

Čelákovice – Lázně Toušeň

4. 11. 2017

10:15

Lázně Toušeň – Veleň

12. 11. 2017

14:00

Nehvizdy B – Lázně Toušeň

18. 11. 2017

10:15

Lázně Toušeň – Husinec-Řež

28. července 2017 dělily českou atletickou výpravu 15- a 16-letých
v maďarském Györu od další medaile jen zlomečky času: běžkyni
Kristýnu Korelovou (z oddílu Atletika Stará Boleslav, domovem
z Lázní Toušeně) dělilo od bronzového úspěchu na 400 metrů překážek pouhých 32 setin vteřiny.

Králičí hop
V sobotu 5. srpna 2017 proběhly v Parku profesora Procházky u Skleněné vily již druhé závody v králičím hopu s názvem Lázeňský hopík.
Závody pořádá Králičí hop Čelákovice, který vede od začátku letošního
roku kroužek i v Lázních Toušeni. Na závody přijeli účastníci od Rokycan až po Lanškroun. Závody proběhly v přátelském duchu, žádný
z dvounohých ani čtyřnohých účastníků nepřišel k úrazu. Bylo na co se
dívat: celkem proběhlo 150 startů, a to v lehké a střední rovince, dále
se běžel lehký, střední a těžký parkur a skok vysoký a daleký. Před
každými závody je potřeba provést zdravotní přejímku zvířat. Ta nám
zajistí, že každý ušák, který jde na závody, je zdravotně v pořádku a má
i potřebné očkování, to aby se nešířila nákaza – např. aktuálně mor –
do dalších chovů. Informace pro každého, kdo si chce přijít zaskákat
k nám do kroužku: očkovat je potřeba 2x ročně, a to mor a myxomatózu. Zvláštní poděkování proto náleží MVDr. Jitce Myslivečkové, která
nám zajistila zdravotní přejímku ušáků. Partnery této akce jsou: dřevostavby Bidlo Čelákovice, Dajana Country Mix, Krmiva u Alenky Lázně
Toušeň, Miláček – krmiva a pomůcky pro hlodavce – Neratovice.
Králičí hop Čelákovice děkuje všem za pomoc při akci.
Kateřina Štveráčková

Celkem Češi přivezli z Maďarska osm medailí a obsadili celkově
šesté místo, ale výkony podali nad očekávání: Kateřina Zárubová a
Adéla Házová na dvojkajaku navázaly na bronzové místo z trati 500
metrů a svůj úspěch bronzově zopakovaly i na dvoustovce; dvě
medaile získal kanoista Jiří Minařík a českou medailovou sbírku
završil běžec Jakub Davidík bronzem v běhu na 800 m. Nejúspěšnější byli rychlostní kanoisté: vyhráli čtyři z osmi cenných kovů.
Kristýna Korelová se zařadila do skvělé reprezentace.
zw

Šipky
Blíží se říjen, a tak nás čeká zahájení nové sezóny. Opět budou hrát
dva týmy. DC Nikol Toušeň po velkém omlazení týmu skončil
v minulém ročníku druhé ligy na předposledním místě, ŠK Toušeň
dosáhl nejlepšího umístění v historii a skončil ve třetí lize šestý. Po
reorganizaci asi budeme hrát v jedné soutěži, a tak se očekává
velký souboj obou týmů v derby. Při domácích zápasech jste
srdečně zváni do Sportbaru u Kasaldy.
Jan Králík
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Před 28. říjnem 1918
Osud jedné pamětní desky
Právě před 100 lety, v půli října 1917, ve čtvrtém roce
I. světové války byla v Toušeni odhalena první
pamětní deska válečné oběti – čtyřiadvacetiletému
Josefu Formanovi. Padl mezi prvními toušeňskými
branci v prvním roce války 5. dubna 1915 v Haliči.
Protože byl v Toušeni učitelem, o pamětní desku se
postarala škola. Řídící učitel Ferdinand Holinka zapsal
do školní kroniky:
Josef Forman, posledně zatímní učitel v Toušeni, přišel
v druhé polovici března t. r. [1915] se 6. pochodovým
praporem 7. zeměbraneckého pěšího pluku
k průsmyku užockému. V boji, kdež zastával hodnost
praporního pobočníka, počínal si dle svědectví
spolubojujících nad míru statečně a odvážně.
V pondělí velikonoční dne 5. dubna t. r. [1915] dostal
rozkaz zjistiti stav praporu. Vykonávaje přidělený mu
úkol, pronikl nedbaje nebezpečenství až do
nejpřednějšího zákopu, kdež bohužel vkrátce, střelen byv do hlavy,
hrdinně skonal. Po boji pochován byl se 6 jinými ještě kadetyaspiranty a množstvím vojínů na lesním návrší. Zesnulý narozen 24.
února 1890, vykonal zkoušku dospělosti r. 1911 v Kutné Hoře, kdež
také r. 1914 podrobil se zkoušce učitelské způsobilosti. Budiž
nehynoucí čest jeho památce!
/Pamětní kniha obec. školy v Toušeni, založena r. 1894, 166/
Slavnost odhalení pamětní desky zdejšího učitele – vojína Jos.
Formana – vykonána byla ve zdejší škole dne 14. října 1917. Pamětní
deska zasazena jest v průčelní stěně hořejší chodby proti schodům a
nese nápis:

Josef Forman
kadet-aspirant zem. p. pl. č. 7
† 5. dubna 1915

konci zprávy své dí: „Dá Bůh, že oběť ta a podobné mnohé a mnohé
jiné nebudou nadarmo...“
/Pamětní kniha obec. školy v Toušeni, založena r. 1894, 212/
Žádná oběť není nadarmo, není-li zapomenuta. V prvních dvou letech
války 1914 a 1915 bylo z Toušeně povoláno 155 branců a odvody
pokračovaly až do roku 1918, kdy byl povolán ročník 1900. Souhrnný
počet přesáhl dvě stě. Přesné číslo není známo. Ze všech odvedených
mužů z Toušeně třicet položilo život. Třebaže ztrátu života nelze
vrátit, žal rodičů, sourozenců, milé, přátel, nelze zmírnit, brzy po válce
se začalo ve veřejném mínění rozlišovat, na které straně bitevní čáry
kdo padl, a začalo se zvažovat, že mladý toušeňský učitel vlastně padl
v rakouské armádě za císaře, a ne v legiích za republiku. Úloha a
hrdinství československých legionářů jsou a zůstanou naprosto
nezpochybnitelné, na východní frontě zejména od bitvy u Zborova 2.
července 1917. Josef Forman ale padl již 5. dubna 1915.
Československá republika se k legionářům hlásila plným právem,
někdy až natolik výrazně, jako by jiné české válečné oběti ani
neexistovaly. Tak se stalo, že po roce 1918 byla pamětní deska Josefa
Formana odstraněna. Jméno padlého učitele bylo znovu – v tichosti –
připomenuto až po deseti letech v roce 1927 na pomníku padlých
spolu s devětadvaceti dalšími, podobně nešťastnými toušeňskými
oběťmi I. světové války. Ze stovek toušeňských branců vstoupilo do
československých legií v Itálii a v Rusku patnáct. Všichni se šťastně
vrátili.
kronikář

Objednána byla u C. k. společnosti rakouského stříbrného kříže ve
Vídni a stála 54 K. K uhrazení nákladů věnoval divadelní odbor
zdejšího Spolku dobrovolných hasičů 60 K. Ke slavnosti vedle zástupců
místních i káranských úřadů a spolků a žactva vyšších tříd dostavili se
také otec a švagr zesnulého, p. Jan Forman, soukromník v Habrech a
p. Frant. Semrád, učitel v Hraběšíně u Čáslavě, a veliký počet místního
občanstva. Slavnost zahájena o 9. hod. dop. zádušní mší sv. za
zesnulého; z kostela odebrali se účastníci slavnosti do budovy školní,
kdež před zastřenou deskou zazpívala nejprve mládež s průvodem
harmonia „Modlitbu za vlast“, po níž za proslovu správce školy deska
byla odhalena, načež zapěly děti píseň „Slovo k vlasti“ a přednesly 4
básně („Buďme svoji!“ od Ant. Kosiny, „Vojínův hrob“ ze III. čítanky,
„Země česká“ od. J. V. Sládka a „Naše říše“ od Jos. Lochka) a nakonec
zazpívaly rakouskou národní hymnu. Poté vyžádal si slovo švagr
zesnulého, p. Semrád, aby jménem rodiny poděkoval pořadatelům i
účastníkům slavnosti. Slavnost dle jednomyslného svědectví
všechněch účastníků měla veskrze průběh velice důstojný, zejména
proslov správce školy vyvolal mezi účastníky hluboké pohnutí, takže i
sám místní starosta p. Jan Králík, navazuje na jeho řeč a vkládaje
dětem na srdce, aby nikdy nezapomněly slov, jimiž správce školy
ocenil velikost oběti a zářivý příklad, jejž padlý jejich učitel jim zůstavil
– jen stěží dovedl rozechvění svoje ovládnouti...
Posléze budiž ještě poznamenáno, že „Čáslavský kraj“ (v čís. 57, roč. II
ze dne 27. října 1917) přinesl z pera výše jmenovaného kol. p. Podrobnosti o všech toušeňských obětech I. světové války přinesl
Semráda o slavnosti podrobný referát, v němž vzpomínaje padlého, ke Florián 2011/4-6/11, foto celé pamětní desky se všemi jmény je ve
Floriánu 2015/11-12/4.
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Zasutá historie
Císařovniny toušeňské stopy
300 let Marie Terezie 1717 ~ 2017
Vazbu císařovny Marie Terezie – jediné vládnoucí panovnice na českém trůně – k Toušeni lze chápat jednak v rovině obecné, kdy se místního obyvatelstva nepochybně dotkla řada jejích osvícených reforem,
ale také v rovině osobnější: přes Toušeň vedla tehdy z Vídně do Prahy
jedna z mála možných cest, na níž mohli naši předkové Marii Terezii
zahlédnout, když tudy opakovaně projížděla. A nejen ji.

Výřez z Müllerovy mapy Čech 1742, foto Jaroslav Špaček
Marie Terezie (*13. 5. 1717, † 29. 11. 1780) se prvně vypravila do
Prahy – po cestě vedoucí přes Toušeň – při příležitosti české korunovace svých rodičů Karla VI. a Alžběty Kristýny. Císařská rodina vyjela z
Vídně 19. června 1723 a „již“ o deset dnů později přenocovala v Polabí na zámku v Poděbradech, odkud se panovníkův průvod vydal – po
mši, konané v tamní zámecké kapli – v úterý 29. června 1723 nejprve
do zámku v Přerově nad Labem, kde se k císaři a jeho rodině připojili
významní hodnostáři země, apelační prezident Václav František Kokořovec z Kokořova a nejvyšší písař Václav Kryštof Hložek ze Žampachu.
Císařský dvůr pak ještě téhož dne dospěl přes Toušeň na zámek do
Brandýsa nad Labem, kde doprovod doplnili nejvyšší purkrabí Jan
Josef z Vrtby a nejvyšší hofmistr Antonín Jan Nostitz. Císař
s císařovnou a oběma dcerami (arcivévodkyněmi Marií Terezií a Marií
Annou) se tu zúčastnili ceremoniálu, v jehož rámci jim byly zámeckým
hejtmanem předány pozlacené klíče od zámeckých bran. Následujícího dne se císařská rodina po ranní mši vydala na poslední zastávku
korunovační cesty do Hloubětína, který tehdy ležel daleko před branami Prahy. Zde se celý průvod připravil na triumfální vjezd do hlavního města království. Zatímco dámská část císařské rodiny trávila
následující dny na Pražském hradě, císař Karel VI. se ještě několikrát
vrátil do Brandýsa a jeho okolí, aby se zde účastnil honů: od 12. července lovil v revírech brandýského panství, ale v úterý 20. července
projel přes Toušeň do Přerova a druhý den se vrátil přes Toušeň a
Brandýs zpět do Prahy. Podobně tomu bylo i 30. července.
Lov byl nejen dvorskou kratochvílí a vítaným společenským rozptýlením, ale mnohdy sehrál roli nenápadné kulisy pro události, jejichž
význam se ukázal až později. Tak tomu bylo také 10. srpna 1723, kdy
se v rámci honu na panství hraběte Vrbny v Hořovicích Karel VI. neformálně setkal se svým vzdáleným příbuzným, princem Františkem
Štěpánem Lotrinským. Mladý princ, o kterém se brzy začalo mluvit
jako o možném nápadníkovi císařovy dcery Marie Terezie, se pod
diktátem oficiální politiky císařského dvora zastavil v Praze na své
cestě do Těšína. Tato banální skutečnost se stala jakýmsi zastíracím
manévrem pro setkání s císařskou rodinou. Jelikož čtrnáctiletý princ
udělal na panovníka velmi dobrý dojem, mohl již 14. srpna 1723 vykonat audienci u císařovny Alžběty Kristýny, která prince na Pražském
hradě přijala v přítomnosti obou svých dcer. Marie Terezie tak na
české půdě vůbec poprvé potkává muže svého života, do kterého se
posléze zamiluje a jehož o třináct let později pojme za manžela.

Karel VI. byl v Praze korunován českým králem (jako Karel II.) 5. září
1723 a 8. září pak i Alžběta Kristýna českou královnou. V následujících
dnech se císařská rodina účastnila náročného programu, jehož součástí byly opět i hony v Brandýse. Pobyt zde trval od 13. do 30. září
1723. František Štěpán Lotrinský mezitím přesídlil na zámek hraběte
Černína do Vinoře, odkud měl denně dojíždět – a prý často marně –
do Brandýsa skládat císaři poklonu a vyčkávat tam jeho
pozvání k lovu či k účasti na hostině. U Alžběty Kristýny
se v Brandýse 16. září projevilo další těhotenství (a nechala si proto poprvé pustit žilou). K té příležitosti zde
bylo uspořádáno dvorní gala. Dva dny na to dorazili na
zámek také císařovnini rodiče Ludvík Rudolf a Kristýna
Ludovika Brunšvicko-Wolfenbüttelští. Jejich pobyt trval
až do konce měsíce října a měl spíše rodinný charakter,
nebyl provázen velkými dvorními ceremoniály.
Vídeňské Dvorské diárium zmiňuje konání císařských lovů
v Brandýse a jeho okolí i ve dnech 21. a 27. září 1723. Na
svátek svatého Václava pak císařská rodina vykonala
pobožnost ve Staré Boleslavi v kostele sv. Kosmy a Damiána a v bazilice sv. Václava. Na druhý den se pak dvůr
vypravil opět do Boleslavi, tentokráte k uctění paládia v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Odpoledne se císař vydal na lov ke Kostelci
nad Labem. Následujícího dne dopoledne se panovnická rodina odebrala zpět do Prahy na oslavy císařových 38. narozenin. Brandýs byl
poctěn návštěvou Karla VI. a jeho lovecké družiny opět 6. a 16. října
1723. Císaře tehdy doprovázel jeho tchán Ludvík Rudolf BrunšvickoWolfenbüttelský. Konečně 19. října 1723 císař opět přizval i prince
Františka Štěpána, se kterým pak z Brandýsa odjeli přes toušeňské

Marie Terezie jako arcivévodkyně, olejomalba Andrease Moellera,
Vídeň ~1727, Uměleckohistorické muzeum, Vídeň
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mosty přes Nymburk do Poděbrad a Chlumce nad Cidlinou
k Františku Ferdinandovi Kinskému. Stejnou cestou se pak vrátili do
Brandýsa a následně 23. října do Prahy. Před návratem do Vídně císař
lovil v okolí Brandýsa ještě několikrát.
Den odjezdu císařského dvora z Prahy byl stanoven na sobotu 6. listopadu 1723, kdy císař i lotrinský princ se ještě stihli v Brandýse zúčastnit odpoledního lovu. František Štěpán se poté na zámku znovu setkal
s císařovnou a oběma arcivévodkyněmi. Při této příležitosti se
s panovnickou rodinou také rozloučil a navečer se vrátil do Prahy,
odkud pokračoval dále do Těšína (tam nakonec nedojel a z důvodu
nemoci cestu ukončil 20. listopadu v Chlumci nad Cidlinou). Císařovna
s dcerami odjela přes Toušeň na zámek do Nových Dvorů u Kutné
Hory a dále pak do Vídně. Císař odjel velmi pravděpodobně přes toušeňské mosty, protože na rozdíl od zbytku rodiny cestoval 8. listopadu 1723 do Vídně přes Nymburk a Poděbrady.
Nikoho tehdy nenapadlo, že za pouhých 17 let Marie Terezie usedne
na habsburský trůn a lotrinský princ se po jejím boku stane zakladatelem nové panovnické dynastie, která bude osud českého království
výrazným způsobem ovlivňovat až do počátku 20. století. Marie Terezie s Františkem Štěpánem pak znovu a zřejmě naposledy projeli
Toušení jako manželský a panovnický pár v sobotu 27. dubna 1743
před čtvrtou hodinou odpolední cestou na brandýský zámek. Následujícího dne vykonali pouť do Staré Boleslavi a 29. dubna odjeli do
Prahy, kde byla Marie Terezie 12. května 1743 korunována českou
Marie Terezie v českém korunovačním rouchu (1743), olejomalba
královnou.
Johanna Karla Auerbacha, Praha 1772, Kancelář prezidenta republiky
Mgr. Milan Němeček, Ph.D. (psáno pro zpravodaj Florián)

Záhada stará 260 let
Křížek pod toušeňským Hradištkem připomíná místo jednoho
z četných hromadných hrobů Sedmileté války (1756-1763), která
zasáhla v době panování císařovny Marie Terezie nejen naše země
(po napadení Pruskem).
V druhém roce válčení zůstala část císařovniny armády maršála Dauna u Mochova. Její velitel baron Beck věděl, že Prusové mají obsazen i
Brandýs a rozkázal proto části svých vojáků, aby ve volném čase na
Brandýs zaútočili. Nemohl vědět, že právě toho dne – 6. května 1757
– se strhne krvavá bitva u nedalekých Štěrbohol. Z Mochova se určení
císařští vojáci hned ráno přesunuli přes Toušeň k Brandýsu, kde přepadli a v potyčkách zajali 650 pruských vojáků, dvě děla a pět praporů, obsadili zámek a naopak osvobodili 130 zajatých „svých“ císařských vojáků. Na obou stranách byly i ztráty na životech a v městě
požár. K večeru se všichni vraceli i s pruskými zajatci zpět přes Toušeň
k Mochovu. Co a proč se zde stalo, nevíme. Téhož dne u Štěrbohol
zvítězili naopak Prusové – byť za cenu 14 000 životů včetně pruského
maršála hraběte ze Schwerinu. Bitevní výstřely děl prý byly slyšet až
do Mochova. Tedy i do Toušeně, kde paměť zachovala jediné: místo
hromadného hrobu pruských vojáků. Zajatců. Počet pohřbených není
znám. Vzpoura? Pomsta? Našim toušeňským předkům slouží ke cti, že
křesťansky uctili památku mladých mužů i přesto, že mrtví vojáci byli
nepřátelé.
Boží muka na společném hrobě těchto zbytečných obětí Sedmileté
války změnila několikrát podobu. Ví se o úpravách v letech 1885 a
1935, kdy byla stavba přenesena o několik metrů k jihu, aby nepřekážela druhému řadu káranského vodovodu. Pamětní deska s datem a
sloupky kolem byly vsazeny péčí toušeňského Okrašlovacího spolku
v roce 1999. Ozdobné řetězy už kdosi ukradl. Původní je tak pouze
pískovcový křížek na vrcholu. Zbývá mnoho otazníků.
O toušeňském křížku z roku 1757 jako o památce se píše nejnověji
v knížce Lázně Toušeň v listinách a kronikách (2002, 62-63) a ve stati
Jaroslava Špačka a Ludvíka Skružného Kříže, boží muka, kapličky a jiné
drobné historické stavby a plastiky v Čelákovicích a okolí v knize 100
let Městského muzea v Čelákovicích (2004, 297-464, 360, 448).
RNDr. Jan Králík, CSc.
kronikář městyse Lázně Toušeň

Křížek pod Hradištkem v Toušeni z roku 1757
kresba Josefa Jelínka pro zpravodaj Florián, 2017
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K jubilejní lázeňské sezoně
Neobyčejná pacientka – dcera TGM
V osmdesáté sezoně před sedmdesáti lety – v roce 1947 – pobývala
na léčebné kúře ve Slatinných lázních Toušeň PhDr. Alice Masaryková
(1879-1966), dcera prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a Charlotty Garrigue-Masarykové, významná představitelka českého ženského hnutí v období první republiky.
Narodila se ve Vídni. Chtěla studovat medicínu, ale nakonec se věnovala filosofii, sociologii a emancipaci žen. V Praze na české KarloFerdinandově univerzitě získala jako jedna z prvních studentek doktorát filosofie (zcela první doktorkou filosofie byla Marie Zdeňka Baborová, provdaná později Čiháková do Čelákovic). PhDr. Alice Masaryková dále studovala v Berlíně, Londýně, Lipsku a Chicagu. Krátce vyučovala na lyceích v Českých Budějovicích a v Praze, ale především se
prosazovala v ženském hnutí a starala se jednak o svou nervově labilní matku, jednak po smrti bratra Herberta o svou ovdovělou švagrovou Mílu Slavíčkovou (rozenou Brynychovou). Za první světové války,
v letech 1915-1916 byla PhDr. Alice Masaryková vězněna ve Vídni ve
vyšetřovací vazbě pro zahraniční politickou činnost svého otce TGM.
V samostatné Československé republice v období 1918-1919 plnila
nejprve úlohu poslankyně Národního shromáždění (za Slovensko), ale
z mandátu rezignovala, aby se mohla s plným soustředěním věnovat
rozsáhlé osvětové a charitativní činnosti, prosadit zřízení České školy
pro ošetřovatelky a Vyšší školy sociální a založit Československý červený kříž, v jehož čele pak pracovala po dvě desetiletí. Po smrti
své matky (†1923) zastupovala
na Pražském hradě po boku svého otce úlohu první dámy Československé republiky. Ve veřejné
činnosti byla obětavá, důsledná a
nepřehlédnutelná. Při úpravách
na pražském hradě se sblížila
s architektem Josipem Plečnikem. Zůstala ale přísná, sebejistá, někdy náladová, ovšem zásadová. Nikdy se neprovdala.
Kontakt s Toušení jí zprostředkovali o generaci mladší RNDr.
Marie Krakešová, rodem Došková z Toušeně, a spolu s ní její
manžel JUDr. Josef Krakeš, sekční
Dr. Alice Masaryková
šéf na ministerstvu sociální péče.
Alice Masaryková i Marie Krakešová prošly v různých dobách pražskou Minervou (prvním soukromým dívčím gymnáziem ve střední
Evropě), obě získaly v Praze doktorát (byť na různých fakultách) a obě
studovaly postgraduálně v USA – opět v různých letech. Navíc je sbližovaly profesionální zájmy o sociologii a sociální práci a také společné
okruhy přátel v Praze a v New Yorku. Za druhé světové války následovala Dr. Alice Masaryková svého bratra Jana a pobývala znovu v USA,
kde se potkávala – podobně jako předtím v Praze – také s pěvkyní Jarmilou Novotnou, která na její naléhání přijala předsednictví Československé divize Amerického červeného kříže.
Po návratu do osvobozené vlasti absolvovala Dr. Alice Masaryková
také léčebný pobyt v toušeňských lázních. Nejprve navštívila Toušeň
v květnu 1947 společně s MUDr. Josefou Puklovou, svou spolužačkou
z Minervy, jednou z prvních českých lékařek, první českou primářkou,
tehdy rovněž všeobecně známou. Poté psala 1. června 1947 vnukovi
zakladatelů toušeňských lázní MUDr. Vojmíru Králíkovi „Tiché a milé
lázně Vaše se nám líbily a koupele zdají se velmi dobré. Proto Vás
prosím o zprávu, jestli by[chom] Dr. Puklová a já mohly ztrávit tu 7 až
10 dní a to počínajíc 7. červencem…“ V červenci 1947 se pak uskutečnil léčebný pobyt. V následujícím roce přijela Dr. Masaryková s Dr.
Puklovou do Toušeně 9. června 1948. Jejich hostiteli byli manželé
Krakešovi a Králíkovi. Zda následovala ještě i druhá lázeňská kúra,
není doloženo.

Po změně politického režimu odešla Dr. Alice Masaryková koncem
roku 1948 znovu do exilu nejprve do Švýcarska, poté do USA. Když do
USA emigroval i Pavel Krakeš, starší syn manželů Krakešových, Dr.
Alice Masaryková ho plně podpořila. Dožila v Chicagu v USA do věku
87 let. Zpráva o léčebném pobytu vzácné pacientky ve Slatinných
lázních Toušeň se poprvé mohla objevit v průvodci lázeňským městysem až v roce 2009.
jvk

Dr. Alice Masaryková v Lánech s otcem a bratrem Janem

Dopis Dr. Alice Masarykové vnuku zakladatelů toušeňských lázní
MUDr. Vojmíru Králíkovi s datem 1. června 1947
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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

Případné 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
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MVDr. Jitka Myslivečková, Hlavní 39, Lázně Toušeň
dopoledne
odpoledne
Pondělí
objednaní pacienti + operace 15.00 -19.00
Úterý
objednaní pacienti + operace
Středa
10.00 -12.00
15.00 -19.00
Čtvrtek
10.00 -12.00
15.00 -19.00
Pátek
objednaní pacienti + operace 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. listopadu 2017.
na telefonní číslo 735 166 666
Florián vychází vždy počátkem sudého měsíce
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Kalendář akcí 2017
změny vyhrazeny
den

čas

místo

akce

říjen 2017
čtvrtek 5. října

19:00

Skleněná vila

cestovatelská beseda: Kuba (Alena a Petr Šedovi)

sobota 7. října

10:15

hřiště Na Polabí

sobota 7. října

15:00

Skleněná vila

Toušeňské programohraní - programování pro malé i velké

čtvrtek 12. října

18:00

Skleněná vila

klub stolních her

sobota 14. října

8:00-8:30, 8:00-12:00

Floriánské náměstí

sobota 14. října

15:00

sokolovna

pohádka Jak měl Rumcajs Cipíska (Karasovo divadlo Tišnov)

sobota 14. října

19:30

sokolovna

komedie Fígl (Divadlo pod Petřínem)

neděle 15. října

15:00

Skleněná vila

Buchtobraní

čtvrtek 19. října

16:00

Skleněná vila

dámský klub - beseda s MUDr. Skalickou

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

Skleněná vila

klub stolních her

sobota 28. října

15:00

u pomníku padlých

kopaná: Slavoj LT – Přišimasy

svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

pietní vzpomínka s vystoupením žáků ZŠ

listopad 2017
čtvrtek 2. listopadu

19:00

Skleněná vila

cestovatelská beseda - v jednání

sobota 4. listopadu

10:15

hřiště Na Polabí

čtvrtek 9. listopadu

18:00

Skleněná vila

sobota 11. listopadu

14:00

sokolovna

valné sedění Obce baráčníků

sobota 11. listopadu

20:00

sokolovna

posvícenská Martinská zábava (T. J. Sokol + DSLT)

neděle 12. listopadu

15:00

sokolovna

Pohádky do hajan (DS Libice nad Cidlinou)

čtvrtek 16. listopadu

17:00

Skleněná vila

dámský klub

čtvrtek 16. listopadu

19:00

Skleněná vila

filmový klub

sobota 18. listopadu

10:15

hřiště Na Polabí

čtvrtek 23. listopadu

18:00

Skleněná vila

sobota 25. listopadu

19:00

sokolovna

čtvrtek 30. listopadu

19:00

Skleněná vila

kopaná: Slavoj LT – Veleň
klub stolních her

kopaná: Slavoj LT – Husinec-Řež
klub stolních her
Bluesbadger festival
cestovatelská beseda - v jednání

prosinec 2017
neděle 3. prosince

14:00

sokolovna

Mikulášská nadílka

neděle 3. prosince

17:00

Floriánské náměstí

středa 13. prosince

18:00

Skleněná vila

svátek světel – sv. Lucie

sobota 16. prosince

10:00

Malé Malvíny

předvánoční koupání otužilců

neděle 24. prosince

21:00

kostel sv. Floriana

půlnoční mše (celebruje R. D. Mgr. P. Josef Hurt)

neděle 31. prosince

23:55 - 0:15

Floriánské náměstí

sousedské novoroční pozdravení každého s každým

Advent - rozsvícení vánočního stromu

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