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FLORIÁN 

Již od jara vídáme za ozdobnou mříží u čísla 10 v ulici Za Školou 
nedaleko kapličky svatého Floriana tři nepřehlédnutelné dřevěné 
plastiky v životních velikostech. Trojici soch (zleva) svaté Barbory, 
svatého Ambrože a svaté Kateřiny a kuželkovitý stolek s  knihou a 
brkem vytvořil z modřínového dřeva Jaroslav Pěcháček z Hanušovic v 
ateliéru ABAKUK – řezbářství motorovou pilou. Všichni tři světci se 
scházejí v kalendáři právě nyní, v době kdy začíná Advent. Více se 
dočtete na straně 13. 

foto Ing. Karel Herrmann 

Pošta v městysi nekončí 

O složitých jednáních se společností Česká pošta  informuje ve 
svém článku Ing. Luboš Valehrach. Více o přechodu z klasické 
pobočky na pobočku Pošty partner se dočtete na straně 3. 

MČ 

Rekonstrukce střechy základní školy 

Díky dlouholeté snaze vedení základní školy a díky podpoře ze 
strany zřizovatele se v letošním roce podařilo získat finanční dotaci 
na rekonstrukci podkroví budovy základní školy. Prostřednictvím 
této investice dojde především k záchraně střechy, která je v 
současné době na hranici životnosti, ale také i k jejímu zateplení. V 
podkroví vzniknou dvě  odborné učebny, dva metodické kabinety, 
toalety a kancelář. Ze střech zmizí antény a přibydou arkýře. Více 
informací se dočtete v článku Ing. Luboše Valehracha na straně 4. 
O probíhající rekonstrukci budete informováni prostřednictvím 
našeho časopisu  i webových stránek školy. 

MČ 

Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň 

V ážení spoluobčané,  
dostává se Vám do rukou poslední číslo obecního zpravodaje 
Florián v tomto roce, a to věstí počátek zimy, advent a vánoční 
svátky.  Dovolte mi, abych Vám a Vašim rodinám popřál pohodové 
vánoční svátky, co nejméně předvánočního shonu a v novém roce 
2018 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Zároveň Vás srdečně zvu 
na tradiční předvánoční setkání se starostou, které se letos bude 
konat 21. prosince mezi  16. - 22. hodinou, opět ve Skleněné vile. 
Nad šálkem svařeného vína popovídáme o končícím roce a 
hospodyňky se mohou pochlubit svým napečeným cukrovím. 

Luboš Valehrach 

Před 100 lety  

V úterý 8. ledna 1918 se narodil Tomáš Sedláček, po bratrech Jaromí-
rovi a Miroslavovi a sestře Marii čtvrté dítě rodičů Tomáše Sedláčka 
(1882-1958) a Marie rozené Jirákové (1886-1974). Otec pocházel z 
Nymburska, byl vojákem z povolání a právě působil ve Vídni. Matka 
byla vnučka zakladatelů lázní v Toušeni. Čtenáři Floriána samozřejmě 
vědí o čestném občanu 
našeho městyse armádním 
generálu v. v. Ing Tomáši 
Sedláčkovi mnohem víc 
[Florián 2012/10-12/79; 
2014/3-4/11; 2014/5-6,13; 
2014/7-8/4+13; 2014/11-
12/5+13; 2015/5-6/13; 
2015/9-10/2+5; 2016/9-
10/3] – a ještě se v příštích 
číslech Floriána dočtou. 

jvk Sedláčkovi v roce 1918 – rodinné foto 
z Toušeně 

Orkán Herwart 
V neděli 29. října 2017 zasáhl celou střední Evropu mohutný orkán 
Herwart, který v naší republice způsobil čtyři oběti na životech a 
ohromné škody za stovky milionů korun. V Lázních Toušeni živel 
poškodil některé (i zcela nové) střechy, vyvrátil několik stromů na 
veřejných prostranstvích i v zahradách a na nábřeží, a v Parku pro-
fesora Procházky přelomil jeden z největších smrků. Postižení oby-

vatelé pak na-
pravovali škody 
u řeky, uvnitř 
městyse i vyso-
ko nad tratí… 
Šlo o druhou 
nejničivější 
větrnou smršť 
od orkánu Kyrill 
v lednu 2007. 

HN 

Prosíme občany, aby platby poplatku za odvoz odpadu a platby poplatku za psa poukazovali na účet městyse až po novém roce. Podklady k 
platbě spolu se složenkou obdrží občané do svých poštovních schránek a budou uveřejněny v prvním čísle Florián v roce 2018. Děkujeme. ÚM 
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- byli seznámeni s nařízením SŽDC provést nezbytná opatření na 
pozemcích č. 889/1 a 895/1 k odstranění nebezpečí pro dráhu, 
a to do konce roku 2017, 

- vyzývají všechny majitele domácích mazlíčků k důslednému 
uklízení exkrementů, 

- upozorňují na zřízení a účel  workautového hřiště Na Zárybničí, 

- vzali na vědomí oznámení sportovního oddílu odbíjené o zařa-
zení do jarní soutěže, 

- pověřili starostu pokračovat v jednání o odpadovém hospodář-
ství, 

- žádají spoluobčany o používání kvalitního topiva a ochraně ži-
votního prostředí. 

Ivana Studničková, radní městyse 

O čem jednali radní městyse 

 Volební strana  Lázně Toušeň Středočeský kraj Česká republika sněmovna 

účast 64,87 % 63,44 % 60,84 %  

  hlasů   mandátů 
            

ANO 2011 168 25,03 % 28,66 % 29,64 % 78 

Občanská demokratická strana 107 15,94 % 12,93 % 11,32 % 25 

Česká pirátská strana 105 15,64 % 12,08 % 10,79 % 22 

Svoboda a přímá demokracie 69 10,28 % 9,00 % 10,64 % 22 

Komunistická strana Čech a Moravy 40  5,96 % 7,21 % 7,76 % 15 

TOP 09 40 5,96 % 6,33 % 5,31 % 7 

Starostové a nezávislí 37 5,51 % 8,07 % 5,18 % 6 

Česká strana sociálně demokratická 33 4,91 % 6, 63 % 7,27 % 15 

Křesťanská a demokratická unie – Českoslo-
venská strana lidová 

29 4,32 % 3,01 % 5,80 % 10 

Strana svobodných občanů 12 1,78 % 1,61 % 1,56 %   

Realisté 10 1,49 % 0,64 % 0,71 %   

Strana zelených 6 0,89 % 1,42 % 1,46 %   

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU 5 0,74 % 0,76 % 0,72 %   

Řád národa – Vlastenecká unie 2 0,29 % 0,20 % 0,17 %   

Sdružení pro republiku – Republikánská strana 
Československa 

2 0,29 % 0,18 % 0,19 %   

Strana práv občanů 2 0,29 % 0,24 % 0,36 %   

Cesta odpovědné společnosti 1 0,14 % 0,06 % 0,07 %   

Blok proti islamizaci 1 0,14 % 0,10 % 0,10 %   

Občanská demokratická aliance 1 0,14 % 0,13 % 0,15 %   

Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a 
Lidskosti 

1 0,14 % 0,05 % 0,00 %   

Kompletní výsledky voleb do poslanecké sněmovny a nejen do ni najdete na www.volby.cz 

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017  
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Nedávno mi zavolal jeden občan našeho 
městyse, že u jeho obchodu zazvonili 
pracovníci České pošty a nabídli mu 
provozování tzv. „Pošty partner“. Pošta se prý 
ruší, protože je nerentabilní. Uplynulo jen pár 
dní a zpráva se „doručila“ různými kanály 
(podotýkám, že odlišnými od uvedeného 
občana) k různým jiným obyvatelům. A také 
ke mně. Hned jsem si vzpomněl na dětskou 
hru tichá pošta, kdy se informace poprvé 
podaná jedním účastníkem řetězce předávala 
zkomoleně dalším účastníkům v řadě. Kdysi 
to byla hrozná legrace. Ale nyní to legrace 
přestala být! Za likvidaci pobočky pošty jako 
vždy prý může starosta. Dovolil to! Ač se 
mylná informace jen velmi těžko vyvrací, 
přesto se o to pokusím. 
Zhruba před dvěma roky navštívili úřad 
městyse zástupci České pošty. Nabídli obci 
provozování tzv. Pošty partner. Spoustu obcí 
prý toto zavádí a je to opravdu dobré, pro 
obce výhodné: úřednice v pracovní době 
úřadu bude vydávat poštovní zásilky, přijímat 
je, přijímat a vydávat balíky, vyplácet 
důchody a vykonávat bankovní služby. No, 
nevím... Trochu nechápavě jsem chvilku 
koukal, hlavou mi probleskla filmová role 
Franzi Pirchner alias Romany Vaňkové ze 
seriálu Doktor z hor (vesnička se stovkou 
obyvatel). Jako kovaný ekonom nehrající 
poker jsem se poněkud rozhořčil, přesto však 
jsem požádal zástupce České pošty o 
přibližnou ekonomickou kalkulaci projektu. 
Tak prý za to, že pošta bude na úřadu, 
dostaneme cca 13 tis. Kč měsíčně. S notnou 
dávkou nadhledu jsem se pozeptal, zda vůbec 
tuší, kolik času by zabralo našemu 
zaměstnanci vykonat agendu pošty, jakou 
nyní vykonává pracovnice pošty po celou 
pracovní dobu. Bez odpovědi. Inu odpověděl 
jsem si sám – jestliže v současné době 
pošťačka obětuje obsluze pošty celou 
pracovní dobu, lze předpokládat, že stejnou 
dobu bude zaměstnávat i naši jedinou 
úřednici na úřadu: 8 hodin, 5 dnů v týdnu, 
plus mínus. Tedy nějak mi ta ekonomika 
nevychází. Pochopil bych to, kdyby Česká 

pošta ze státního rozpočtu zkásla menší 
dotaci na svůj provoz, ale to se nestane. 
Pochopil bych, i kdyby Česká pošta řekla, že 
dopis nebude stát 16 Kč, ale jen 10 Kč pro 
všechny Toušeňáky. Ale to se také nestane. 
Stane se jen to, že Česká pošta přenese svou 
neschopnost chovat se ekonomicky na 
někoho jiného. Samozřejmě že nemám obavy 
o to, že podporu Českého státu, tedy nás 
všech, si přesto bezezbytku vyčerpá. 
Vyjádřil jsem tehdy znepokojení nad tím, že 
státní podnik takovýmto způsobem jedná, a 
obavu nad zachováním stávající pobočky 
České pošty a kvalitou poskytovaných služeb. 
Byl jsem ujištěn, že k tomu v žádném případě 
i přes naše odmítnutí nedojde. Nicméně 
zaměstnanci molochu se divili, že Poštu 
partner nechceme, když spousta obcí ji 
zavádí. Asi nepochopili, že starostové kvitují 
zavedení Pošty partner v obcích, kde dosud 
pošta chyběla. Ano, tam to má logiku a pro 
obce je to velmi výhodné.  
Uplynulo pár let. Občas jsem zaslechnul 
informace, že zaměstnanci České pošty se 
snažili přehodit poštu někomu jinému, do 
tabáku, nebo do prodejny potravin COOP. 
Osobně si dost dobře nedovedu představit, 
že by prodavačky oddělení lahůdek v COOPu 
mezi krájením salámu a balením uzené 
makrely vydávaly doporučené dopisy a 
kasírovaly složenky. Jenže, nevím z jakého 
důvodu, to státem placení zaměstnanci České 
pošty nevzdali. Před cca dvěma měsíci mne 
zastavil pan Králík s tím, že ho oslovili 
zástupci České pošty a nabídli mu 
provozování Pošty partner v jeho prodejně 
krmiv, s tím, že se pobočka v Lázních Toušeni 
bude rušit. Původně jsem však byl ujištěn, že 
k tomuto kroku ze strany státního podniku 
nedojde. Za měsíc mě pan Králík informoval, 
že uzavřel smlouvu. Smlouva byla uzavřena 
bez vědomí městyse. Týden nato mi volala 
zaměstnankyně pošty, že se jde dohodnout, 
kdy podepíšeme tu dohodu o ukončení nájmu 
obecních prostor pro poštu k datu 31. ledna 
2018. Byť jako osoba s nikterak valným 
právnickým vzděláním jsem si vzpomněl na 
skutečnost, že dohoda o ukončení smlouvy je 
dvoustranným právním aktem, a že tedy 

netuším, co po nás chce dáma podepsat, když 
jsme se my dva na ničem nedohodli, nikdo s 
námi nejednal. České poště jsem tedy 
doporučil, aby postupovala v souladu s 
platnou nájemní smlouvou a podala nám 
výpověď z nájmu. Jen pro povšechnou 
informaci je třeba uvést, že Česká pošta obci 
hradila na nájemném 2 000 Kč měsíčně. Jestli 
je to mnoho nebo málo, ponechávám plně na 
občanech. 
Samozřejmě, že jednáním České pošty jsem 
znechucen. A nejsem sám. Znechuceno 
postupem zaměstnanců České pošty ve 
středních Čechách je mnoho starostů. Mezi 
starosty vznikl i otevřený dopis státnímu 
podniku Česká pošta, ohrazující se proti 
postupu státního podniku Česká pošta resp. 
jeho zaměstnanců. Městys Lázně Toušeň 
samozřejmě svůj podpis připojil.  Občané se 
cítí podvedeni praktikami České pošty a 
znechuceni jednáním organizace, kterou si 
platíme z našich daní. Česká pošta se svým 
chováním žene do pekel. V balíkových 
službách ji dávno předčili jiní poskytovatelé, a 
ani bych se nedivil, kdyby neschopnosti České 
pošty obsloužit za naše peníze nás občany 
využil v budoucnu jiný poskytovatel 
poštovních služeb. 
V každém případě jsem však přesvědčen, že 
základní poštovní a peněžní služby budou 
funkční i v náhradních prostorách Pošty 
partner (v prodejně krmiv U Alenky pana Jana 
Králíka), kam se od 1. února 2018 přesunou. 
Byl jsem ujištěn, že kromě hromadných 
podání a prodeje doplňkového zboží zůstane 
rozsah poskytovaných služeb i provozní 
doby zachován.  
 

Ing. Luboš Valehrach, MBA 
starosta městyse Lázně Toušeň 

Pošta v Toušeni zůstane 

Informace o stěhování agend úřadu města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
Ze strany MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dojde nejpozději 
ke dni 31. 12. 2017 k opuštění prostor v Praze 3 v Orebitské ulici a 
nadále bude v Praze využíváno pouze jedno patro budovy v Biskupské 
ulici. Současně s tím dojde k přemístění činnosti agend z Prahy dle 
následujícího popisu:   
Odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství – plánované pře-

místění z Orebitské ulice do Staré Boleslavi do budovy na Marián-
ském náměstí 28  

Odbor životního prostředí – plánované přemístění z Orebitské ulice 
do Brandýsa nad Labem, do objektu Ivana Olbrachta 59  

Odbor obecní živnostenský úřad – plánované přemístění z Orebitské 
ulice do Brandýsa nad Labem, do objektu Ivana Olbrachta 59  

Odbor vnitřní správy, agenda osobních dokladů a cestovních pasů – 
plánované přemístění z Biskupské ulice do Brandýsa nad Labem, 
do objektu Ivana Olbrachta 59  

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení SPOD – plánované 
přemístění části oddělení z Orebitské ulice do Brandýsa nad La-

bem, do objektu Ivana Olbrachta 59, a části oddělení do Biskup-
ské ulice v Praze.  

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, 
úsek územního plánování a památkové péče – plánované pře-
místění z Orebitské ulice do Brandýsa nad Labem, do budovy 
úřadu na Masarykově náměstí.  

Na pracovišti v Praze v Biskupské ulici budou agendy MěÚ Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav vykonávány v rozsahu: cca 10 až12 pra-
covníků Odboru sociálních věcí (OSPOD + sociální kurátor + výdej 
parkovacích karet pro držitele průkazů ZTP),  1x referentka Odboru 
dopravy zajišťující agendu řidičských průkazů a 1x pracovnice poda-
telny.  V souvislosti s přemístěním z Prahy dochází i ke změnám v 
rozmístění agend ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí 28, od-
kud budou do budovy Ivana Olbrachta 59 do Brandýsa nad Labem 
přemístěny agendy občanských průkazů, cestovních pasů, evidence 
obyvatel a agenda živnostenského úřadu. 

ÚM 
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Rekonstrukce a přestavba základní školy v Lázních Toušeni 

Na jaře tohoto roku možná někteří rodiče a občané zaregistrovali, že obec spolu se základní školou zpracovávají projektovou dokumentaci na 
využití půdy budovy školy. S panem ředitelem Mgr. Martinem Černým jsme již kdysi přemýšleli, zda by se dala využít půda školy ke školní 
výuce. Historicky bylo počítáno s tím, že by zde vznikla učebna, a dokonce byla zpracována projektová dokumentace.  Ta však byla 

nepoužitelná, jelikož při bližším zkoumání 
jsme zjistili, že projekt nezohlednil špatný stav 
konstrukce střechy. Počátkem roku iROP 
vyhlásil dotační výzvu na rekonstrukce škol 
pro základní vzdělávání.  Ve velmi krátké době 
jsme tak museli nechat zpracovat novou 
projektovou dokumentaci, reflektující 
současný právní stav, požadavky 
poskytovatele dotace, požadavky učitelek a 
přizpůsobit systém, ostatně jako to děláme 
vždy, aby bodově vyhovoval podmínkám 
dotace. Počítali jsme s vybudováním dvou 
odborných učeben – na cizí jazyky a technické 
předměty. Součástí projektu je i vybudování 
bezbariérového vstupu, pořízení schodolezu 
pro handicapované žáky, úprava vstupních 
prostor a vybavení učeben zařízením a 

technikou (vč. např. keramické pece). Koncem března díky projektantce paní Koflákové byl projekt hotov a v polovině dubna jsme podávali 
žádost o dotaci. Celkové projektované náklady činily 14 360 000 Kč. Počátkem listopadu projekt na půdní vestavbu budovy školy byl vybrán k 
financování. Získali jsme dotaci ve výši 12 796 000 Kč. Pravdou je, že na jednu stranu jsme za dotaci velmi rádi. Na druhou stranu to však 
znamená obrovské zatížení nejen pro úřad, ale zejména pro vedení základní školy. Pan ředitel vystřídal nadšení za obavu, jak bude 
organizována školní výuka. Naštěstí jsme v projektu uvažovali o rozdělení stavebních prací do dvou let, práce budou probíhat zejména přes 
letní prázdniny a v odpoledních hodinách tak, aby omezení výuky a provozu školy bylo co nejmenší.  Doufáme, že žáci i rodiče budou mít po 
dobu nástavby s námi trpělivost. Zato děti získají dvě moderní učebny s nadstandardním vybavením. 

Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta městyse Lázně Toušeň 
foto Hana Němečková 

Nálezy z Mezimostí 

Městské muzeum v Čelákovicích přichystalo na letošní listopad ve svém 
infocentru malou výstavu nazvanou Mezi mosty – historie a artefakty z 
významného archeologického naleziště, která návštěvníkům přiblížila 
dlouhou a pestrou minulost známé toušeňské lokality. Výstava zpřístupnila 
zajímavé nálezy z tohoto prostoru od nejstarších dob (kosti prehistorických 
zvířat) až do novověku (glazovaná keramika). Z Ústavu pro archeologii FFUK 
byl při této příležitosti zapůjčen bronzový meč z mladší doby bronzové 
(1250-1050 před Kristem), nalezený zde dělníky těžícími písek před více než 
šedesáti lety. Tento meč byl vystaven v našem regionu vůbec poprvé. 
Výstava také pomocí staré mapy (Frastova mapa brandýského a 
přerovského panství z roku 1764) a pomocí leteckých snímků 
dokumentovala změny podoby celé lokality, vyvolané činností člověka: od 
ostrova mezi labskými rameny, kdysi přemostěnými dvěma dřevěnými 
mosty, přes tůně a těžbu písku až po dnešní jezera Malvíny a Mezi mosty. 
K poznatkům z výstavy se ve Floriánu vrátíme podrobněji v roce 2018. 

hrg 

Toušeňský sen Karla IV. ještě jednou 

Výpravný knižní sborník Sny mezi obrazem a textem má sice ediční vročení karolinského výročí 2016, 
ale v knihkupectvích se objevil až letos (v nakladatelství LN Praha 2016, 158 stran). Deset statí vzniklo 
na akademické půdě v Brně, Olomouci a Praze na výzvu Centra pro transdisciplinární výzkum 
fenoménů ve středověkých dějinách. V širokém záběru pohledů na lidské sny a snění od antiky po 
psychoanalýzu zaujímá zvláštní postavení studie Sny českého středověku a sen Karla IV. Autor studie 
Mgr. Martin Nodl, Ph.D., historik z Filosofického ústavu Akademie věd ČR, zasazuje toušeňský sen 
Karla IV., rozvedený ve třech kapitolách panovníkova vlastního životopisu, také do souvislostí jiných 
dobových snů, a to včetně snů Jana Marignoly a Jana Husa. Zasvěceným nadhledem výkladu a citací 
celého úvodního odstavce XI. kapitoly spisu Vita Caroli v překladu PhDr. Jakuba Pavla představuje další 
cenný příspěvek do mozaiky „karolinských tussensií“. Přehled literatury k loňskému jubileu Karla IV. je 
ve Floriánu 2916/9-10/13. 

jvk 
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Stalo se… 

Podzimní výlet 

Výlety pořádané úřadem městyse mají vždy své osobité kouzlo. Všichni se znají, 
jeden pro druhého má pochopení, panuje vždy dobrá nálada. Aby bylo všechno 
v pohodě a bez problémů, o to se i tentokrát postarala předsedkyně volnočasové 
komise Bc. Mirka Kořínková, která do posledního detailu vše vzorně připravila. A tak 
jedenapadesát zájemců o poznávání naší vlasti, přivítaných v autobuse koláčkem od 
Mirky, v sobotu 23. září 2017 v 7:30 vyrazilo z Floriánského náměstí směr Litoměři-

ce, kde se konal po-
slední den výstavy 
Zahrada Čech. Ranní 
mlha, která nás pře-
kvapila před Litoměři-
cemi a ještě chvíli se 
vznášela nad výstaviš-
těm, brzy ustoupila, 
dokonce se nečekaně 
objevila i modrá obloha. Dopolední chlad zahnali mnozí svařákem či grogem, 
možná mnohé rozpálily i některé ceny vystavených rostlin a výrobků, přesto si 
každý alespoň něco málo vybral, koupil a měl i čas posedět, poslechnout si 
country písničky či sledovat soutěž o nejhezčí adventní věneček. Odjezd od 
výstaviště přesně v poledne by se býval vydařil (pan řidič pro nás přijel na čas), 
nebýt zpoždění 
dvou účastnic. 
Příliš to nevadilo, 

vychutnali jsme si okružní jízdu Litoměřicemi po přikázaných směrech, na druhý 
pokus nabrali obě opozdilkyně, a hurá do Ploskovic! Už v půl jedné jsme se na 
nádvoří ploskovického zámku rozdělili do dvou skupin. Zatímco první poobědvala 
v poněkud strohém salónku, druhá si prohlédla zámek. Po vystřídání jsme měli 
možnost navštívit zámecký park a mnozí nahlédli také do prostor rozsáhlé grotty, 
kde probíhala velmi pěkná výstava ovoce a dětských kreseb. Posledním cílem 
výletu byla obec Zubrnice. Před půl čtvrtou dorazil autobus k místnímu nádraží, 
kde si vystoupili zájemci o vláčky, aby si prohlédli Zubrnickou museální železnici, 
zbytek pohodlně dojel autobusem až do vsi na náměstíčko. Nejmladší skanzen 
v České republice byl na závěr výletu krásnou tečkou. Zaujaly nás stavby lidových 
domů, stará vesnická škola, vesnický obchod, roubená studna i opravovaný kos-
tel svaté Maří Magdalény na návrší. K překvapení všech si v něm toušeňští baráč-
níci s chutí zazpívali „Dyž sem šel z Toušeně“ a sklidili za to upřímný potlesk. Po 
páté hodině odpolední jsme se rozjeli plni dojmů a spokojeni domů, každý s pamětním listem se svým jménem od Mirky Kořínkové na památ-
ku. Že jsme vystupovali po půl sedmé na Floriánském náměstí do deště, to už nám vůbec nevadilo… Písničku a další postřehy najdete na stra-
ně 12.  

Cestovatelská beseda o Kubě 

Pozvánka na cestovatelskou besedu, kterou pořádaly volnočasová a kulturní 
komise 5. října 2017 ve spolkové místnosti Skleněné vily, přilákala jako vždy 
návštěvníky místní i přespolní. Tentokrát jsme s manželi Mgr. Alenou a Petrem 
Šedovými poznávali největší ostrov Karibiku – Kubu. Naši cestovatelé zde strá-
vili 12 dní a navštívili všechna nejznámější místa. Měli tak možnost vidět tabá-
kové továrny, muzea, přírodní parky, krokodýlí farmy, Čechům známé místo 
Bella Vista, kde se natáčel jeden z dílů Majora Zemana, ulice měst plné starých 
amerických aut, která kupodivu stále jezdí, ale k vidění byly i obchody 
s prázdnými regály, chudé domky, na jejichž zápraží nikdy nechyběla houpací 
křesla. Navštívili a poznali ale i druhou tvář Kuby, pouze pro turisty: krásné 
pláže, hotely s palmami a bazény, ve kterých se líně popíjí mojito, piña colada, 
solo rum, Cuba Llibre a všichni si užívají. Avšak ať jste na té či oné straně, nikdy 
nechybí hudba, tanec a zase hudba a tanec. Kubánci si navzdory chudobě svůj 
život užívají. Nejlépe právě s hudbou, tancem a doutníkem. Beseda o této vzdá-
lené zemi byla velmi zajímavá. Kdo přišel, nelitoval. 

Svoz odpadu 

Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který organizuje úřad městyse, proběhl na Floriánském náměstí v sobotu 
15. října. Je velmi výhodné této možnosti využít a zbavit se nepotřebných a překážejících věcí, takže už od rána od 8 hodin za příznivého poča-
sí se ze všech stran sjížděla kolečka, vozítka a auta se vším možným harampádím. O odvoz několika kontejnerů se postaraly Technické služby 
města Čelákovic, a když v poledne přijelo pod lípy auto s „mlékem, čerstvým mlékem“, panoval už na náměstí klid a v mnoha domácnostech 
měli dobrý pocit, že udělali dobrou věc. 
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Jak měl Rumcajs Cipíska 

Letošní X. národní přehlídka sokolských divadel byla zahájena v dubnu, ale 
ještě v říjnu se dohrávala poslední představení. Předposledním z nich byla 
pohádka pro děti, kterou přijel zahrát spolek Karasovo divadlo z T. J. Sokol 
Tišnov u Brna. Toušeňské děti mají divadelní pohádky rády, zvláště pokud 
jsou o jim známých postavičkách. A kdo z nich by neznal Rumcajce, Cipíska, 
Manku, vodníka Volšovečka, knížepána, starostu Jičína Humpála a další! No-
vými velkými okny sokolovny prosvítalo v tu sobotu 15. října sluníčko, ale 
když žaluzie sokolovnu zatemnily, přivítal děti hlavní organizátor divadelní 
přehlídky Dr. Jan Králík a po něm už vstoupil na jeviště jako divadelní postava 
sám pan spisovatel Václav Čtvrtek. Pohádka mohla začít. Vkusné kulisy, pěkné 
kostýmy a více než dvě desítky postav. Příběh Cipíska i všech ostatních Jičín-
ských, překvapení s dračím vejcem a poté boj se čtyřhlavým drakem sledovaly 
děti s napětím, a přestože pohádka trvala s přestávkou téměř dvě hodiny, 
v klidu vydržely a počkaly si na šťastný konec. 

Divadelní Fígl 

Úplně posledním představením X. národní přehlídky sokolských divadel konané 
v sokolovně v Lázních Toušeni byla 15. října 2017 večer tragikomedie amerického 
autora Henryho Mayersona Fígl. Před začátkem však měli návštěvníci ještě mož-
nost sledovat promítání dokumentu Herecké okno o realizaci projektu, který umož-
nil v sokolovně instalovat tři nová velká okna. Cílem bylo více světla, možnost větrá-
ní, zamezení tepelných ztrát a navrácení historického vzhledu. To vše se povedlo! 
Sokolové a divadelníci si zaslouží obdiv a dík. Ale zpátky ke hře! Divadlo pod Petří-
nem, v Toušeni již dobře známé, přivezlo hru Fígl v režii Bohumila Gondíka. Autor, 
původním povoláním psychoterapeut, zhodnotil své celoživotní zkušenosti z práce 
s pacienty po mrtvici a hlavně zkušenosti s jejich okolím. Líčí příběh populárního 
komika Murraye, který právě ochrnul a je upoután na invalidní vozík, a jeho man-
želka Helen a švagrová Gladys, se kterou měl milostný poměr, s ním pak sehrají 
nikoli klasický milostný trojúhelník, ale těžkou zkoušku vzájemné důvěry a lásky. 
Životní příběh, který je zcela jistě možný. Herci se zhostili svých rolí výborně, diváci 
prožili dvě hodiny zábavného divadla. Jubilejní přehlídka, velmi dobře zorganizovaná, tím skončila: za dobrovolné vstupné s možnosti občer-
stvení, vždy v přátelském prostředí vytvořeném členy našeho Divadelního spolku a Sokola. Díky Vám všem!  

 

Buchtobraní 

Ve slovanské lidové kultuře (a nejen v ní) bývalo vždy zvykem slavit konec sklizně, a tak nejen dožínky, ale také dočesná = sklizeň chmele, 
konopnická = sklizeň konopí, dokopná = sklizeň brambor či vinobraní probíhají dodnes v oblastech, kde se příslušné plodiny pěstují. 
V posledních letech se ale roztrhl pytel s dalšími podobnými akcemi: kaprobraní, buchtobraní, koláčobraní, gulášobraní, houbobraní a snad se 

nenajde jediná obec, kde by se nějaké takové „…braní“ nekonalo. A tak i k nám 
dorazilo buchtobraní! Pozvala na něj předsedkyně volnočasové komise Bc. Mirka 
Kořínková a účastníci jí za tento nápad byli jistě vděčni. Nikdo předem nevěděl, 
co od celé akce očekávat. Sejdou se lidi? Přinesou dost vzorků? Budou zvědaví, 
kdo upekl největší dobrotu a zaslouží si odměnu ve formě poukázky na nákup 
zboží za 500 Kč a Řád zlaté vařečky? Zpočátku byla trochu obava a spousta otá-
zek, na konec odpověď ale jen jedna: akce se povedla! Sešlo se šestnáct výbor-
ných vzorků, z toho dva slané, pravé buchty jen jedny, ale chutnalo všechno. 
Vítěz však může být pouze jeden a nejvíc čárek při hlasování obdržel vzorek číslo 
6 – ovocné řezy od paní Soni Bubeníkové. Ke všem dobrotám bylo také připrave-
no dostatek kávy a čaje. Pravda, chybičky se našly, třeba ve způsobu hodnocení, 
ale to se všechno příště určitě vyladí, nedostatky odstraní a spokojenost bude 
ještě větší. Je nutno poděkovat organizátorce Mirce Kořínkové za nápad celou 
akci uspořádat, a všem, kteří dobroty napekli a přinesli, Alence Němečkové za 
krásný ručně malovaný obrázek na vařečku, ale i těm, kteří přišli „jen“ ochutnat a 
hodnotit. Sešlo se nás více jak na čtyři desítky a velmi potěšující je, že se zúčastni-

ly i mladé rodiny. A nejen to – pekli i muži! Třeba se nás v příštím roce sejde ještě víc. 
Už teď se těšíme!  

 

Beseda o paměti 

Čtvrtek 19. října 2017 patřil v dámském klubu besedě s MUDr. Melánii Skalickou, 
která přijala pozvání místních baráčníků a kulturní komise. Téma bylo nanejvýš zají-
mavé a aktuální: „Ach, to zapomínání“ – o duševních chorobách (nejen) v seniorském 
věku. Do obřadní místnosti Skleněné vily v ten podvečer nezapomněly přijít dvě desít-
ky posluchačů, kteří se od paní doktorky dověděli mnoho zajímavého z oblasti dušev-
ního zdraví. Na závěr obdrželi všichni testy, ve kterých si mohli vyzkoušet, jak jsou na 
tom se svou pamětí a s činností mozku. To už ale v klidu domova. Držíme palce všem, 
aby výsledky byly co nejlepší! 
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Karty 

Ke stolním hrám se scházejí zájemci vždy v určený čtvrtek v 18 hodin ve spolkové místnosti Skleněné vily. O které čtvrtky se jedná, zjistíte 
v kalendáři akcí na straně 16. Kdyby se nás scházelo víc, určitě by to bylo lepší. Přijďte si zahrát a pobavit se! Místa je pro všechny dost! 

 

U pomníku padlých 

V sobotu 28. října 2017 se tradičně u pomníku sešli všichni, kdo společně 
chtěli oslavit vyhlášení samostatného Československého státu. V hojném 
počtu v čele se starostou městyse Ing. Lubošem Valehrachem, MBA, a mís-
tostarostkou městyse Ludmilou Svobodovou se zúčastnili baráčníci, sokolové, 
zastupitelé a občané. Chvályhodná byla účast mladých vlajkonošů bratrů 
Jakuba a Matyáše Markových, kteří u pomníku stáli stráž se státní vlajkou a 
vlajkou našeho městyse. Akce začala v 15:00 položením květin, následovala 
báseň v podání dětí naší základní školy tentokrát pod vedením paní učitelky 
Ivany Studničkové, a poté všichni vyslechli proslov starosty městyse 
k historickým i aktuálním událostem. Na závěr zazněla státní hymna Kde 
domov můj. Dík za účast patří i Městské policii Čelákovice, která na dobu 
pietního shromáždění zastavila provoz na Hlavní ulici, aby vše mohlo proběh-
nout zcela nerušeně. Starosta městyse poté tradičně pozval všechny přítom-
né k přátelskému posezení do kavárny Slatinných lázní. 

 

Cestovatelská beseda o Norsku 

Italská hotelová zaoceánská loď Costa Luminosa poprvé vyplula v roce 2009 a od té doby brázdí moře a oceány po celé zeměkouli. Jednu 
z jejích plaveb, tentokrát do Skandinávie, si koncem dubna a počátkem května roku 2011 dopřáli manželé Mgr. Alena a Petr Šedovi. Letos 2. 
listopadu při tradičním cestovatelském čtvrtku, na který je pozvala kulturní a volnočasová komise do Skleněné vily, nám o této cestě paní 

Alena přišla vyprávět a promítnout film. Spolkovou místnost zaplnili nejen 
místní, ale také mnozí návštěvníci z okolí. Cestování začalo v Dánsku ná-
vštěvou mimo jiné Malé mořské víly, hlavní program však patřil Norsku a 
životu na velké turistické lodi, která pluje rychlostí 18 uzlů (34 km za hodi-
nu), je dlouhá 294 m a široká 32 m. Plavba začíná ihned po vyplutí povin-
ným nácvikem evakuace pasažérů z kajut, těch je 1 130 a vejde se do nich 
téměř 3000 cestujících. Loď má 12 poschodí a prosklené výtahy, divadlo, 
které pojme 1000 diváků, kapli, hřiště, bazény, casino, saunu, knihovnu, 
několik barů, restaurací, 4D kino a mnoho dalšího. Při plavbě se nikam 
nespěchá. K mání je všechno, co si jen může člověk přát ke krásné a neza-
pomenutelné dovolené. Malé městečko na vodě. Čtvrteční cestovatelský 
podvečer byl plný poutavého vyprávění a zajímavého filmu nejen o Costě 
Luminose, ale i o výletech na pevninu za drsnou, překrásnou severskou 
krajinou, o návštěvě měst a městeček, o výletu na Holmenkollen. Za bez-

mála celé dvě zajímavé hodiny o cestování, které Šedovi připravili, jim patří dík. Připravují se další besedy, určitě je nezapomeňte navštívit! 

 

Pohádky do hajan 

Divadelníci z Libice nad Cidlinou jsou u nás dobře známí jak představeními pro 
dospělé, tak i pro děti. V neděli 12. listopadu 2017 přivezli do sokolovny novou 
pohádku Tomáše Čivrného Pohádky do hajan. Děti, kterých přišlo téměř pět 
desítek, určitě také zažily to, o čem nedělní pohádka byla. Nemohou usnout, a 
tak maminka či babička vypráví… Tentokrát to bylo o loupežnících, o rybáři, 
králi a jeho rádci. Dva příběhy, které děti nejen pobavily, ale také poučily o 
lepších i horších lidských vlastnostech, byly zahrané s chutí a nakonec náležitě 
odměněny velkým potleskem. Jako vždy vše za dobrovolné vstupné a 
s možností občerstvení připravili členové DSLT, kteří také divadelníky z Libice 
pozvali. Děkujeme jim za to! 

text a foto Hana Němečková 
předsedkyně kulturní komise 

Poděkování 

Blíží se čas Vánoc, konec kalendáře, a tak většinou hodnotíme práci uplynulého roku. Chtěla bych tedy poděkovat ATELIERU KUČERA za to, 
s jakou ochotou a úsměvem přijímá opravy či úpravy oděvů svých zákazníků, kteří využívají jeho služeb. Přeji i za všechny spokojené zákazní-
ky do dalšího roku mnoho úspěchů – JEN TAK DÁL. 

Iva Žižková 
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Spolky 

Baráčníci 
Letošní Valné volební sedění Obce baráčníků Lázně Toušeň konané 11. listopadu 2017 v toušeňské sokolovně 
mělo malou předehru. Už v 9:00 ráno přijel autobus baráčníků z Posázaví, z kraje Josefa Lady. Ve Skleněné vile 
je přivítali rychtář Jiří Kučera, kronikář a čestný člen OB Dr. Jan Králík a tetičky Marta Hergesellová a Hana 
Němečková. Hosté s velkým zájmem vyslechli téměř dvouhodinové poutavé vyprávění kronikáře o historii a 
zajímavostech Toušeně a obdrželi publikace Městys Lázně Toušeň, Kolonáda a Tucet příběhů z Toušeně, které 
jim věnoval úřad městyse. Prohlédli si Park profesora Procházky, soutok Labe s Jizerou a Slatinné lázně, kde se 

dozvěděli zajímavosti o kolonádě, o soše Zuzance a mnohé další. Při prohlídce 
městyse navštívili také kostel svatého Floriána, který ochotně otevřela paní Marie 
Chvojková. Po obědě v Lázeňské vinárně jim místorychtář Petr Šeda ukázal 
baráčnickou rychtu a pak už se všichni sešli v sokolovně u nazdobených stolů nad 
koláči s dalšími hosty letošního valného sedění. Byli to jako vždy baráčníci z okolních 
obcí a členové toušeňské obce. Sokolovna byla opravdu plná!  

Valné volební sedění zahájil ve 14:00 soused rychtář Jiří Kučera přivítáním podle regulí, 
a také dál vše probíhalo podle tradic: 
zatroubení ponocným Josefem 
Konopkou, nástup praporu a krojů, 
vystoupení dětí z naší základní školy, 
které vždy nadchne všechny 
přítomné, vzorně zazpívaná státní 
hymna a hra na flétničky (pod 

vedením paní učitelky Ludmily Černé), a vystoupení, které nám všichni závidí: dětské tance ve 
stylizovaných národních krojích (pod vedením paní učitelky Ivany Studničkové v choreografii 
paní učitelky Lenky Svobodové). Potěšilo poděkování jednoho z hostů, který řekl, že se při 
tomto vystoupení konečně cítil jako doma v Čechách. Po krátké přestávce, které vyplnil hrou 

na klávesy a zpěvem pan Petr 
Štamfest, následovalo 
občerstvení. Další program otevřela ukázka turnovského kroje, který předvedla 
místostarostka městyse Ludmila Svobodová. Poté se konala velmi důležitá část 
– volby. Protože všichni plnili své povinnosti v uplynulých letech velmi dobře, 
nedošlo k žádným změnám. Rychtářem byl opět zvolen Jiří Kučera, který jako 
ostatní činovníci složil slib do rukou rychtáře veleobce a 1. župy Jaroslava 
Pročka. Po zdravicích od všech hostů na závěr si všichni zazpívali baráčnickou 
píseň. Je třeba poděkovat všem baráčníkům, kteří při valném sedění ochotně 
pomáhali, stejně jako členové Sokola. 

text a foto Hana Němečková 

Programohraní 

V sobotu 7. října proběhlo již druhé Toušeňské programohraní. Pořá-
danou akcí jsme se tentokrát připojili k celosvětové oslavě progra-
mování Codeweek. Programohraní se zúčastnily celé rodiny jak 
z Lázní Toušeně, tak nově i z Čelákovic, programovaly s námi děti 
předškolního věku, ale programovali i senioři. Nejdříve jsme dychti-
vým začínajícím programátorům ukázali, jak se takový první program 
vytváří a poté si již tvořil každý sám. Opět byly k dispozici podrobné 
návody, podle kterých bylo možné naprogramovat i jednoduché hry. 
Nově byli k dispozici i mrňaví roboti ozoboti, kteří běhají podle na-
kreslených čar. V jednu chvíli se nedalo v místnosti ani projít přes 
hloučky dětí kreslících na zemi po papíře cestičky pro malé svítící 
roboty. A k dětem se postupně přidávali i dospělí. Akce probíhala ve 
velmi příjemné atmosféře. Zájem byl opět velký, sešlo se kolem tří 
desítek nadšenců. Děti si vyzkoušely své první programy, rodiče pak 
na vlastní oči viděli, jak dát dohromady děti a počítače tak, aby z 
toho nevyšlo profláklé „paření her“. I pro děti může být zábavou 
řešení úloh, které jim potrápí hlavičky. Děkujeme všem, kteří přišli, a 
těšíme se na další podobná setkání. Více informací o proběhlých i 
chystaných programohraních najdete na https://programohrani.cz 

text a foto Ing. Martin Javorek 

https://programohrani.cz/
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Rybáři 

Ve vodě nežijí jen vodníci 
Dne 19. září 2017 proběhla na Kralovickém rybníce první podzimní 
akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“. Účast byla velká. Zúčastnilo se 73 
dětí ze základní školy Lázně Toušeň. Třídy jsme si rozdělili do 5 skupin 
na 6 stanovišť a přehlídka různých druhů rybolovu mohla začít. Děti 
po 15 minutách procházely různá stanoviště, kde jim pořadatelé při-
bližovali způsoby lovu. I v sychravém počasí děti projevovaly zájem o 
zdařilé přiblížení rybařiny. Jak už bylo předvedeno na jarní akci, i nyní 
byl vodník nucen smočit šos. Při odchodu byla každému školákovi 
předána taška s dárky, které nám poskytl Středočeský územní svaz. 
Velké poděkování patří všem, kteří se zúčastnili, ale i všem pořadate-
lům. 

Milan Šulc, MO Brandýs nad Labem 

Divadlo 

Mort opět v Praze 

Divadelní spolek Lázně Toušeň opět zazářil s divadelní hrou Mort 
v neděli 29. října 2017. Fantasy komedie v režii Filipa Müllera tento-
kráte bavila diváky ve vyprodaném Žižkovském divadle. Mladé publi-
kum, skládající se převážně ze čtenářů kultovního spisovatele Terryho 
Pratchetta, nedokázalo odlepit oči ze scény, hltalo vyladěné pohyby 
Smrtě a smíchem a potleskem oceňovalo vtipné scénky. Nelze jmeno-
vitě vyzdvihnout výkony některých herců, protože skvělí byli prostě 
všichni. I Krysí Smrť. Ač jsem jen velmi vlažným příznivcem Terryho 
Pratchetta, tato hra mě v podání DSLT nadchla a některé hlášky z 
představení u nás doma „zlidověly“. A vzkaz pro herce? Někdy bych 
Vám přála odcházet z divadla s diváky a slyšet, o čem si povídají. Žiž-
kov byl plný Morta a mluvilo se o něm jen v superlativech. 

Ing. Iva Javorková 

Chcete hrát divadlo? 

DSLT znovu otevírá nábor mládeže od 13 let – hledáme nové her-
ce, tanečníky a techniky. Nebojte se podívat na www.dslt.cz nebo 
zavolat 736 541 858. 

Mgr. Anna Müllerová, režisérka 

Divadelní soubor nezahálí 

Pro hostování v Bělé pod Bezdězem obnovil DSLT úspěšnou 
pantomimickou grotesku Kino: 19. listopadu se tak dávala po 44. 
Mladí tanečníci k tomu oprášili svůj Elektroswing a naučili se 
staronové Etudy. Tři herci – Luboš Jakub, Jana Freudlová a Dana 
Hlaváčková – si v prosinci ještě dvakrát zahrají své role v opeře 
Zdeňka Zahradníka Popelka v pražském Divadle U Valšů (reprízy 
budou mít pořadí 37. a 38.). Několik dalších herců bude hostovat 
v pražském Divadle pod Petřínem v nové inscenaci Našich furiantů. 
Premiéra je určena na prosinec a po sérii repríz by se mělo hrát 
v červenci 2018 dokonce v Národním divadle pro XVI. všesokolský 
slet. 

DSLT 

http://www.dslt.cz
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Sokol 

Noc sokoloven 

V pátek 22. září jsme šli celá rodina na Noc sokoloven. Z facebooku 
DSLT jsme se dozvěděli, že je to u Skleněné vily a že tam budou šifry. 
Když jsme došli k vile, kolem prvního stánku už postávaly a popose-
dávaly hloučky luštící první úkol. Byly na výběr dva druhy šifer. Jedna 
pro dospělé a druhá pro děti, ale se sestrou jsme si vybrali šifry pro 
dospělé. Také bylo hezké, že jsme si mohli vymyslet své týmové jmé-
no. Hned po první šifře se setmělo, takže jsme se prošli Toušení po-
tmě. Protrénovali jsme si třeba morseovku, velký polský kříž a nako-
nec jsme si „potrápili hlavičku“ i s Braillovým písmem. Cíl trasy byl na 
zahradě sokolovny, kde děti dostaly bonbóny a rodiče pivo. Opekli 
jsme si i buřty a ještě jsme si popovídali. Těším se na příští akci! 

Lukáš Javorek (9 let) 

Svatomartinská zábava 2017 

Letošní svatomartinská zábava byla přímo 11. listopadu 2017. Pořádali ji již tradičně sokolové a divadelníci v místní sokolovně. Byla možnost 
varianty se třemi ochutnávkami svatomartinského vína a další varianta i s husou. Svatomartinská vína byla z Moravy, a to odrůdy: veltlínské 
červené z Valtic, Müller Thurgau z Mikulova, Modrý Portugal z Mutěnic a svatomartinská z Kobylí a od Templářů. Téměř 30 lidí využilo mož-
nost objednat si svatomartinskou husu, a dobře udělali. Byla krásně vypečená a každý si moc pochutnal. Lidí přišlo na 70 a většina nebyla 
místních. Kapela Druhej dotek hrála tradičně velmi dobře a vydržela až do půl druhé hodiny do rána, pak se teprve tancechtiví hosté pomalu 
zvedali k odchodu.  

Mirka Kořínková 

Divadelní jubilea 
Nejstarší zprávu o ochotnickém divadle v Toušeni zapsal řídící učitel Bedřich Kautský do školní kroniky k sezoně před sto čtyřiceti lety 
1877/1878: pro žákovskou knihovnu založenou v roce 1877 „ze 3 divadelních představení věnováno od ochotníků úhrn. 3 zl. z jednoho a 2 zl., 
úhrnem 5 zl. r/č.“. O své vlastní úloze pomlčel. Tu odhalil až učitel František Mei-
nich v zakládací listině kostela: „R. 1878 věnován fondu čistý výnos dětského 
divadla, ve prospěch zbudování přiměřené pro obec kaple pořádaného, jež odbý-
váno za vedení a řízení pana Bedřicha Kautského, řídícího učitele v Toušeni, a 
kterýž obnášel 66 zl. 85 kr.“ První dlouhou éru ochotnických her pořádaných 
poté několika generacemi obětavých režisérů, herců a hostů až do roku 1962 
obšírněji shrnula jubilejní publikace Toušeň a divadlo, vydaná v roce jubilea praž-
ského Národního divadla 1983. 

Po čtvrtstoleté přestávce právě před třiceti lety obnovila místní ochotnické hry 
tehdejší mládež Filip Červinka, Miroslav Štefan, Blanka Jarošová, Petr Kliment, 

Hana Šámalová, Libor 
Konopka, Ilona Kühnelo-
vá, Jan Zahrádka, Ivana 
Štefanová a Stanislav 
Kolovecký. Ti všichni si 
zahráli 1. prosince 1987 (první tři trojici titulních postav) v pohádce Kašpárek, Honza 
a zakletá princezna. Ze starší generace se jako herecké opory vrátili herec i režisér 
Václav Shrbený a s ním Milada Klimentová a 
Kamila Lejsková. Na profesionální dráhu 
odtud vyšly Hana Šámalová, Klára Vodenko-
vá a Vladimíra Schilderová Vítová, vyzname-
naná nominací na Cenu Thálie.  

Před patnácti lety se souboru ujali manželé 
Mgr. Anna a Ing. Dušan Müllerovi, oba herci 
a režiséři. Co bylo dál, už čtenáři Floriána 
dobře vědí: další desítky premiér a stovky 
vystoupení doma, po vlastech českých i mo-
ravských a navíc hostování v Paderbornu, 

Lörrachu, Saint-Louis, Renens u Lausanne a v Šanghaji. V čerstvé paměti je i deset ročníků národ-
ních přehlídek sokolských divadel, jejichž jubilejní 150. představení se letos hrálo právě na toušeň-
ském jevišti. S místním divadelním spolkem vystupovala i Jarmila Novotná, čestné členství přijali 
Adolf Branald a Soňa Červená. Na profesionální dráhu se odtud nejnověji vydávají z pražské konzer-
vatoře herec a režisér Filip Müller a na DAMU studující Ondřej Menoušek (scénografie alternativní-
ho a loutkového divadla) a Alice Kofláková (produkce).  

RNDr. Jan Králík, CSc. 
předseda Divadelního spolku Lázně Toušeň 
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Sport 

Kopaná 

Tabulka podzimní části soutěže 
IV. třída – FK Slavoj Lázně Toušeň  

Anglická kniha o Emilu Zátopkovi  
Loni, v olympijském roce připomněl Florián [2016/7-8/12] dvě nové životopisné pub-
likace o českém olympioniku století a čestném občanu Lázní Toušeně Emilu Zátopkovi. 
Vydány byly tři, ale nám šlo jen o dvě, v nichž byly zmínky o Toušeni. Nyní se čtenářům 
dostává do rukou čtvrtý nový svazek v podobě českého překladu knihy Today we die a 
little od anglického novináře a spisovatele Richarda Askwithe (Mladá fronta 2017, 368 
stran). Český název Dnes trochu umřeme cituje Zátopkova slova před olympijským mara-
tonem v Melbourne. Všechny čtyři biografie líčí legendární sportovní žeň světových 
rekordů a olympijských vítězství. Pouze Askwith přitom zároveň klade důraz na Zá-
topkův ryzí charakter, na jeho přemýšlivost, nadhled, bezelstnost a smysl pro fair play 
v kontextu světové sportovní elity a nebezpečné doby. Britský autor pracuje se stovkami 
ústních, novinových, knižních, rozhlasových, televizních i archivních pramenů, a nepomíjí 
proto ani skutečnost, která nás zvláště těší (v překladu Anny Kudrnové): „V lednu 1944 
se [Zátopek] zúčastnil tělovýchovného kurzu, na němž se setkal s Josefem Hronem, 
nejvýznamnějším československým trenérem. Nato ho Hron pozval na květnové tréninko-
vé soustředění v Toušeni. Hron zřejmě podpořil Emilovo sebevědomí v jeho novém tré-
ninkovém přístupu a také mu poradil, že by měl zkusit závody na delší tratě, například 
5000 m.“ Ano, to všechno víme ze Zátopkovy vlastní Vzpomínky na Toušeň, publikované 
ve sborníku Lázně Toušeň – sport a sportovci [1996, 26-31] a zkráceně v knížce Kolonáda 
v Lázních Toušeni [2012, 21-23] i z podpisu na rubu pohlednice publikované ve Floriánu 
[2014/7-8/12], ale nezávislé připomenutí jména našeho městyse až v Londýně z pera 
anglického autora překvapí více než příjemně. 

jvk 

Šipky 

20. října 2017 se uskutečnil první 
ročník memoriálu Ály Králíkové ve 
Sportbaru U Kasaldy. Turnaje se 
zúčastnilo  třicet dva hráčů. Pohár 
pro vítěze věnoval starosta obce 
Ing. Luboš Valehrach. Na cenách se 
kromě mě podílel i spoluorganizátor Petr Kasalický mladší. 
O občerstvení ve formě ugrilovaných kuřat se postaral Petr 
Kasalický starší. Hlavním rozhodčím i ředitelem turnaje byl 
Robert Bafoe. Vítězem memoriálu se stal Roman Kalendra. 
Účastníkům i přihlížejícím se turnaj líbil. Celá akce se nesla 
ve vzpomínkovém duchu na skvělou šipkařku Álu. Rád bych 
co nejsrdečněji poděkoval všem účastníkům, ale i ostatním 
kamarádům, kteří mně první ročník pomohli zorganizovat.  

Za rok opět na shledanou. 

Jan Králík 

Předvánoční sraz otužilců 

Jako v minulých letech oficiálně zatím dvakrát, také letos – v sobotu 16. 
prosince v 10 hodin dopoledne – se sejdou na malých Malvínách nadšení 
místní otužilci k předvánočnímu koupání. Kdysi se v Toušeni koupal v zimě 
za každého počasí pouze populární místní vytrvalec Antonín Špiroch (1919
-1990). Pamětníci dokládali, že si prosekával v zamrzlém Labi led, ale zlí 
jazykové tvrdili, že prý vůbec neuměl plavat! Od mládí se v Toušeni věno-
val vytrvalostnímu běhu zejména díky trenérskému vedení Ing. Josefa 
Hrona (čtěte i níže) a zasáhl do četných vytrvaleckých soutěží, zvláště při 
maratonu v Pardubicích a v silničním běhu Praha–Mochov, jehož rekord 
držel po několik let. Životním úspěchem Anotnína Špirocha bylo vítězství v 
Mezinárodním maratonu míru v Košicích v roce 1945 (2;47:21,8). Pokud 
trénujete otužování, přijďte a vezměte si plavky (a ručník a něco teplého 
do termosky). Pokud jste zimomřiví, přijďte se aspoň podívat! 

red 
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Aktuality 
Zdravá cestománie 

Cože – tak brzy – odjezd v půl osmé ráno?? To mnozí nestačí ani stihnout ranní hygienu! Jak se obléknout? Ráno 
je již chladno, v poledne stále ještě vedro! Co naplat, jede se. Moderní autobus Volvo nabízí svým pohodlím 
šťastnou cestu. Záměr poznej svou vlast se zdá v jednom dni neuskutečnitelný, ale díky výkonnému stroji se daří. 
První zastávka se uskutečnila v krásném a bohatém městě Litoměřicích, almě mater našich kněží, kde se 
každoročně koná zahrádkářský sjezd na výstavě Zahrada Čech, a kde proto nemohli chybět ani toušeňští 
zahrádkáři. Na oběd jsme však zváni na zámek Ploskovice. Mecenáše toušeňského kostelíka, českého krále 
Ferdinanda V. Dobrotivého tu již nezastihneme, protože zde trávil jen léto, a nám již začíná podzim. Zámek ve 
vrcholném barokním slohu dala vybudovat velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská, švagrová císaře 
Leopolda I. Měla cit a vkus. Z Ploskovic se náš obří autobus prodírá krásným Českým středohořím po 
romantických minisilničkách doslova jako velbloud uchem jehly. Ve středohořním parku máme štěstí, že jsme 

potkali jen jeden automobil, a ten raději zajel na odpočívadlo, aby našemu kolosu nepřekážel. Šťastni jsme dojeli do Zubrnic, skanzenu lidové 
architektury někdejšího německého osídlení. Živitelkou celé zubrnické oblasti byl chmel a ještě dnes jsme chmelnice spatřili jako potvrzení 
bohatství kraje. Obec si vynutila spojení se světem lokální železniční dráhou Velké Březno – Zubrnice, jejíž konečné nádraží v Zubrnicích je 
upraveno jako malé železniční muzeum i soukromé muzeum s kolejištěm miniaturní dráhy rozměru H0. Obci vévodí barokní kostel svaté 
Máří Magdaleny s výstavnou farou a farní školou. Nebývalou akustiku kostela hned vyzkoušela skupina toušeňských baráčníků, kteří si zde 
zazpívali oblíbenou písničku „Dyž jsem šel z Toušeně“ – pochopitelně s velkým úspěchem. 

Ing. Miloš Pulkrábek 

Muzikanti nestárnou 
Nejen v Lázních Toušeni dobře známý hudební skladatel, učitel, klaví-
rista a grafik Bohumír Hanžlík oslavil 28. listopadu osmdesátiny. Svou 
učitelskou i výtvarnou dráhu započal před šedesáti lety právě 
v našem městysi (1957-59) vyučováním ve škole a uspořádáním velké 
výstavy z místních dějin. Měl za sebou absolutorium Pedagogické 
školy v Brandýse nad Labem, současně působil jako klavírista a aran-

žér v tanečním orchestru svého otce a připravoval se na další studia 
na pedagogické fakultě. Od roku 1961 vyučoval na brandýských ško-
lách a zároveň (do roku 1969) komponoval pro Divadlo o páté hudbu 
k muzikálům Rudolfa Truhlaříka. Jako aranžér a klavírista začal spolu-
pracovat s Čs. rozhlasem a v roce 1978 přijal místo ředitele Základní 
umělecké školy Jana Zacha v Čelákovicích, kde založil výtvarný, taneč-
ní a literárně dramatický odbor a Komorní soubor Jana Zacha. Dál 
ovšem vedl i svůj taneční orchestr. V čele školy působil po tři desetile-
tí a vtiskl jí jedinečnou podobu. Se svými soubory a orchestry vystou-
pil v řadě zemí včetně Rakouska, Německa a Švýcarska. Připravil na 
700 úprav tanečních a komorních skladeb (též pro CD), publikoval 
nepřeberné množství článků, vlastní skladby, učební texty pro základ-
ní i pedagogické školy (Dějiny hudby v obrazech a obrázcích, Dvanáct 
kapitol o hudbě, Staročeský kalendář) a úpravy lidových písní. Za svou 
činnost byl vyznamenán medailí ministra školství (2000) a první Ce-
nou města Čelákovic (2012). Ve svazku Lidové písně a říkadla z Polabí 
[2008, 41] jako vůbec prvý publikoval lidovou píseň Dyž sem šel 
z Toušeně a pro knížku Václava Dragouna Tucet příběhů z Toušeně 
vytvořil ilustraci k povídce O čertově dukátu [2010, 29; Florián 
2012/10-12/26]. V Lázních Toušeni máme na mnoho co vzpomínat 
[Florián 2012/10-12/41-42] a za mnoho co děkovat! Přejeme pevné 
zdraví a stálou přízeň múz! 

jvk 
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Tři adventní světci na titulní straně 
Svatá Kateřina – se narodila roku 288 po Kristu v Alexandrii do vznešené rodiny a už od dětství prý 
oplývala moudrostí a krásou. Na křesťanství ji obrátil poustevník, s nímž se potkala na lovu. Tou dobou 
však vládl císař Maxentius, který nařídil, aby lidé křesťanského vyznání byli popraveni. Kateřina císaři 
vytýkala nespravedlnost a obhajovala křesťanství. Císař přivolal učence, aby Kateřinu usvědčili z hlásání 
nepravd. Avšak Kateřina obrátila na křesťanství i císařovy učence. Císař proto nechal Kateřinu zbičovat a 
zavřít do žaláře. Po dvanácti dnech věznění měla Kateřina být popravena, ale Bůh vyslyšel její prosby a 
mučidlo (kolo) zničil. Císař tedy nechal Kateřinu zmrzačit a setnout. Po stětí z Kateřinina těla vyprýštilo 
mléko místo krve a andělé její tělo vynesli na Sinaj, kde jí byl postaven chrám. Svatá Kateřina je patronkou 

panen, učenců, žáků a mj. i kolářů. Nejčastěji bývá zobrazována s kolem, 
knihou a palmovou ratolestí. Její svátek připadá na 25. listopad. 

Svatá Barbora – se narodila na přelomu 3. a 4. století po Kristu v 
Nikomédii v Malé Asii do rodiny bohatého kupce. Matka jí záhy zemřela 
a otec ji vychovával v ryze pohanském stylu. Aby dívku ochránil před 
vlivy křesťanství, nechal ji uvěznit ve věži. Avšak jeden ze sloužících, 
který se o Barboru staral, byl křesťan, a Barbora od něj přejala křesťanství. Z věže si dopisovala s 
křesťanským učencem Origenem, který za ní poslal kněze, od něhož pak přijala křest. Nic netušící otec 
Dioskuros chtěl Barboru provdat, Barbora však odmítla a před otcovým hněvem utekla. Na útěku se ukryla v 
jeskyni, ale její úkryt objevil pastevec a okamžitě to oznámil Barbořinu otci. Otec ji dal zajmout a spoutat, 
nechal ji mučit a nakonec jí sám sťal hlavu. V tu chvíli byl však sám usmrcen bleskem. Svatá Barbora je 
patronkou horníků, dělostřelců, pyrotechniků a mj. i dětí. Bývá zobrazována s věží, mečem, křížem či 
kalichem s hostií. Svátek svaté Barbory připadá na 4. prosinec.  

Svatý Ambrož – se narodil asi roku 340 po Kristu v Trevíru a po otci byl jmenován správcem provincií v 
Itálii. Když v roce 374 došlo ke sporu o jmenování nového biskupa v Miláně, byl vybrán a vysvěcen 
Ambrož, ačkoli tehdy ještě nebyl pokřtěn. Role biskupa se ujal se zápalem a položil základy pro mnohé 
církevní zásady, které byly přijaty i o staletí později (mimo jiné mnišský asketismus a důraz na 
proměnu chleba a vína při eucharistii). Asi nejvíce se proslavil prosazováním vztahu církve a světské 
moci. Podle něj by církev měla ovlivňovat světskou politiku, ale politika by neměla ovlivňovat 
záležitosti církve. Řada jeho výkladů se dochovala v písemné podobě. Svatý Ambrož také učil a později 
pokřtil svatého Augustina, jednoho z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů. Svatý Ambrož zemřel 
4. dubna 397 v Miláně. Nejčastěji bývá zobrazován s úlem, neboť mu prý v dětství na obličej usedl 
včelí roj a krmil chlapce medem. Svatý Ambrož je proto patronem včelařů. Jeho svátek připadá na 
7. prosinec.  

Jakub Jeníček, student Arcibiskupského gymnázia 
(psáno pro zpravodaj Florián) 

foto Ing. Karel Herrmann 

U svatého Floriána 
Sváteční návštěvníci, kteří přijdou na tradiční štědrovečerní půlnoční 
mši 24. prosince ve 21:00 hodin do toušeňského kostelíku svatého 
Floriána, budou překvapeni zvukem z kúru: jistěže bude zpívat tou-

šeňský chrámový sbor – ToChrS – ale hlavně se znovu ozve původní 
zvuk jazýčkových varhan od stavitele klavírů, harmonií a varhan Aloise 
Huga Lhoty z Hradce Králové. Z téhož města jsou v kostelíku i mešní 

zvonky, ovšem od firmy Václava Františka Červeného. 
Zásadní opravy varhan (vyčištění, kontrolu jazýčků, 
zatěsnění rejstříkových komor, vyregulování rejstříků, 
zprovoznění nožních pák, sanaci proti červotoči) jsou a 
ještě budou dílem varhanáře Václava Vály z Prahy-
Stodůlek. Varhany již nyní doprovázejí běžné bohosluž-
by vždy o nedělích od 10:30. Opravu historického ná-
stroje iniciovali členové pěveckého sboru, organizace se 
ujal Mgr. Zbyněk Herynek. Náklady vyrovnala sbírka, 
podobně jako kdysi pořízení varhan samotných. Na 
varhany hrají obvykle Marie Doubková, Cecílie Linková 
nebo Ing. Petra Herrmannová. Žalm předzpěvuje Mgr. 
Jan Linka. Mše pravidelně celebruje brandýský farář R. 
D. Mgr. P. Josef Hurt. Jako kostelnice pečuje o technický 
provoz a úklid kostela Ivana Nováčková. Všichni minis-
tranti jsou místní, někdy se jich sejde až šest. V týdnu 
bývá návštěva skromnější, ale o nedělích přicházejí na 
mši tři až čtyři desítky věřících, také lázeňští pacienti a 
sousedé ze Záp a z Čelákovic. Dospělí i rodiny s dětmi 
vstupují do kostela na mši pro duchovní posilu a k mod-
litbě, abychom my všichni byli lepšími lidmi.  

RNDr. Jan Králík, CSc., kronikář městyse 
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K jubilejní lázeňské sezoně 

Dva lázeňští lékaři 
V osmdesátých letech minulého století vypomáhali ve Slatinných lázních Toušeň dva významní lékaři na 
odpočinku: nejprve MUDr. Josef Janeček (*13. 8. 1908, † 3. 2. 1990), poté MUDr. Jaroslav Václavík (*15. 
10. 1901, † 18. 6. 1992). Oba pocházeli z východních Čech a oba za sebou zanechali výraznou lékařskou i 
společenskou stopu. Každý jinak. První s klidnou rozvážností, druhý s okamžitou jistotou, ale oba shodně 
jako výrazné osobnosti s živelným smyslem pro humor a se zájmem o umění všeho druhu, byť první 
směřoval spíše k hudbě a druhý k divadlu. Oba pozoruhodné lékaře zachytily medailonky z pera různých 
autorů. 

jvk 

Doktor Janeček budil přirozený respekt už svou impozantní postavou a laskavým i rázným jednáním. Pocházel z rodiny stavitele. Díky širokým 
znalostem a životním zkušenostem překonával i nejtěžší překážky a společenské hradby moudrostí a noblesou. Mezi lázeňskými lékaři byl 

dobře znám již od konce třicátých let jako zakladatel, budovatel a primář vlastní-
ho vodoléčebného a vyšetřovacího ústavu v Lázních Bělohradu. Velmi přátelsky 
se znal i s rodinou MUDr. Vojmíra Králíka ze Slatinných lázní Toušeň. Nad volbou 
místa pro službu v penzi proto neváhal. Do Slatinných lázní Toušeň nastoupil 
v roce 1981. 
MUDr. Josef Janeček patřil k velmi vzdělaným, oblíbeným a známým lékařům – 
balneologům, fyziatrům a revmatologům generace vychované prof. MUDr. Edu-
ardem Cmuntem a prof. MUDr. Františkem Lenochem, DrSc. Narodil se v Dolní 
Nové Vsi u Lázní Bělohradu. Maturoval na reálném gymnáziu v Novém Bydžově a 
v roce 1936 promoval na lékařské fakultě UK v Praze. Složil atestační zkoušku 
z fyziatrie a balneologie a pracoval krátkou dobu v Teplicích nad Bečvou. Již s 
pověstí vynikajícího balneologa se dále vzdělával jako externí lékař na klinice 
prof. MUDr. Josefa Pelnáře a podnikal studijní cesty do ciziny. Měl též zájem o 
vědeckou činnost Výzkumného ústavu chorob revmatických v Praze a spolupra-
coval s lékaři ústavu při řešení úkolu o lázeňské léčbě nemocných Bechtěrevovou 
chorobou. V letech 1957-1965 působil jako lázeňský lékař v Poděbradech a Veli-

chovkách a v letech 1965-1980 jako vedoucí lékař v Třeboni. I po svém odchodu 
do důchodu pracoval jako ordinář v Toušeni. Byl dlouholetým členem a funkcio-

nářem Fysiatrické společnosti a dlouholetým členem Revmatologické společnosti. Pro svou milou a veselou povahu byl velmi oblíben u paci-
entů i mezi lékaři, kterým vždy ochotně předával své dlouholeté zkušenosti. Měl živý zájem o hudbu a krásnou literaturu. 

MUDr. Oldřich Vojtíšek, CSc. 
[z Fyziatrického a revmatologického věstníku, ročník 68, 1990, č. 5, s. 320] 

MUDr. Josef Janeček s vrchní sestrou Marií Černou, 1981 

Doktor Václavík byl zručný chirurg a vyhledávaný diagnostik. Pocházel z rodiny ředitele tkalcoven. Nejprve šel za svým hereckým talentem na 
pražskou konzervatoř, úspěšně hrál a skvěle imitoval Vlastu Buriana. Do jakékoli společnosti proto vstupoval vždy nepřehlédnutelně: měl 
šarm, vtip a rozhled po několika oborech. Nakonec absolvoval studium medicíny a v roce 1934 se oženil v Toušeni s dcerou zakladatele Slatin-
ných lázní Ludmilou Králíkovou. Lékařsky zde vypomáhal již za války a znovu pak v závěru svého dlouhého bouřlivého života. Jeho toušeňský 
domov připomíná pamětní deska v ulici Na Vinici. 
MUDr. Jaroslav Václavík se narodil v Hořicích, kde také maturoval. Již od studentských let tíhl k divadlu. Vstoupil proto na pražskou konzerva-
toř do třídy tehdejšího vrchního režiséra Jaroslava Hurta. Aktivně hrál v divadelním souboru konzervatoře, vystupoval v Praze i na venkově. 
Vlivem lékaře MUDr. Schneidra v Peci pod Sněžkou ale přestoupil na lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Studium úspěšně absolvo-
val promocí v roce 1928. V témže roce nastoupil na chirurgii v Opočně a v roce 1930 přešel do Městské nemocnice v Náchodě na chirurgické 
oddělení jako zástupce primáře MUDr. Kudrnáče. Později se stal v Náchodě šéflékařem Okresní nemocenské pojišťovny, lékařem dalších 
pojišťoven a založil si úspěšnou soukromou praxi jako rodinný lékař předních rodin 
města Náchoda. V roce 1943 po několikerém vyšetřování německou policií se na 
doporučení ředitele české policie rozhodl přestěhovat do Toušeně. V revolučních 
dnech roku 1945 se jako lékař s chirurgickou praxí zúčastnil poskytování lékařské 
pomoci v tehdy narychlo organizovaných lazaretech. Po válce působil v soukromé 
ordinaci v Krakovské ulici a stal se šéflékařem důchodové sekce Ústřední národní 
pojišťovny, odkud ale musel po únoru 1948 odejít, a to i mimo Prahu. Po řadu let byl 
posudkovým lékařem důchodového zabezpečení Okresního národního výboru 
v Brandýse nad Labem. V penzijním věku poskytoval zdravotní péči a pomoc 
v Toušeni. Vedle jeho zaujetí pro divadlo, které velmi aktivně provozoval i během 
své lékařské praxe, byla jeho další zálibou myslivost, při níž však narážel na nepřízeň 
doby jak za protektorátu, tak později po únoru 1948, kdy mu bylo odebráno povole-
ní k držbě loveckých zbraní. Jednou z posledních radostí proto pro něho byla satis-
fakce obnovením členství v Mysliveckém svazu, z něhož byl dříve pro své postoje 
vyloučen. Část své osobnosti věnoval i výchově mladých lidí, o něž se z různých dů-
vodů nemohli v určitém období jejich života starat vlastní příbuzní. 

JUDr. Milan Vodrážka 
[z proslovu při posledním rozloučení v obřadní síni strašnického krematoria v Praze v 

červnu 1992] 

MUDr. Jaroslav Václavík, 1982 
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Ordinační hodiny praktického lékaře 
 

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 

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 

Veterinární praxe  
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  

Provozní doba knihovny  
Skleněná vila, V Ovčárně 87 
 

Úterý  14.30 - 17.00 
 
 

Knihovna bude uzavřena od 12. 12. 2017 do 2. 1. 2018 

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 

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 

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 
na telefonní číslo 735 166 666 Uzávěrka příspěvků  pro následující číslo Floriána: 15. ledna  2018. 

Florián vychází vždy počátkem sudého měsíce 

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

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

Úřední hodiny úřadu městyse 
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 

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 
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listopad 2017 

středa 22. listopadu 19:00 Skleněná vila zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň (ÚM) 

čtvrtek 23. listopadu 18:00 Skleněná vila klub stolních her (volnočasová komise) 

sobota 25. listopadu 20:00 sokolovna Bluesbadger festival (hosté z ČR, PL, AT, GB) 

čtvrtek 30. listopadu 19:00 Skleněná vila cestovatelská beseda: Rusko vlakem (A. a P. Šedovi) 

 

prosinec 2017 

sobota 2. prosince 15:00 DS U Byšických adventní dílnička – RC Myšák 

neděle 3. prosince 14:00 sokolovna mikulášská nadílka (volnočasová a kulturní komise) 

neděle 3. prosince 17:00 Floriánské náměstí rozsvícení vánočního stromu (úřad městyse) 

čtvrtek 7. prosince 18:00 Skleněná vila klub stolních her (volnočasová komise) 

pátek 8. prosince 19:00 sokolovna charitativní koncert Antikvariát pro MOTOL 

neděle 10. prosince 14:00 Skleněná vila vánoční výstava – vernisáž (kulturní komise + OB) 

pondělí 11. prosince 16:00 Slatinné lázně koncert malých zpěváčků a klavíristů (RC Myšák) 

úterý 12. prosince 14:00 Slatinné lázně předvánoční setkání seniorů (úřad městyse) 

středa 13. prosince 17:00 Skleněná vila svátek světel – sv. Lucie (volnočasová komise) 

čtvrtek 14. prosince 19:00 Skleněná vila zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň (ÚM) 

pátek 15. prosince 20:00 sokolovna poslední leč (Myslivecké sdružení Vysoká mez) 

sobota 16. prosince 10:00 Malé Malvíny předvánoční koupání otužilců (Sport-LaV) 

čtvrtek 21. prosince 16:00 Skleněná vila setkání se starostou Ing. Lubošem Valehrachem, MBA 

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 

 

leden 2018 

pondělí 8. ledna 13:00 hřbitov vzpomínka na 100 let arm. gen. Ing. Tomáše Sedláčka 

sobota 13. ledna 20:00 sokolovna myslivecký ples (Myslivecké sdružení Vysoká mez) 

 

únor 2018 

sobota 10. února 10:00 sokolovna karneval HORRROR pro předškoláky (T. J. Sokol + DSLT) 

sobota 10. února 14:00 sokolovna karneval HORRROR pro školáky (T. J. Sokol + DSLT) 

sobota 10. února 20:00 sokolovna karneval v rázu HORRROR – hraje Klasickej postup 

 

mailto:zpravodaj@laznetousen.cz

