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FLORIÁN 
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň 

Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň společně s radou městyse 
rozhodlo jednomyslně na svém veřejném zasedání dne 27. června 
2018 podle § 36 odst. (1) a § 84 odst. (2) písm. s, zákona č. 128/2000 
Sb. Obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů udělit jako výraz 
úcty a díků za dlouholetou soustavnou propagaci městyse Lázně 
Toušeň v knihách, časopisech a sdělovacích prostředcích, jakož i za 
obětavou zásluhu o zvyšování úrovně kulturního života v městysi 
dvojnásobné komorní pěvkyni a Dámě české kultury, paní  S o n ě  
Č e r v e n é ,  sólistce operních a divadelních scén v Evropě, 
Severní i Jižní Americe, Asii a Austrálii, člence i hostu opery a činohry 
Národních divadel v Praze a Brně, čestné člence Státní opery Praha, 
nositelce Ceny Thálie, Zlaté medaile amerického Centra Johna 
Fitzgeralda Kennedyho, Ceny Alfréda Radoka, medaile Artis 
Bohemiae Amicis, státního vyznamenání Za zásluhy, Granátové 
hvězdy nadace Bohemiae Heritage Fund, čestné občance Hradce 
Králové a hlavního města Prahy, čestné člence Divadelního spolku 
Lázně Toušeň etc. etc., koncertní pěvkyni, herečce, recitátorce, 
spisovatelce a překladatelce, jejíž jméno nese planetka 26897, 
obíhající mezi drahami Marsu a Jupiteru, čestné občanství městyse 
Lázně Toušeň. 

*více na straně 3+ 
jvk /foto Hana Němečková/ 

Soňa Červená 

Vítání občánků                                                                                                  

Na sobotní dopoledne 26. května 2018 obdrželo pozvání do obřadní 
síně Skleněné vily dvanáct malých občánků, aby je starosta městyse 
Ing. Luboš Valehrach, MBA, slavnostně přivítal mezi Toušeňany. 
Pozvání přijali rodiče osmi z nich, nakonec se jich dostavilo sedm. 
Vše probíhalo jako vždy, ale tentokrát přece jinak. Pět holčiček a dva 
kluci byla miminka veselá! Srdečnost, bezprostřednost, příjemná 
atmosféra, jaká už dlouho nebyla. Vítání uvedla paní Romana Vaňko-
vá, poté předala slovo dvanácti slavnostně oblečeným žákům místní 
základní školy, kteří pod vedením paní učitelky Ivany Studničkové 
přednesli básničky. Každé miminko se dočkalo veršů se svým jmé-
nem. Po přivítání dětí starostou mezi občánky městyse Lázní Touše-
ně a po zapsání rodičů do kroniky každý nový občánek obdržel pa-
mětní list a polštářek – koníčka z Atelieru Kučera – a maminky kytič-
ku. Akce by se neobešla bez focení na památku s rodiči, prarodiči i 
v kolébce. Přejeme miminkům i jejich rodičům, aby zůstali vždycky 
tak báječní jako v tento jejich slavnostní den! 

Text a foto Hana Němečková 

V ážení spoluobčané, 
právě se Vám dostává do rukou letní vydání časopisu Florián. Leckdo 
by řekl, že je okurková sezóna a alespoň úřad nebude mít o čem psát. 
Opak je však pravdou. V obci se rozeběhly stavební práce na 
rekonstrukci chodníků na Nehvizdské. Občané si mohli všimnout, že 
dochází k dobudování místa pro přecházení na křižovatce Nehvizdská 
a Na Zárybničí, kudy denně projdou žáci základní školy a celá řada 
občanů. Místo nebylo příliš vzhledně zapojené do okolní komunikace 
a problémy byly i s odtokem dešťové vody. Nad rámec projektu jsme 
tedy nechali napojení komunikací zrekonstruovat. V průběhu 
rekonstrukce došlo k poněkud absurdní situaci, kdy jeden stavební 
úřad vydal prohlášení, že pro stavbu není třeba stavební povolení a 
druhý stavební úřad se stavebního povolení dožadoval. Ulice Hlavní 
tak bude rekonstruována s několikatýdenním zpožděním. Společnost 
STAVOKOMPLET, která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci 
komunikace na Nábřeží, již také započala s výstavbou. Kromě 
cyklostezky, tedy komunikace s oddělenými pruhy pro pěší a pro 
cyklisty, nyní projektujeme i mlatovou pěšinku po břehu - v zeleni. 
Sháníme peněžní prostředky na realizaci, avšak k případné realizaci 
dojde až v příštím volebním období.  
S letními vedry se stává palčivým problémem také svoz separovaného 
odpadu, zejména plastů (ale též papíru a skla). Víme o tom, a snažíme 
se to řešit. Bohužel svozová firma nemá dostatek zaměstnanců a 
dochází k výpadkům nebo nekvalitním svozům. Objednali jsme 
alespoň do lokality Zárybničí a Nehvizdská další kontejnery. Situaci to 
krátkodobě vyřeší, ale není to koncepčním řešením, protože nadzemní 
kontejnery nejsou příliš vzhledné. Potýkáme se s problémy neustálého 
zvyšování cen za svoz tříděného odpadu a recyklační společnosti 
nemají poslední dobou na separovaný odpad odbyt. Přesto, nebo 
právě proto, budeme hledat další řešení "kam s ním". 
Doufám, že všechny problémy budou zdárně vyřešeny a přeji 
občanům městyse krásný zbytek léta. 

Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta městyse Lázně Toušeň 

Osmé čestné občanství Lázní Toušeně 
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Umístění kontejnerů na BIO odpad 2018 

2* - budou přistaveny dva 
kontejnery, jeden na běžný 
bioodpad, druhý na větve a 
dřevěný bioodpad. 
Kontejnery na bioodpad 
budou přistaveny na danou 
lokalitu vždy nejpozději ve 
čtvrtek. Zjistíte-li, že v 
průběhu víkendu budou 
kontejnery přeplněny,  
nevhazujte prosím další 
bioodpad. 
Zabezpečujeme přistavení 
kontejneru za cenu 140 Kč. V 
případě zájmu kontaktujte 
úřad městyse. 326992302 

ÚM 

Lokalita / Týden 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Den přistavení kontejneru 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10. 11.10. 18.10. 25.10. 1.11. 

Na Zárybničí                           

Floriánské náměstí   2 *                       

Nehvizdská x U Habeše                           

U Sokolovny x Cukrovarská                           

Na Chmelnici   2 *                       

Na Nábřeží x V Ovčárně 2 *                         

Nad Lomem 2 *                         

Na Ostrůvku                           

Nad Křížkem                           

Zápská   2 *                       

Na Hradisku x Na Stráni 2 *                         

U Sokolovny x V Zátiší                           

Svoz BIO odpadu občanům s 
hnědými popelnicemi 

  15.8.   29.8.   12.9.   26.9.   10.10.   24.10.   

Z úřadu městyse 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň 

dne 27. června 2018 

Usnesení č. 2018/2.1. 
    Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje program zasedání. 
 

Usnesení č. 2018/2.2. 
    Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje účetní závěrku 

Městyse Lázně Toušeň za rok 2017. 
 

Usnesení č. 2018/2.3. 
    Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje závěrečný účet 

Městyse Lázně Toušeň za rok 2017. 
 

Usnesení č. 2018/2.4. 
    Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje zprávu auditora o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. 
 

Usnesení č. 2018/2.5. 
    Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje účetní závěrku pří-

spěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň, 
IČ 71001506 za rok 2017.  Ztrátu roku 2017 pokryje příspěvek zřizo-
vatele za běžné účetní období. 

 

Usnesení č. 2018/2.6. 
    Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje účetní závěrku pří-

spěvkové organizace Služby městyse Lázně Toušeň, IČ 71294660 za 

rok 2017.  Ztráta bude uhrazena ze zlepšeného výsledku hospoda-
ření minulých let a ve zbytku ponechána k úhradě příspěvkem běž-
ného zdaňovacího období. 

 

Usnesení č. 2018/2.7. 
    Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň stanoví na volební období 

2018-2022 počet členů zastupitelstva na 15. 
 

Usnesení č. 2018/2.8. 
    Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň přiděluje příspěvek na čin-

nost spolku Tenisový klub Lázně Toušeň ve výši 5000 Kč. 
Usnesení č. 2018/2.9. 
 

    Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň trvá na realizaci investičního 
záměru dle územního rozhodnutí vydaného odborem výstavby 
MěÚ Čelákovice ze dne 19. 2. 2009, právní moc ze dne 8. 4. 2009, 
pod č.j. výst. 6562/08/09/L. 

 

Usnesení č. 2018/2.10. 
    Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje udělení čestného 

občanství městyse Lázně Toušeň paní Soně Červené. 
 

Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta městyse Lázně Toušeň 

Záměr pronájmu 

Městys Lázně Toušeň vyhlašuje záměr pronájmu na objekt bývalé pošty v ulici Za 
Školou č.p. 414. 
Součástí pronájmu je i sociální zázemí, celkem o rozloze 63 m2.  
Bližší informace podá Úřad městyse Lázně Toušeň, popřípadě starosta městyse. 
Telefony: 326992302, 603876540 
Zájemci o pronájem se mohou hlásit se svými nabídkami do konce září 2018, poté bude 
radou městyse rozhodnuto o pronájmu. V nabídce musí být konkretizován záměr pro 
využití a sdělena nabídková cena k pronájmu s označením, zda je konečná, nebo k jed-
nání. Při výběru rada městyse rozhodne v prvé řadě podle využití předpokládaného 
záměru pro obec a její občany a rada městyse si vyhrazuje právo o pronájmu neroz-
hodnout. 

Ing. Luboš Valehrach, MBA, 
starosta městyse Lázně Toušeň 

Služby městyse Lázně Toušeň  
působí na chráněném trhu práce  

Od 1. ledna 2018 platí nová pravidla pro vstup a 
získávání příspěvků na zaměstnávání osob se ztíže-
nou pracovní schopností. Příspěvková organizace 
Služby městyse Lázně Toušeň splnila náročná certifi-
kační kritéria státu, resp. Úřadu práce ČR pro uznání 
na chráněném trhu práce a od 16. června 2018 se 
stala zaměstnavatelem chráněného trhu práce. Jen 
v minulém roce jsme získali na příspěvku na zaměst-
návání 2 osob se zdravotním handicapem částku 
294.000 Kč.  

L.V. 
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Soňa Červená 
Je pátek 13. července 2018, krátce před 19. hodinou. Obřadní síň ve Skleněné vile je síň zaplněna do posledního místa i k  stání. Nastává úžas-
ný zážitek, který se z paměti jen tak nevytratí.  

Přesně v 19 hodin v doprovodu starosty městyse Ing. Luboše Valehracha, MBA, mís-
tostarostky Ludmily Svobodové, radního MUDr. Jiřího Rance a kronikáře RNDr. Jana 
Králíka, CSc., vchází paní Soňa Červená, velmi srdečně a spontánně vítána občany, ná-
vštěvníky z okolí, lázeňskými 
pacienty, divadelníky i baráčníky 
ve svérázu, hosty i ze zámoří a 
významnými osobnostmi české 
kultury – Dr. Ing. Václavem 
Němcem s chotí, MgA. Josefem 
Jelínkem, Dr. Helgou Turkovou, 
Dr. Zdenkou Tichou… Potlesk 
nemá konce, až sama oslavenky-
ně dává pokyn k utišení.  
Chvíle nepředstavitelná, jako 
vždy v její přítomnosti. 

Slavnost zahájil starosta městyse 
Ing. Luboš Valehrach, MBA, při-
vítáním všech a sdělením důvo-

du, proč jsme se sešli. Slavnostní laudatio přednesla místostarostka městyse Ludmila 
Svobodová: 

Paní Soňa Červená, dcera doktora Jiřího Červeného, zakladatele Červené sedmy, vstoupila na jeviště nejprve s Janem Werichem, Jiřím Voskov-
cem, Vlastou Burianem a Oldřichem Novým. Po sedm let pak působila v opeře Státního divadla v Brně a po tři sezony ve Státní opeře ve Vý-
chodním Berlíně. Díky talentu a mimořádné píli se vypracovala mezi elitu světové úrovně. Aby unikla politickému pronásledování, prošla ber-
línskou zdí na Západ a přijala angažmá v Západním Berlíně, ve Frankfurtu a v San Francisku a na pozvání hostovala na nejprestižnějších scé-
nách celé západní Evropy a Severní Ameriky od Vídně, Milána a Paříže po Chicago a Los Angeles. Nastudovala více než sto operních rolí, premi-
érovala řadu děl soudobých skladatelů a vstoupila mezi nejzářivější operní legendy jako jedna z nich – po boku Luciana Pavarottiho a Plácida 
Dominga. Po uzavření operní a koncertní dráhy se věnovala činohře na nové domovské scéně v Hamburku a s ní pak hostovala i v Jižní Ameri-

ce, v Asii a v Austrálii. 

V Lázních Toušeni působila paní Soňa Červená třikrát v čele čestného předsed-
nictva Národních přehlídek sokolských divadel, třikrát předávala Zlaté odznaky 
Josefa Kajetána Tyla a uspořádala tři besedy s autogramiádami nad knihami 
svých pamětí. Vztah občanů Lázní Toušeně k paní Soně Červené je zcela mimo-
řádný, a věříme, že je tomu i naopak. 

My všichni víme, jak vzácný člověk je paní Soňa Červená, člověk, který celý život 
rozdával radost, krásu a sílu nám všem. Přes celoživotní světovou slávu ale zů-
stala paní Soňa Červená vždy skromnou a láskyplnou ženou. Věřte, vážená paní 
Červená, že my všichni v Lázních Toušeni Vás máme upřímně a ze srdce rádi.  

Starosta městyse pak přečetl diplom *text na straně 1+ a slavnostně jej předal 
naší nové čestné občance. Poděkování znělo pro všechny jako pohlazení: 

Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko, právě jsem obdržela vyzna-
menání, na které jsem patřičně pyšná. Pyšná proto, že jsem se tím stala jednou 
z vás, stala jsem se Toušeňankou. Za to vám – a vám – můj vřelý dík. Je to velká 

pocta. V posledních letech jsem častěji přijížděla na divadelní představení vašich sokolů, letos i loni jsem si dopřála vaše vzorné a vlídné Slatin-
né lázně, a rozhodla jsem se, že každoročně se sem budu vracet – dá-li pán 
Bůh. Děkuji vám!  

… a my Toušeňané jsme nesmírně pyšní na to, že Soňa Červená patří nyní 
oficiálně mezi nás! V autentickém podání pak vyslechneme ukázku z její 
knihy Stýskání zažehnáno -  část o Lázních Toušeni - a členové Divadelního 
spolku Jana Hadrbolcová a Ondřej Menoušek přednesou výběr z ohlasů v 
zahraničním tisku o vystoupeních Soni Červené v různých rolích, také v 
Carmen. Všichni pak posloucháme árii. Skvostný alt! Nádherné!                 

Po společném přípitku a gratulacích následují podpisy do kronik a autogra-
miáda. Čestná občanka Soňa Červená s úsměvem ochotně podepisuje, 
zazpívá si k tomu, a my všichni vidíme, jak je báječná! Když jí jeden 
z gratulantů řekne „jste ZÁZRAK přírody“, ona odpoví: “Ne, já jsem OMYL 
přírody!“ Kéž by takových omylů bylo víc!  

Po 20. hodině obřadní síň, vyzdobenou zarámovanými portréty paní Soni, 
všichni opouštějí. V oranžerii je připraven raut, kde slavnost neformálně 
pokračuje. Je třeba poděkovat všem, kteří se o tento mimořádný a nezapo-
menutelný večer zasloužili, především kronikáři, který celou akci dokonale 
připravil a zrežíroval, ale i všem ostatním, kteří samostatnou iniciativou a velmi ochotně a rádi spolupracovali. 

Hana Němečková a Ludmila Svobodová /foto Hana Němečková a Luboš Valehrach/ 
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Stalo se… 

Lázně zahájily 151. sezonu  

151. lázeňskou sezónu zahájil před kolonádou v sobotu 19. května 2018 mluvčí 
Nemocnice na Bulovce Mgr. Martin Šalek, který mimo jiné zmínil i nedávno 
ukončenou léčebnou kúru světově úspěšné tenistky Karolíny Plíškové 
v toušeňských lázních. Pozváni byli oficiální hosté, pacienti, zaměstnanci lázní i 
občané. Přítomné pozdravili stávající ředitel Nemocnice na Bulovce Ing. Franti-
šek Novák, starosta našeho městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA, a místostaros-
ta Čelákovic Ing. Petr Studnička. Milá slova přednesl patron Slatinných lázní 
Toušeň režisér Zdeněk Troška, který pochválil lázně i městys. O slovo byl požá-
dán také vnuk zakladatelů lázní RNDr. Jan Králík, CSc., který oficiální část uza-
vřel. V pozadí skromně stála ředitelka lázní Ing. Martina Šimůnková. Mnoho 
z přítomných poté využilo možnosti vyfotit se na památku u rozkvetlých rodo-
dendronů s režisérem Zdeňkem Troškou, který velmi ochotně, trpělivě a 
s úsměvem každému vyhověl, a navíc opět promluvil v sále Slatinných lázní 
k promítání svého nového filmu – letos pohádky Čertoviny. Velmi se líbila. Na 
závěr příjemného odpoledne hrála na kolonádě skupina Šarm. Chladnější pod-
večer na závěr ale zahnal opět návštěvníky do lázeňské kavárny, kde příjem-
nou akci při dalším dobrém občerstvení a družném rozhovoru zakončili.  

Text a foto Hana Němečková 

 

Překvapivá Noc kostelů  

Představu, že dobrá zábava musí být provázena hřmotnými decibely, hrdě 
porazil náš Toušeňský chrámový sbor TOCHRS svým citlivým programem při 
Noci kostelů 25. května 2018 v našem kostelíčku svatého Floriána. Příšeří 
osvětlené jen svíčkami poskytlo ničím nerušené prostředí k setkání 
s hodnotnou hudbou i slovem na překvapivé úrovni. Ta poctivá snaha 
TOCHRSu dát něco toušeňským spoluobčanům z vlastních sil na poli vážné 
církevní hudby není nová, sbor jsme slyšeli již při několika slavnostních vy-
stoupeních a mších. Náročnost programu pro letošní Noc kostelů potvrdila, 
že tato záslužná snaha nepolevuje. V malém obsazení vystoupil TOCHRS 
vlastně jen v pěveckém kvintetu: MgA. Eva Málková-Spoustová – soprán a 
recitace, RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D. – alt a housle, Ing. Petra Herr-
mannová – alt a varhany, Mgr. Jan Linka – tenor a Ing. Karel Herrmann – bas 
a úvodní slovo. Žalmy zněly s varhanami a houslemi, nesnadné chrámové 
vícehlasé skladby a cappella latinsky (Laudate omnes gentes, Spiritus carita-
tis, Adeste fideles…) i česky (Poslán jest od Boha anděl, Zdráva budiž Maria, 
Až zazní hlas zvonů, Učiň mě Pane nástrojem…). Společně jsme si všichni zanotovali píseň V podvečer Tvá čeládka, známou z Karafiátových 
Broučků. Program zahájil Ing. Karel Herrmann naléhavým úvodním slovem a jednotlivé zpěvy pak prokládala MgA. Eva Málková-Spoustová 
vzorovým přednesem aktuálních myšlenek papeže Františka. TOCHRS již několikrát překvapil svou odvahou zvládnout velice náročné progra-
my s pozoruhodnými výsledky a ani tentokrát nezklamal. A proto mu přejme hodně muzikálních obdivovatelů a dalších úspěšných vystoupe-
ní! 

Ing. Miloš Pulkrábek /foto Hana Němečková/ 

 

Dětský den 

Dětský den se jako každým rokem konal v krásném prostředí Parku profesora 
Procházky, letos v neděli 27. května. Za příjemného počasí byly pro děti při-
praveny soutěže, o které se jako vždy postarali obětaví členové Divadelního 
spolku v čele s Ing. Lubošem Jakubem. Vyjmenovat by si ale zasloužili všichni, 
kdo dětskému dni a přípravě na něj věnují nezištně volný čas. Z Čelákovic 
přijeli hosté předvést šikovné králíčky – Králičí hop – a zájem o ně byl oprav-
du veliký, nechyběla pohádka, opět jako loni z Čelákovic, tentokrát O čarovné 
rybí kostičce. Herci vtáhli děti do děje a děti ochotně a nadšeně spolupraco-
valy. RC Myšák mělo tentokrát mladé pomocníky – Ondru, Elišku, Verunku, 
Nikolu, Míšu, Terezku a Honzíka, kteří vše vzorně zvládli a zaslouží velkou 
pochvalu. O občerstvení a ceny za splněné soutěže se postarali pan starosta 
a manželé Studničkovi. A na co se nejvíce dětí vždy těší? Sotva skončila po-
hádka, všichni utíkali dolů do parku a hurá do pěny! Letos prý byla obzvlášť 
voňavá.  

Text a foto Hana Němečková 
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Jarní dvojkoncert  

Žáci hudebních oborů se sešli letos v sále Slatinných lázní 5. června 
ve dvou věkových skupinách. Nejmladší byly zpěvačky (Julie Agres-
sová, Markéta Černá, Lucie Zatloukalová), zpěvačky a zároveň klaví-
ristky (Mia Hejrovská, Emma Chramostová, Anna Kubešová, Kateři-
na Rychtaříková) a klavíristé (Vratislav Kotek, Sára Lysická, Růžena 
Pecková). Některé děti se učí krátce, zvládají zatím jen hru jedním 
prstem, jiné si již troufnou na složitější skladby třeba i čtyřručně 
s paní učitelkou Květoslavou Pokopiusovou. Také možnosti zpěvu 
se pohybují od nesmělých po dvojzpěvy s přesvědčivým výrazem, 
čistou intonací a vrozeným citem pro rytmus. Ze všech výkonů svíti-
la milá jiskra naděje a všichni užasli, když se po koncertě, o přestáv-
ce, prodrala ke klavíru Růženka, aby si sama sobě pro radost zahrála 
písničku z filmové pohádky. 

Druhou půli podvečera naplnilo vystoupení sedmi klavíristů 
(Tomáše Csapka, Lukáše Javorka, Stely Javorkové, Terezy Maškové, Michala Míka, Elišky a Aleny Potočiarových), jedné obojživelné klavíristky i 
klávesistky (Evelíny Alešové) a jedné klávesistky (Alžběty Simonové). Pokrok od vánočního vystoupení byl naprosto zřetelný: všichni hráli vý-
borně. Stela vystoupila zpaměti, bez chyb v proměnlivých repeticích, s náznaky poetičnosti i smyslu pro dynamiku. Podobně suverénně, 
s nadhledem a zaujetím hrály i Eliška a Alžběta. Tomáš si zasloužil dvojí pochvalu, když i on hrál zpaměti a navzdory zlomenině malíčku u no-
hy: s pedálem mu vypomohla paní učitelka Jiřina Lukešová. Zdravé soupeření pak vrcholilo ve třech střídavých sólech Michala a Lukáše. První 
těžil svou jistotu ze svědomitosti studia a soustředění, druhý hrál s neskrývanou radostí, zpaměti a bez jakýchkoli technických obav. Obě paní 
učitelky i četní rodiče byli právem spokojeni a hrdi. Hudbou se asi tyto děti živit nebudou, ale jejich život bude bohatší o ničím jiným nenahra-
ditelný rozměr. 

kronikář /foto Ing. Martin Javorek/ 

Brána poutníků otevřena 

Otevření brány rozuměla a přivítala je veliká skupina uměnímilovníků v naší milé 
zasklené vile, aby zažila nové plody práce nám již dobře známé malířky mystických 
obrazů paní Dany Gregorové – uměleckou přezdívkou Danga. Její start k toušeňské 
popularitě můžeme datovat výstavou jirenského trojúhelníku Hindrych – Jelínek – 
Gregorová ve výstavní síni Domu seniorů U Byšických 6. – 17. září 2006. Dvakrát 
pak zde samostatně vystavovala pod ochranou Studia LáTo v srpnu 2010 a v čer-
venci 2011. Následovaly i odborné konzultace v oboru batik s Atelierem Kučera. Ve 
Skleněné vile představila svá díla poprvé v březnu 2014. Přes padesát nových, nyní 
poprvé vystavených obrazů, ale i fantazií v průsvitu, vitráží na pletivu, postav a 
zdobených sklenic či láhví, svědčí o nebývalé umělecké píli i o neobyčejné schop-
nosti objevovat lidem KRÁSU. Při vernisáži 23. června 2018 to potvrdili ve vzlet-
ných proslovech Jiří Kučera a PaedDr. Jitka Matoušková – v jejím citlivém přednesu 
jsme slyšeli i malířčiny nejnovější verše. Každé dílo má výstižný poetický název. Paní 
Dana vždy něčím překvapí, a také proto ji máme tak rádi. Její tvůrčí duch se zdá 
nevyčerpatelný, o čemž nás přesvědčuje výstavu po výstavě. Veni, vidi, vici – přišel 

jsem a uviděl krásu vítězivší nad „blbou náladou“. Škoda těch, kdo u toho nebyli! 

Ing. Miloš Pulkrábek /foto Hana Němečková/ 

Lázeňské léto  

Po vernisáži v sobotu 23. června otevírala na nádvoří Skleněné vily lá-
zeňskou sezónu ještě i kapela Komplet. Přišli jsme vítat léto muzikou, 
ale počasí rozhodně letní nebylo. Zatímco celé dny panovala velká ved-
ra, v sobotu se počasí změnilo jako mávnutím proutku. Moc nepomohly 
ani teplé bundy, ani hřejivé občerstvení, o které se postarali starosta a 
Mirka Kořínková. Skalní posluchači country sice vydrželi až do závěrečné 
hodiny, ale nečekaná zima od koncertu mnoho lidí odradila. Škoda!   

Na závěr školního roku se mohou děti vždy těšit na film na nádvoří Skle-
něné vily. Letos byli 29. června na programu Lichožrouti. Čtyři desítky 
dětí, které se svými rodiči do kina zavítaly, musely ale chvíli čekat: slu-
níčko se jako naschvál přesně ve 21 hodin, kdy mělo kino začít, rozhodlo 
ještě vysvitnout, takže pan Ing. Ota Kořínek musel začátek promítání 
posunout. Děti se ale přesto v době čekání bavily, všechny dostaly zdar-
ma limonádu, kterou točila paní Kořínková, kluci na trávníku skákali 
salta, bavili se, a nakonec se promítání všichni dočkali.  

Text a foto Hana Němečková 
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Toušeňské programohraní potřetí 

Setkání ve Skleněné vile a ve škole 
Měsíc květen byl v městysi bohatý na akce spojené s podporou informatického myšlení pro děti. Již třetí Toušeňské programohraní 
(www.programohrani.cz) se konalo v sobotu 12. května a společně jsme se tak připojili k asi osmi stovkám podobných akcí konaných po 
celém světě v rámci oslav narozenin dětského programovacího jazyka Scratch (tzv. Scratch Day). Do Skleněné vily dorazilo několik desítek 
nadšených dětí i rodičů převážně mimotoušeňských. Ti se přišli podívat, jak takové dětské programování vypadá, anebo chtěli prohloubit 

své již dříve nabyté znalosti. Akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, 
na závěr došlo i na programování malých robotů, což děti vždy ocení, jeli-
kož je možné si pak na výsledek své práce sáhnout.  

O dva dny později, v pondělí 14. května, se konala v městysi u stejné světo-
vé příležitosti ještě jedna akce speciálně pro děti ze ZŠ Lázně Toušeň. Zú-
častnilo se 12 dětí od druhé do páté třídy. Také i zde si děti vyzkoušely 
jednoduché příkazy pro ovládání koucoura Skrečáka a na konci si naprogra-
movaly i jednoduchou hru. Děti byly nadšené a bylo znát, že je tento (pro 
mnohé zcela nový) svět velmi zaujal. Toušeňské programohraní a progra-
mování na ZŠ Lázně Toušeň připravila rodina Javorkových.  

Skvělé úspěchy našich programátorů 
V polovině dubna jsme vybrali z našich kroužků pět dětí, které se rozhodly 
změřit síly s ostatními programátory a programátorkami v soutěži Scratch 
CUP, což je celore-
publiková programá-
torská soutěž v jazy-
ku Scratch, určená 

pro žáky ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Na přípravu nebylo moc času, 
někdo si zkusil během týdne naprogramovat pár ukázkových úloh, někdo šel do 
bitvy rovnou. Ze seznamu přihlášených škol, kde dominovala výběrová gymnázia, i z 
ukázkových úloh nám bylo jasné, že soutěž nebude jednoduchá. 18. dubna 2018 
jsme se tedy sešli v našem toušeňském „výpočetním centru“ Nad Křížkem s cílem 
alespoň se zúčastnit a nabýt nové zkušenosti. Proti žákům z gymnázií jsme postavili 
tři naše čtvrťáky a dva sedmáky. Po devadesáti minutách usilovného programování 
jsme veškerou práci odeslali pořadatelům a vyčerpaní programátoři a programátor-
ky odešli domů. Výsledky soutěže, které jsme obdrželi o měsíc později, nás naplnily 
velkou radostí. Zadání odeslalo celkem 129 žáků. V kategorii 4. třída obsadil Lukáš 
Javorek první místo (celkové 5.), Hugo Herynek získal místo druhé (celkové 14.) a 
Tomáš Návrat je na třetím místě (celkové 69.). V kategorii 7. třída vybojoval Ondra Temr 4. místo (celkové 16.) a Natálka Řeháková místo 
12. (celkové 47.). Dětem velmi blahopřeji a těším se, že získané zkušenosti ze soutěže využijeme v dalším ročníku Scratch CUPu a budeme 
ještě lepší!  

Text a foto Ing. Iva a Martin Javorkovi 

Potopa ve škole 

V období prázdnin se snažíme vždy vylepšit školu pro další školní rok. Na letošní 
prázdniny jsme naplánovali rekonstrukci ohřevu teplé vody na toaletách v prvním patře 
naší základní školy a malování několika učeben. A právě v době, kdy rekonstrukce 
probíhala, došlo k závadě na dopouštěcím zařízení ústředního vytápění. Vzhledem k 
tomu, že je kotelna s pojišťovacími ventily umístěna na půdě školy, došlo k vytopení 

dvou tříd. Jen díky 
včasnému zásahu paní 
učitelky  Svobodové s 
manželem se voda 
nedostala do dalších 
učeben.  
Začátkem srpna budou 
vymalovány nejen 
plánované učebny, ale  
i obě třídy zasažené 
vodou. V současné 
době (konec července) 

se zdá být situace významně lepší než 12. července, kdy ke katastrofě došlo, a celá škola 
bude jistě dříve než 3. září připravena pro naše děti. 
Jak jistě víte, do prvního kola výběrového řízení na rekonstrukci podkroví základní školy 
se nepřihlásil žádný uchazeč. Proto bylo výběrové řízení vypsáno znovu, a tentokrát se 
přihlásili čtyři uchazeči. Vítěznou firmou je BARACOM a.s. Věřím, že máme šanci 
realizovat rekonstrukci bez jakéhokoli narušení výuky  v období jednotlivých prázdnin. 
Kdy budou zahájeny práce, zatím nevím. Pokusil jsem se kontaktovat firmu o sdělení 
časového harmonogramu, zatím neúspěšně. 

Mgr. Martin Černý /foto Luboš Valehrach/ 

Nehoda kamionu se sklem 
Krátce po poledni 11. července 2018 řidič kamio-
nu Isothermu při výjezdu od mateřského podniku 
ze západního konce našeho městyse nezvládl za-
táčku „u Walliánů“, a přestože byl v nákladním 
prostoru všechen náklad zajištěn, setrvačnou silou 
se v ostré zatáčce vysypalo boční plachtou téměř 
deset tun skleněných tabulí přímo do protisměru 
ke svodidlům. Ačkoli zde bývá provoz stále silný, 
naštěstí tudy v ten okamžik nejelo žádné jiné vozi-
dlo, ani cyklista. Nastalá škoda tak byla sice děsi-
vá, ale „pouze“ materiální. Nehoda se obešla bez 
zranění. Při úklidu operativně pomáhala technika 
Služeb městyse Lázně Toušeň. Nehodu téměř 
okamžitě zaznamenal server iDNES.cz i 
s fotografiemi a videem. 

red /foto Hana Němečková/ 

http://www.programohrani.cz
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Divadlo 

Naši furianti v Národním divadle 

Sedm toušeňských herců na prknech první scény 

Slavný červencový týden XVI. všesokolského sletu v jubilejním roce 2018 začal před oponou Národní-
ho divadla v Praze. Hlediště vyprodali až po bidýlko sokolové ze všech domácích žup i z Rakouska, 
Francie, Německa, Švýcarska a zámoří. Zahajovací proslov přednesla starostka České obce sokolské 
Ing. Hana Moučková, za ředitelství ND promluvila Mgr. Silvia Hroncová, ředitelka opery, slovensky: 
„Sokolské divadlo Pod Petřínom, súbor piesní a tancov Josefa Vycpálka a Divadelní spolok Lázně Tou-
šeň pre dnešný slávnostný večer pripravili inscenáciu hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti, ktorá 
na scénu Národného divadla neodmyslitelne patrí.“ Následoval překlad do angličtiny, dík moderátora 
Dalibora Gondíka a okamžik napětí. 

První na scénu vběhla naše Anička Kocábková jako půvabná 
Verunka. Věrohodnou studii karbaníka Šumbala a jeho ženy 
podali Luboš Jakub a Věra Hlavatá. Samostatný potlesk na 
otevřené scéně sklidila Lenka Francová jako Kristýnka. Na-
prosto nepřehlédnutelný byl Matyáš Hadrbolec nejen 
v klíčovém výstupu Martina, ale i v pozadí: ani na vteřinku 
nevypadl z role. Poslední vstoupil na jeviště sólovým krokem 
Vojtěch Zíta v roli rázného četníka. A největší naše herečka 
Jana Hadrbolcová – jindy královna i čarodějka, scénáristka i 
moderátorka – si skromně ale viditelně vychutnávala radost 
představovat jednu z vesnických sousedek…  

Hlavní úspěch v nejnádhernějším českém divadelním prostoru ovšem právem sklízela promyšlená režie Bohumila Gondíka. Sletový týden 
nemohl začít velkolepěji!  

Děj nesly hlavní postavy: příkladně srozumitelný, moudrý švec Habršperk, klidně rozváž-
ný starosta Dubský, ještě rozumnější Dubská, dramaticky úderný, vznětlivý a omezený 
radní Bušek, lidsky opravdový, rovný, hluboký, čestný vysloužilec Bláha. Herecký koncert 
připravil krejčík Fiala, který si pohrál s každičkým detailem kroku, ruky, postoje, držení 
těla, pohybu, pohledu, hlasové proměny. Mimořádný herecký výkon podal starý Výměn-
kář předlouhým dojemným vyprávěním a poté zpěvem – jímavým až do zachvění duše. 
Všichni mají svá jména, ale převtělením do rolí splynuli s jednolitou divadelní klenbou, 
stejně jako vzdušná scéna, kostýmy korunované vysloužilcovou čepicí, jemné nasvícení 
barevných odstínů a vstupy živé muziky. Úhrnem: nejlepší představitelné amatérské 
divadlo výhradně sokolskými silami! V závěru všichni nadšeně zpívali všecky přídavky, 
celé hlediště povstalo, tleskalo, volalo a jásalo jako uhranuté. 

Slovy režiséra Bohumila Gondíka: 

„Stále slyším ten potlesk a výkřiky chvály z hlediště, vybavuju si první slova poděkování a nemohu tomu uvěřit, že 
se to všechno stalo.  V čase představení, které běželo, jsem sám vnímal, že se děje něco mimořádného. Když jsem 
mluvil k souboru těsně před začátkem (v 18:57), viděl jsem na všech hercích jakýsi podivný klid. Nikdo mi nepřipa-
dal nervózní, na nikom nebyla znát tréma. Ten odpolední pohled do hlediště, který ve večerních světlech ramp 
zmizel, zůstal v mysli všech herců a muzikantů jako pohled na nebeskou báň. Odpoledne ještě přišla nabídka tech-

nikářů ND dát jako horizont tu nádheru, 
kterou neumím pojmenovat. To nebyl 
horizont, to bylo něco, co vytvořilo další 
rozměr inscenace. Celý ten světelný pro-
spekt vytvářel a určoval potřebnou nála-
du pro zklidnění a dobrou vnitřní pohodu 
diváků i herců. Ti pak podali divákům na 
dlani celé své srdce! Jestli jsem zmínil, že před představením jsem 
na nikom neviděl obavy ani trému, stejně tak po představení se mi 
zdálo, že k nim zase jenom já mluvím rozechvělý, plný dojmů, a oni 
na mě koukají pohledem, který říká: »Ale za co nám děkuješ, tohle 
je přece naše práce, kterou děláme rádi!«  Na všech byla vidět ra-
dost z toho, že se nic nepokazilo, že rytmus neutrpěl ani v nejmen-
ším, že každý odevzdal to, co v něm bylo nejlepší, nic nepředstíral, 
jenom na plno prožil příběh, jehož součástí se sám stal...“ 

Dva dny nato před představením sokolského divadla z Podivína na 
Nové scéně děkovala za udělení Zlatého odznaku Josefa Kajetána 

Tyla lektorka Mgr. Lenka Lázňovská, prezidentka Českého střediska mezinárodní organizace amatérského divadla AITA/IATA: „Jsem hrdá na 
to, co se právě podařilo: ze všech uchazečů z celého světa pouze české a německé amatérské divadlo společně budou zapsány do světového 
kulturního dědictví UNESCO!“ 

jvk /foto ČOS/ 
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Loučení se školou 
K nejhezčím a zároveň nejdojemnějším akcím ve Skleněné vile patří 
loučení žáků páté třídy s toušeňskou školou. Každoročně se scházejí 
před koncem školního roku, aby poděkovali svým učitelům a rozloučili 
se s nimi i mezi sebou navzájem. V úterý 26. června důstojně ukončili 
první velkou etapu svého života: pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky 
Svobodové připravili krásné pásmo portrétů spolužáků doprovázeného 
hudebním vystoupením. Hlavní proslovy pronesli starosta městyse Ing. 
Luboš Valehrach, MBA, a ředitel školy Mgr. Martin Černý. Pak přednesli 
sami žáci své úžasné postřehy Páťáci o páťácích, které upřímně pobavi-
ly zcela zaplněnou obřadní síň. Následovaly podpisy do kroniky a slav-
nostní přípitek i malé překvapení – básnička páťáků složená pro třídní 
učitelku Mgr. Lenku Svobodovou. Poděkování provázela obrovská kyti-
ce. Paní učitelka určitě nebyla sama, kdo nemohl skrýt dojetí a slzy na 
krajíčku. Na závěr rozdal ředitel školy dárky, jistě užitečné knihy – Pří-
ručka pro šikovné holky a Příručka pro kluky dobrodruhy. Mnoho dětí i 
rodičů si šlo po rozloučení prohlédnout probíhající výstavu obrazů 
Dany Gregorové. 

Text a foto Hana Němečková 

Páťáci o páťácích ve Skleněné vile 26. června 2018 

Niki 

Někteří z nás s Niki chodili už do školky. Když jí v první třídě začaly padat zuby, tak vypadala srandovně. Byla moc roztomilá, měla hezké 
kudrlinky. Teď nenosí rozpuštěné vlasy, ale má ráda culíky. Potrpí si na hezké náušnice. Je moc milá a také hezká. Často se směje, je to naše 
chechtadlo. Niki se moc dobře učí a vždycky se snaží odevzdat vše jako první. Baví ji, když si společně čteme. Když byla malá, tak začínala 
plakat ještě dřív, než paní učitelka zadala práci. Bála se, že se jí to nepodaří. Ale dneska se naopak na písemky těší a raduje se. Moc ji baví 
tancování a je výborná sportovkyně, jde jí běhání, vybíjená i florbal a má ráda gymnastiku. Moc jí přejeme, že se dostala do sportovní třídy. 
Niki jezdí s rodinou kempovat nebo na výlety. Má psa, německého ovčáka, který se jmenuje Era, a kocoura Kokeše. 

           Adam 

Jak si budeme pamatovat Elišku 

Eliška s náma chodila až od 4. třídy, ale se mnou už od první. Eliška je hodně tichá, časem se rozpovídala alespoň před dětmi, ale stále se 
stydí před paní učitelkou. Zato je pečlivá a krásně umí psát. Taky umí hezky kreslit, chodí na street dance. Letos s námi jela poprvé na školu 
v přírodě a také naposled. Hodně jsme spolu zlobily ve družině, paní vychovatelky si s náma teda fakt užily. Znám ji nejdéle a dejte si pozor, 
Eliška má jako svého mazlíčka ježka Ozáčka. 

           Adriana 

Jak si budeme pamatovat Terku 

Terka s námi sice nechodila do školky, ale přesto k nám hned zapadla. Když byla malá, nosila legrační culíky a všem klukům se líbila. Je sice 
střelená, ale dobře se učí a vyhrála pythagoriádu. Umí nádherně kreslit a tančit. Když se nás snaží o něčem přesvědčit, i když to někdy není 
pravda, většinou se jí to povede. Vždy, když přijde do třídy, mám hned lepší náladu při každé situaci. Přenáší na nás všechny dobrou nála-
du. Umí udržet tajemství a je to výborná kamarádka. Držíme jí palce, aby jí to na gymnáziu šlo co nejlépe. 

           Niki 

Na co si vzpomeneme, když se řekne Nelča 

Nelinka je moc milá a hlavně spolehlivá. Nikdy nikoho nezradila, ani nepodvedla. Hraje na kytaru a na flétnu. Má králíka, se kterým jezdí na 
soutěže. Nelča je tichá, ale i přesto se někdy dokáže pořádně rozmluvit. Jednou, když jsme pořádali mikulášskou, hrála anděla a všichni jí 
věřili, že přiletěla z nebe. Nelča je ze všech holek nejvyšší a ze všech nejhodnější. Protože se nikdy nevzdává, tak se o moc zlepšila 
v tělocviku i v dalších hodinách. Vždycky je připravená na hodinu a má věci v pořádku. Nelinku máme všichni moc rádi a budeme na ni moc 
vzpomínat. 

           Terka 

Jak budeme vzpomínat na Adrianu 

Adrianě všichni říkáme Adri. Adri k nám do toušeňské školy přišla až ve 4. třídě. Když sem přišla, všichni se jí báli, ale dnes je to bezva kama-
rádka. Má kamarádku Elišku, s Eliškou dost zlobily. Je to velká parádnice, ráda nosí brýle bez dioptrií, ale moc jí sluší. Má kočku a tři psy, ale 
nejraději má koně. Je docela divoká. Moc hezky kreslí. A je výborná na tělocvik. Taky se nikdy nevzdá, hodně se snaží, a nakonec se jí větši-
na věcí podaří. Na školu v přírodě se tak těšila, že se nás holek už jeden měsíc dopředu ptala, jestli už si balíme kufry. Doufáme, že se jí 
v nové škole bude líbit. 

           Jula 

Honza 

Když byl Honza ve školce, byl ze všech nejmenší, což mu vydrželo hodně dlouho. Měl také úplně bílé vlasy. Ve škole si pořád s  něčím hrál. 
Paní učitelka mu to vždycky sebrala, ale hned měl v ruce něco jiného. Když k nám měl přijít Mikuláš, nejvíce se bál čertů a vždycky byl jako 
první pod katedrou paní učitelky. Pod katedrou to měl beztak velmi rád; o přestávkách si pod ní s klukama stavěli bunkr. Při vyučování uměl 
všechno, jen ne sedět. Legendární byla jeho věta: „A je to povinný?“, kterou reagoval na každý pokyn paní učitelky. Nerad se učil, ale jakmi-
le se něco dělalo rukama nebo šlo o práci, byl ze všech nejšikovnější a nejpilnější. Rád pomáhá tátovi v autoopravně. Chce být automecha-
nikem. 

           Adéla 



ČERVENEC - SRPEN  2018         FLORIÁN      9 

 

Vojta 

Na Vojtu budeme vzpomínat jako na velmi kamarádského spolužáka. Většina z naší třídy s ním chodila už do školky a už tenkrát byl hodně 
roztomilý. Rád chodí na atletiku a úplně nejradši chodil v 1. a 2. třídě na farmářský kroužek, který ho velmi bavil. Má rád traktory. Je velký 
bojovník a nikdy se nevzdává. Vždycky nosí na kraťoučko ostříhané vlasy, jinak ho ani neznáme. Je s ním sranda, protože se napálí na každý 
chyták. Je velký sportovec, i proto má velké svaly. Ve školy vždycky pomáhal s každou prací. Vojto, jsi super kamarád! 

           Ondra 

Michal 

Nejdřív chtěl být popelářem a potom chtěl být youtuberem, a to se mu splnilo – je youtuber. Je velmi vtipný a umí si dělat legraci i sám ze 
sebe. V učení se snažil jenom v 1. a 2. třídě. Má hrozně rád letadla a vlaky – většinu věcí o nich víme od něj. Ví také hodně o vesmíru. Když 
letěl poprvé letadlem, byl hrozně šťastný. Když se stydí, je celý červený. Rád všem pomůže, když je potřeba. Kuba si k  němu chodil moc rád 
hrát. Celých pět let sedí s Vojtou. 

           David 

Adam 

S naším kamarádem Adamem se někteří známe už od školky – takže dlouho. Po ní jsme spolu nastoupili do 1. třídy v Toušeni. Od té doby 
jsme dobří kamarádi a začali jsme ho poznávat i z jiné stránky. Všimli jsme si jeho soutěživosti, která se projevovala hned při prvních domá-
cích úkolech, kdy začal soutěžit s Niki, kdo odevzdá první úkol. Vyhrávala Niki, protože byla natěšená a chodila do školy dříve, než on. O Ada-
movi musíme říct, že je spolehlivý, zábavný a vysoký kamarád. Mezi jeho zájmy patří především házená, které se věnuje už od 3. třídy a asi ji 
hned tak neopustí. Je velmi rychlý, hbitý, proto byl vždy hlavní vybíječ při vybíjené. Už od 1. třídy se choval jako pravý gentleman, což se líbilo 
holkám i paní učitelce. Doufám, že nás přechod do nové školy nerozdělí! A to je náš blonďatý kamarád Adam. 

           Vojta 

Ferda 

Přestože známe Ferdu jen dva a půl roku, přeci jenom jsme se o něm hodně dozvěděli. Když přišel Ferda k nám do školy, byl jediný ze třídy, 
který psal tiskacím písmem. Má rád koně, a proto se věnuje vozatajství. Není divu, že volný čas tráví u koní. Kromě toho se věnuje i sportovní 
střelbě. Má rád vláčky a sbírá modely starých vláčků. Umí velmi dobře vařit a jednou nás překvapil vynikajícím štrůdlem. Je to naprostý kliďas, 
ale jen dokud se nenaštve. Umí se elegantně oblékat, proto když jdeme do nějakého divadla, vypadá tak dobře, že by mohl i do Národního. 
Ferda je velmi rád, že chodí do toušeňské školy. Je to hodně dobrý kamarád, a proto na něj vždy budeme vzpomínat. Držíme ti palce, ať se ti 
na druhém stupni daří! 

           Michal 

Ondra 

Ondra byl už od 1. třídy nejvyšší ze třídy. Ve všem důvěřoval paní učitelce. Je hodný, velmi kamarádský a vždycky rád pomohl, když to někdo 
potřeboval. Ondra má mnoho koníčků, ve kterých podává dobré výkony. Je členem sboru dobrovolných hasičů, kde závodí s ostatními muž-
stvy. Jezdí často lyžovat a má rád horskou turistiku. Ve škole se mu také daří hlavně ve vlastivědě, zná celou Českou republiku a i o okolních 
zemích toho hodně ví. Matematiku i angličtinu má také v malíčku, proto uvažoval o studiu na gymnáziu. Nakonec se mu ale podařilo dostat 
do sportovní třídy. Přejeme mu hodně štěstí na nové škole. 

           Honza 

David 

Většinu věcí o Davidovi vím od kluků, protože jsem se s ním seznámil až v polovině třetí třídy. Vím, že to je pohodář a prima kluk. V 1. třídě 
David nechtěl mluvit s dospělými, ani s paní učitelkou. V 1. a 2. třídě měl světlé vlasy, hodně se pral a byl hodně nemocný, zatímco v 5. třídě 
se už vůbec nepere a je to kliďas. Jeho největšími kamarády jsou Adam a Kuba. Nejlépe mu jde matematika, hlavně počty zpaměti. Taky mu 
jde tělocvik a přírodověda, ale jen když jde o vodu. Na škole v přírodě je ve svém živlu, protože je v podvědomí zálesák. Také je velmi dobrý 
rybář. Můj největší zážitek s Davidem je, že jsem ho svezl kočárem a jemu se to líbilo. Také jsme spolu dělali experiment s barevnými křídami, 
vodou a cukrem. 

           Ferda 

Jak budeme vzpomínat na Kubu 

Nejdéle zná Kubu paní učitelka. Dříve patřil k nejmenším dětem ve třídě. Ale vždy byl velmi roztomilý a kamarádský. Dříve, když byl mladší, 
chodil do farmářského kroužku. Od 2. třídy jezdí sám z Prahy vlakem do naší školy. Rád navštěvuje spolužáky ze třídy u nich doma, hlavně 
Michala. Kuba je začínající herec. Zatím v malých rolích. Ve volném čase se rád věnuje parkuru. V 5. třídě začal mít nějaké problémy, ale všich-
ni pevně věříme, že vše dobře dopadne a Kubík bude šťastný! 

           Eliška 

Jak budeme vzpomínat na Adélku 

Adél je nejlepší čtenářka z nás všech. Miluje knížky. Určitě už jich přečetla několik set. Moc ráda plave. Je velice chytrá, dělala přijímačky na 
brandýské a na pražské gymnázium, ale bude chodit na to pražské. Pro tým na škole v přírodě je výborná, protože toho hodně ví. Adél jsme 
vždycky při nějakém divadle prosili, aby byla vypravěčka, protože se na to hodně hodí. Jestli Adél něco nebavilo ve škole, byl to tělocvik, ale za 
pět let se hodně naučila. Hraje na flétnu a nádherně hraje v orchestru na klarinet. Všichni jí držíme palce. 

           Jula 

Jula 

Jula byla vždycky dobrá velitelka, vždycky s námi trénovala divadlo na školu v přírodě a dělala s námi kulisy. Nikdy nebyla stydlivá, ničeho se 
nebála. Vždycky byla velká bojovnice a dokonce dělala přijímačky na gymnázium do jazykové třídy i do sportovní třídy. Jula umí nádherně 
kreslit, tancovat, hrát na flétnu a na kytaru. Chodí na plavání a na akvabely. Když byly s Terkou malé, byly legrační. Vždycky se spolu pohádaly 
a za deset minut se zase bavily a chtěly pořád spolu sedět. Jula je dobrá kamarádka a držíme jí palce, aby se jí v jazykové třídě dařilo. 

           Nelča 

V pátek 29. 6. 2018 dostali vysvědčení a naposled za sebou zavřeli dveře školy jako její žáci. Adriana Badžová, Tereza Bělíková, Jan Fiala, 
Nikola Homolová, Nela Horáková, Vojtěch Lerch, Jakub Maliňák, David Mašek, Vilém Ferdinand Ritter, Michal Rosička, Ondřej Švejda, Adéla 
Vítová, Eliška Výborná, Julie Zahradníková a Adam Zahurský. Věřím, že kromě vzdělání si odnesli také vzpomínky na krásné chvíle a že 
poznali kamarády na celý život. Chtěla bych odcházejícím páťákům poděkovat za těch krásných pět let a jménem svým i jménem školy 
všem přeji, ať se jim v dalších školách líbí a jsou úspěšní. Bude se mi stýskat. 

Mgr. Lenka Svobodová, třídní učitelka  
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V zrcadle výročí  
400 let 

Třicetiletá válka 1618-1648 

Za počátek třicetileté války se považuje 23. květen 1618 – den pražské defenestrace. Jedna z klíčových 
předeher se ale odehrála již roku 1616 na zámku v Brandýse nad Labem, kam za císařem Matyášem 
přijeli se stížností tři zástupci šlechticů vyznávajících víru pod obojí Jindřich Matyáš hrabě z Thurnu, Ol-
dřich Gerštrof a Šimon Kohout z Lichtenfelsa. Císař jejich stížnost odmítl tak příkře, že nastalý střet se 
považuje za jednu z přímých roznětek v řetězci událostí vedoucích k defenestraci a tím k celé třicetileté 
válce. Tuto i řadu dalších podrobností a přehled válečných pohrom na Brandýském panství shrnul 
před dvaceti lety do zvláštní stati Milan Němeček, tehdy student, dnes Mgr., Ph.D. historik architek-
tury. Jeho studentské práci Třicetiletá válka v Čechách na Labi a Brandýském panství se vzápětí dosta-
lo pozvání na mezinárodní konferenci pořádanou v Hitzackeru v Dolním Sasku, v tehdejším partner-
ském městě Lázní Toušeně. Konference se konala k 350. výročí konce třicetileté války, uzavřené 24. října 1648 vestfálským mírem. Tehdy 
jednadvacetiletý autor, toušeňský občan, zde přednesl svou práci v němčině. Neopomenul, že během válečných let citelně trpěla i Toušeň 
– drancováním, ohněm a ničením: švédské vojsko rozbořilo gotický hrádek i renesanční zámek na stavební materiál pro své zimní opevnění 
u Staré Boleslavi. Nové, velmi obsáhlé knižní zpracování osudových událostí třicetileté války v brandýském Polabí připravuje nyní bran-
dýský znalec vojenské historie Petr Enc. 

kronikář 

150 let 

Cukrovar v Toušeni 1868 

V roce 1868 byly v Toušeni založeny lázně a cukrovar. Lázeňskému výročí věnujeme ve Floriánu 
celoroční cyklus článků. O cukrovaru připravujeme samostatné čtení do některého z následujících 
čísel. 

red /kresba Zdeněk Gutwirth/ 

100 let 

Dokument z roku 1918 

Zápis ve školní kronice rukou řídícího učitele Ferdinanda Č. Holinky: 
Fotografii císařských 
manželů Karla a Zity 
při projížďce autem 
Toušení v srpnu 1918 
nikdo nepořídil. Toto je 
fotografie ze zim-
ní projížďky po Brandý-
se nad Labem z roku 
1913 *z knihy Milana Nováka Náš arcivévoda, císař a král Karel I. Ra-
kouský, III. vydání, Brno 2014, strana 97+.  

jvk 

50 let 

Odstavce z kroniky obce k roku 1968  
Samoobsluha 
*strany 114-115+ V březnu 1968 bylo rozhodnuto na schůzi Místního národního výboru nestavět novou samoobsluhu proti budově 
obecního domu, ale na ploše bývalého rybníka před řadou topolů.  
Z jedenácti bývalých obchodů však zůstává smutná perspektiva: jeden. A k tomu daleko od lázní, nemluvě o západním konci obce.  
Stále se uvažuje a hovoří o ústředním topení pro školu. Koupaliště, které je dosud majetkem Restaurací a jídelen, by mělo pře jít zpět 
do správy Místního národního výboru. 
Zasedala i bytová, zdravotní a sociální komise: její členové schválili provést hygienickou kontrolu veřejných místností a byl  pořízen 
seznam třinácti důchodců, jejichž důchod je menší než 400 korun s tím, že se podává návrh na zvýšení. Komise průběžně projedn ává 
žádosti o uvolnění a přidělení bytů.  
Drobná provozovna 
*strana 115+ Různé služby obyvatelům zajišťuje Drobná provozovna, jejíž vedoucí je Jaroslava Choděrová (*1900). Záměrem této orga-
nizace je zabránit předražování služeb a zároveň poskytnout právní ochranu při reklamacích. Přesto se většina pomocí děje ve formě 
„melouchů“, tedy vzájemnou dohodou mezi zadavatelem a řemeslníkem. Drobná provozovna poskytla za čtvrt roku jen 27 služeb – 
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řeznických, čalounických a elektrikářských. Zisk je velmi nízký – 1486 korun. Přívoz, který je druhým podnikem Místního národního výbo-
ru, je samozřejmě pasivní, ale zato atraktivní a v neposlední řadě kulturně historickou součástí místních služeb. Za čtvrt ro ku činil příjem 
1898,20 Kčs, vydání na mzdy (to znamená bez jakékoli údržby) 7972,05 Kčs. Pasívum -6073,85 Kčs se jen těžko vyvažuje přínosem man-
dlovny prádla 553,95 Kčs za stejné období. Převozníkem je František Koch (*1901). 
Uvažuje se o výstavbě nové mandlovny prádla při kotelně ústředního topení ve škole a také o převedení přívozu do vlastní reži e převoz-
níka.  

1. máj 1968 
*strana 116+ Z čistě spontánního nadšení vzešla nebývale velká účast na oslavách 1. máje. 
Sraz byl U Davídků – kdysi hostince U Karla IV. Průvod poprvé neodcházel do Čelákovic, ale 
prošel Toušení až ke křížku pod Hradištkem a vrátil se k lázním. Jako vždy jej zahajovali vlaj-
konoši, ostatní pak šli za krojovanou skupinou baráčníků, za 
školními dětmi a skauty. Závěr tvořily – opět podle zvyku – 
maminky s dětmi v kočárcích. Všichni se nakonec sešli v lá-
zeňském parku, kde pak celé odpoledne vyhrávala na koloná-
dě dechová hudba. Koncert se rozléhal po klidném a sluneč-
ném okolí.  
Události roku přinesly v neděli 12. května pro jednu reprízu 
obnovenou slavnost Božího těla. 
 

Asfaltování silnice 
*strany 116-117+ V červenci se velmi značně ztišila jízda autem z Brandýsa. Silnice směrem k Toušeni, do 
té doby z drobných dlažebních kostek zalévaných do betonu, byla celá pokryta novým asfaltovým kober-
cem. Na východ od Toušeně, kolem Čelákovic se staví nová silnice. Už celý rok je hotova nová vlečka 
železniční přípojky do Prefy přes prostor bývalého cukrovaru, nyní výrobny krmiv. Odbočka z trati proti 
mlýnu v Kabelíně byly zrušena. Ve zrychlení dopravy tedy bude scházet k rekonstrukci pouze průjezd 
samotnou Toušení. 
Ale těžko lze rekonstruovat dřív, než budou v zemi všechny potřebné kabely. Právě v létě 1968 se rozko-
pává péčí říčanské telefonní správy chodník od Čelákovic k poště – pro kabelizaci spojení s místní sítí v 
Čelákovicích. Veřejné telefonní automaty v Toušeni nejsou.  
 

Události roku 1968 
*strany 117-118+ Vysoká politika šla stranou prostých lidí, ač se o ni všichni zajímali. Z všedních dní jako by padala š e ď .  Zdravili se a 
rozmlouvali spolu lidé, kteří se dřív jen přešli bez pozdravu. To byl přínos. Ve svém nadšení nevnímali (a snad ani nechtěli vnímat) varov-
né obavy Sovětského svazu. Proto byl vstup vojsk Varšavské smlouvy v noci na 21. srpna 1968 na naše území přijímán i v Toušen i s urči-
tým překvapením a nesouhlasem. Po celou kritickou dobu byla v  pohotovosti celá toušeňská požární jednotka. Zásah nebyl nutný.   
 

50 let ČSR 
*strana 118+ Padesáté výročí založení Československa bylo oslaveno velkou veřejnou schůzí v místní sokolovně dne 17. října 1968. Byly 
uděleny čestné plakety, diplomy a medaile místním občanům za jejich dlouholetou veřejnou činnost a po slavnostním projevu shl édli 
přítomní film V  srdci Evropy. 
Zvolna započal Místní národní výbor s úpravou obce. První byla na řadě kaplička svatého Floriana postavená v roce 1823, v  níž byl až do 
nedávna umístěn transformátor pro místní elektrickou síť (přípojka z dražické elektrárny). Po nové instalaci základního rozvo du elektři-
ny (přípojka z mochovské centrály) se místo v kapličce uvolnilo, uvažuje se o tom, zřídit v ní malé muzeum. Zatím dostala ale spoň kupole 
nový plech a Rudolf Truhlařík obnovil fresku svatého Floriana ve vnějším výklenku na severní straně kapličky.  
Ale podzim to nebyl příliš přínosný. Zemědělská komise musela konstatovat stav podzimních polních prací jako „neuspokojivý zv láště 
pro nedobrou organizaci, ale i jinak“. Průměrná dojivost dosáhla jen 7,12 litrů na den a kus. Dodávky budou splněny, ale o př ekročení 
není zmínky. 
Prosincové zasedání Místního národního výboru se pro malou účast vůbec nekonalo.   

Prohlášení 

 Dne 25. 8. 1968 se sešli zástupci VO KSČ, 

MNV a MVNF v Toušeni na společné schůzi, aby 

projednali situaci vzniklou okupací území ČSSR 

vojsky pěti států Varšavské smlouvy a dohodli 

se na tomto provolání k občanům naší obce: 

 Zástupci jmenovaných organisací vzali na 

vědomí výsledek podpisové akce na podporu po-

litiky soudr. presidenta Svobody, prvního ta-

jemníka ÚV KSČ soudruha Dubčeka, předsedy vlá-

dy soudr. ing. Černíka a předsedy NS soudr. 

Smrkovského a za okamžitý odchod okupačních 

vojsk a ocenili spontánnost, se kterou 810 ob-

čanů a pacientů a pracovníků čs. lázní se svý-

mi podpisy postavilo za stranu pokroku. 

 Oceňují dále klid a rozvážnost všech na-

šich občanů, jíž čelí situaci, do které byl 

náš národ násilnou okupací postaven, a vybíze-

jí všechny občany, aby i nadále zachovali ten-

to uvědomělý postoj. Účastníci této společné 

schůze vyjádřili přesvědčení, že všichni obča-

né naší obce se vystříhají i pro budoucnost 

jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit 

jednotu, v níž je nyní naše síla i obrana vůči 

okupaci. Vysoce hodnotí i politický a národně 

angažovaný postoj naší mládeže, očekávají 

však, že se zdrží všech akcí, které by mohly 

zavdat příčinu k zákroku okupantů. 

 Zástupci organisací vybízejí naši veřej-

nost, aby bezpodmínečně zachovávala občanskou 

disciplinu, zejména v otázkách zásobování, do-

držování veřejného pořádku a vzájemného souži-

tí. S odůvodněnými stížnostmi nechť se každý 

obrátí na radu MNV, která jedině je oprávněna 

k řízení zásobování a řešení všech otázek sou-

visejících se životem obce. 

 Všichni zástupci výše uvedených organisa-

cí jménem všech svých členů odsoudili hanebný 

čin agrese spáchaný na našich národech vojsky 

pěti států a projevili svou důvěru nově zvole-

nému ÚV KSČ a jeho prvnímu tajemníkovi soudr. 

Alexandru Dubčekovi, presidentovi ČSSR soudr. 

Ludvíku Svobodovi a vládě s. ing. Černíka. Zá-

roveň projevili souhlas se závěry mimořádného 

XIV. sjezdu KSČ. 

VO KSČ, MNV a MVNF 

Dokument, který již nemohl být do kroniky zapsán  
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Spolky 

Baráčníci 
Povídání tetičky kronikářky  

při slavnostním sedění k 120. výročí Obce baráčníků Lázně Toušeň 21. dubna 2018 
 

Počestné právo, vážený rychtáři, moudří a opatrní konšelé, milé tetičky a vzácní hosté! 

Vraťme se nahlédnutím do pamětní knihy hluboko zpět – do posledního desetiletí 19. století. Tehdy se ctihodní sousedé toušeňští rozhodli 
založit baráčnický spolek po vzoru okolních obcí – Lysé nad Labem, Brandýsa nad Labem i Velkých Královic. Věděli též, že v Kolíně, v Praze, a 
dokonce ve Vídni už české spolky baráčníků byly založeny. 

A povedlo se! Obec baráčníků v Toušeni byla ustavena 13. března 1898 v hostinci U Salačů (dnes u Wallianů). Prvním rychtářem se stal 
František Černý a tajným hlasováním bylo zvoleno 12 konšelů, ponocný a dráb. Kontribuce byla stanovena na 40 krejcarů, což bylo 80 haléřů 
nové měny. 

Baráčníci začínají konat. Každoročně volí zábavní výbor, pořádají obžínky, masopustní merendy, staročeské máje a zábavy. Získané prostředky 
poskytují Matici pošumavské, která podporuje české školství v pohraničních oblastech a také postavení české školy v Pláni Věžovaté.  

V roce 1902 se naše obec podílela s okolními spolky na založení I. župy a přistoupila k pražské Veleobci. Své členy podporují baráčníci 
v nemoci, v obtížných životních situacích a předávají jim peněžní přilepšení. Sváry mezi sousedy, ke kterým občas dochází, zahlazují pokutou 
do domečku, vzápětí věnovanou na dobročinné účely. Rychtář Černý řídí obec plných 18 let. 

Nastává smutný den 26. července 1914, počátek I. světové válečné katastrofy. Muži jsou povoláváni k vojenské službě, obec řídne, ubývají 
členové i činovníci a mnozí se už nevrátili. V letech války se pro všeobecnou chudobu příspěvky nevybíraly, činnost je utlumena, poslední 
peníze z truhlice jsou rozdány vdovám a sirotkům. Rodinám zbývají jen starosti o holou existenci. Válka ovlivnila životy milionů lidí i po jejím 
skončení v roce 1918. Pomníky rozeseté po celé naší vlasti připomínají oběti nejvyšší, ztráty lidských životů. Co jméno na kamenné desce, to 
jeden předčasně a zbytečně ukončený nadějný život, nešťastná rodina, které se nevrátil manžel, otec, syn… 

Naše pamětní kniha uvádí: 

„Jeden z prvních v Toušeni položil život v boji za vlast člen Obce baráčníků František Tržický, narozen r. 1876, pokrývač, od 1. roku války 
v domobraně, padl na bitevní čáře 10. 11. 1914 na severním bojišti u Czekaje v Haliči. Jeho rodině byla věnována podpora ze společné 
truhlice.“ 

Na pomníku padlým, odhaleném v roce 1927, najdeme 30 jmen toušeňských občanů, kteří se z válečných bojišť nevrátili a zaslouží si naši 
úctu a vzpomínku. Jiní měli veliké štěstí a vrátili se, byť s podlomeným zdravím. 

O to radostnější byla nálada v Toušeni v květnu 1919, již ve svobodné Československé republice, kterou kronikář zaznamenal a nazval 
Slavnost zasazení Lípy svobody: 

„Průvod byl seřazen u Karla IV. – v hostinci U Choděrů – a vypravily se na něj veškeré korporace – obecní zastupitelstvo, školní mládež, Sokol, 
sbor hasičů a obě politické strany. U školní budovy byla zahrána hymna a děvčata v národních krojích přinesla dva lipové stromky, ozdobené 
ku cti této slávy. U stanoviště, kde již byla zem vyházena, na pokyn občana Bedřicha Doška přednesli zástupci spolků svá hesla. V prvé řadě to 

byl náš rychtář František Černý, který projevil následující 
– Tato lípa aby rostla a mohutněla a Československá 
republika by zdarem vzkvétala! Při zahazování lípy hrála 
hudba Kde domov můj, Nad Tatrou sa blýska a Lípo, lípo 
zelená. Dále byly projeveny proslovy ku paměti 
třistaletého utrpení pod žezlem Habsburka a v upomínku 
na převrat 28. října 1918. Provoláváním slávy a zdaru 
našemu milému presidentu tatíčku Tomáši Masarykovi 
byla slavnostní akce skončena.“ 

Tímto záznamem první pamětní kniha baráčníků 
v Toušeni končí. Škrabák se odmlčel. Dlouhých deset let 
se Toušeňští vyrovnávají s důsledky ničivé války a 
převažují starosti o znovuzískání životních jistot. 
Vzkříšení baráčnických myšlenek přichází až v roce 1928. 
Protokolární kniha prozrazuje: 

„Na ustavující schůzi obnovení spolku baráčnického se 
sešlo 46 sousedů a 1. poválečným rychtářem se stal 
Václav Válek.“ 

U znovuzrození toušeňské obce prokazatelně stáli 
sousedé, kteří strávili léta na válečných frontách. Byli to 

Josef Bureš, Václav Hárovník, Josef Fejfar a Václav Houštecký, kteří bojovali v italských legiích, a Josef Nehasil, Václav Tittl a Josef Kouba, kteří 
se vrátili z ruských legií. 

Každým rokem se po dvakrát scházíme u pomníku. Pod třiceti jmény je skryto třicet zmařených mladých životů. Nevíme přesně, kolik z nich 
bylo baráčníky, ale to není důležité. Nezáleží, na které straně bojovali, těžko si tenkrát mohli vybírat. Po II. světové válce přibyla na pomníku 
další jména. Každá svoboda se rodí těžce a vybírá si krutou daň. Neměli bychom zapomínat. Té naší svobodě je letos už sto let. 

Ve výroční den se opět u pomníku sejdeme a kdo ví, možná jako tenkrát před sto lety zasadíme společně Lípu svobody. 

Eva Kučerová, kronikářka Obce baráčníků Lázně Toušeň 

Účastníci baráčnické slavnosti obžínek v Toušeni v roce 1912 /foto Václav Vildt/ 
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Sport 

Zpráva pro volební strany 

Redakce Floriána poskytne v čísle 5 (září-
říjen) každé volební straně, 
zaregistrované pro volby do 
zastupitelstva městyse, po jedné tiskové 
stránce A4. Uzávěrka pro tento účel je 31. 
srpna 2018. Vzhledem k termínu voleb (5. 
a 6. října 2018) se zkracuje k témuž datu 
také uzávěrka pro všechny ostatní 
příspěvky. Dodané předlohy volebních 
stran budou zařazeny do tisku v  té 
podobě, v jaké budou redakci předány. 
Předlohy je proto třeba dodat včetně 
případné grafické úpravy v některém 

z formátů jpg, png (popřípadě jiný 
bitmapový soubor) nebo pdf  
na emailovou adresu : 
zpravodaj@laznetousen.cz .  

red 

Okresní soutěž Praha-východ 
IV. třída, skupina A / jaro 2018 

pořadí klub zápasy skóre body 

1. Větrušice 24 94:25 65 

2 Radonice B 24 113:42 56 

3. Veltěž 24 97:63 55 

4. Husinec-Řež 24 77:63 43 

5. Klecany B 24 49:53 37 

6. Vodochody 24 58:48 37 

7. Veleň 24 78:77 33 

8. Lázně Toušeň 24 67:67 31 

9. Čelákovice 24 63:80 26 

10. Škvorec B 24 45:71 26 

11. Nehvizdy B 24 47:84 21 

12. Líbeznice B 24 48:101 13 

13. Přišimasy 24 51:113 11 

/foto Hana Němečková/ 

Dětský lázeňský pětiboj  
V neděli 3. června 2018 se na fotbalovém hřišti uskutečnil první ročník 
malého „rodinného“ závodu pro děti. Soutěžilo se v disciplínách: jízda na 
koloběžce, jízda na kolečkových bruslích, jízda na kole, běh a hod raket-
kou. Nejmenší děti do 4 let se utkaly pouze ve čtyřboji, do jízdy na in-line 
bruslích budou muset ještě dorůst. Závod provázela velmi pohodová 
atmosféra, nejednou se mi zježily chlupy na rukou, když jsme všichni 
pořadatelé a rodiče fandili dětem do cíle. Závod byl nazván závodem 
všestrannosti a bylo krásné vidět, že i když není v takto mladém věku 
lehké ovládnout tolik jízdních prostředků, děti bojovaly jako lvi, obzvlášť 
na kolečkových bruslích. Nikdo nic nevzdal, všechny děti se velmi snažily 
a myslím, že si závod užily a daly si pořádně do těla. Jedna disciplína 
totiž střídala druhou, jen se přezout a dotankovat „palivo“. Po závěreč-
ném hodu raketkou jsme vyhlásili a obdarovali děti diplomy a medailemi 
pro hezkou vzpomínku. Domů jsme odcházeli s úsměvem na tváři, závod 
považuji za velmi milý, příjemný a příští rok ho opět uskutečníme jako 
zakončení tréninkové sezony pro naše toušeňské děti a děti přátel spor-
tu z okolí.  

Mgr. Lucie Kainová /foto jvk/ 

Nohejbal 

To, že poctivě trénovat se vyplácí, by 
mohli potvrdit toušeňští nohejbalisté. Na 
nohejbalovém turnaji Bělohorské kopyto 
v Praze, který se konal již po dvanácté a 
ve kterém startovalo devět mužstev 
z Prahy a jedno z našeho městyse, obsa-
dili toušeňští hráči výborné 2. místo, 
přestože se turnaje zúčastnili poprvé! 
Naše družstvo ve složení Mgr. Jan Vafek, 
Ladislav Čejkovský a Václav Král dokázalo 
porazit velmi silné soupeře. Přispělo 
k vzorné reprezentaci Lázní Toušeně a 
výrazně upozornilo podvědomí nohejba-
lových Pražanů na náš městys. Hráčům za 
to patří velký dík. Gratulujeme!   

Text Hana Němečková 
Foto Ivana Studničková 

Kopaná 

mailto:zpravodaj@laznetousen.cz
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K jubilejní lázeňské sezoně 

Poslední majitel a první ředitelka 
Lékařskou dráhu posledního majitele toušeňských lázní doc. MUDr. Vojmíra Králíka, CSc., (1915-1973) čtená-
ři Floriána znají *2015/5-6/8+. Byl nejmladším ze tří vnuků zakladatelů lázní a v jeho sepětí s rodinným podni-
kem se kruh uzavřel. 

Úředně se stal majitelem lázní, když mu bylo dvacet let a jeho otci Janu Králíkovi (1864-1946) sedmdesát. 
Postoupení majetku mělo přinést jistotu návaznosti: Vojmír Králík studoval na lékařské fakultě University 
Karlovy a jednou měl vést vlastní lázně jako lékař. Zajímal se o hudbu, vášnivě rád sportoval, hrál volejbal a 
hokej a o prázdninách poznával svět – Itálii, Francii, Španělsko, Anglii. Lázním se dařilo. V letní sezoně 1935 
lázně připravily pro 423 pacientů 3150 slatinných koupelí. V zimní sezoně od listopadu 1935 do dubna 1936 
se léčilo 294 pacientů, podáno bylo 1608 slatinných koupelí. Medik Vojmír Králík přespával v týdnu na Šveh-
lově koleji v Praze. Těsně před uzavřením vysokých škol ho od zatčení a téměř jisté smrti zachránila jeho mat-
ka – vytušila, co by se mohlo stát: na její naléhání se vrátil domů těsně před 17. listopadem 1939. V Toušeni 
se pak zapracoval do provozu lázní v nečekaném postavení – pořídil si živnostenskou způsobilost hostinského 
a topiče. Navzdory válečné okupaci pracoval i na budoucnosti lázní. S architektem Albertem Jonášem připravil 
výhled na rozšíření lázeňského areálu do parku a projekt zcela samostatného velkého lázeňského pavilonu v parku Itálie. Připravili i žertov-
nou propagaci. Ve válečných lázeňských sezonách podpořil vznik vlastního swingového orchestru B-Boys a s maratoncem Ing. Josefem Hro-
nem uspořádal v lázních dvě soustředění pro mladé atlety – také pro Emila Zátopka. Za války se ovšem stavět nemohlo a přídělové zásobo-
vání zůstávalo svízelné. 

MUC. Vojmír Králík nevzdal ani budoucnost osobní. V listopadu 1943 se šťastně oženil ve Staré Boleslavi 
s Alenou Čamkovou (1923-2016), rodem z Hané, tehdy z Houštky *Florián 2013/4/39+. Také ona měla 
zkušenost z provozu lázní, navíc klášterní vychování a obchodní akademii. V Toušeni brzy zavedla podvojné 
účetnictví, přísná pravidla vlídného chování, postupně převzala všechnu obchodní, osobní a účetní agendu 
lázní a získala živnostenský list pro vedení restaurace. Dcera Alexandra se jim narodila ještě za války uprostřed 
sezony 1944, nedlouho před tím, než byly budovy lázní obsazeny zákopovou rotou německého Wehrmachtu. 

Odboj Vojmíra Králíka a Jaroslava Walliana je dobře 
znám z posledních válečných dní odjinud *Lázně Toušeň 
v listinách a kronikách, 2002, 91+. Jenže následné osvo-

bození přineslo lázním nikoli první svobodnou sezonu, ale obsazení důstojníky Rudé 
armády a po nich armády československé. Teprve pak mohla přijít na řadu oprava 
několikanásobně poničeného lázeňského vybavení a přestavba provozu vodoléčby. 
Majitel lázní dostudovával medicínu a chod lázní plně řídila jeho choť. Během pou-
hých dvou let jimi osud zmítal jako na houpačce: tragická smrt otce, promoce 
doktorem všeobecného lékařství, povinná vojenská služba, radost z narození syna 
Jana (1947), náhlá smrt matky. Směřování státu bylo zřejmé, přesto se z obzoru ještě 
nevytratily ani původní plány. Při lázeňském kongresu ve Vysokých Tatrách počátkem 
února 1948 dohodl mladý majitel toušeňských lázní se zástupci zdravotních 
pojišťoven jejich investiční účast na stavbě velkých moderních lázní v Toušeni. 
V květnu nato obdržel poštou cyklostylovaný list o znárodnění vyjmenovaných láz-
eňských zařízení: Toušeň byla sice pouze zaškrtnuta, ale znárodnění platilo. Zatímní povinností bylo vést podnik dál „s péčí řádného hospo-
dáře“ – tedy bez dluhů a tím bez investic. Nic z inventáře se nesmělo ztratit. Ani z archivu. Zvláštní ministerská vyhláška číslo 825 o znárod-
nění veškerého majetku MUDr. Vojmíra Králíka byla vydána se zpětnou platností až v květnu 1949. Vyhlášku podepsal ministr Josef Plojhar. 
Po desetiletém válečném čekání lázně nutně potřebovaly zásadní obnovu a rozšíření. To již ale nikdo z rodiny zakladatelů nemohl ovlivnit. 
MUDr. Vojmír Králík přijal službu v nemocnici v Brandýse nad Labem a poté na I. interní klinice v Praze. 

Po čase se dostavili státní revizoři a shledali udržovací „řádné hospodaření“ ve 
Slatinných a železitých lázních Toušeň – ke svému údivu – v tak bezchybném stavu, 
že navrhli, aby ředitelství Státních lázní a zřídel pověřilo vedením znárodněného 
podniku dál Alenu Králíkovou, a to v postavení ředitelky. Dokud nenajdou svého 
člověka, oddaného novému režimu. To byla i její podmínka. Protože nebyla 
s lázněmi spojena majetkově, mohla vést celý podnik ještě po tři sezony. Ale za 
rostoucího politického tlaku, když se schylovalo k vykonstruovanému procesu a 
uvěznění jejího otce, se této práce vzdala. Provoz lázní řídila v nejtěžších dobách 
plných deset let.  Odchod zvolila pokorně: nastal „z osudu rukou“. 

MUDr. Vojmír Králík nastoupil vědeckou dráhu v lékařských oborech 
v Balneologickém a Fysiatrickém ústavu University Karlovy v Praze. Publikoval 
vědecké práce, přednášel medikům a léčil tisíce pacientů. Revmatiky, bechtěreviky 
i děti. Dál se věnoval lázeňství. Díky výukovým a léčebným aktivitám se znal se 

všemi lázeňskými lékaři v Československu. Nezatrpkl. Když do Toušeně v září 1958 přijela sovětská delegace – lékařů, učitelů a metalurgů 
z Uralu – a nebyl po ruce nikdo, kdo by jí ukázal lázně, neodmítl, bez přípravy vstoupil do kdysi svého podniku a hosty provedl. Rusky. Přes 
zásah osudu – neboť »lex Králík« ho připravil o všechen hmotný majetek – dosáhl v krátkém životě maxima, byť obhajoba kandidátské di-
sertace mu byla povolena až po dvaceti letech a habilitace až po nádechu pražského jara. Profesury se nedožil.  

RNDr. Jan Králík, CSc., kronikář městyse 
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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 Partner  
Za Školou 2, Lázně Toušeň   
Pondělí   8.00 - 10.00  
Úterý     8.00 - 12.00  13.30 - 16.00 
Středa  8.00 - 12.00 13.30 - 17.00 
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.30 - 16.00 
Pátek  8.00 - 12.00  13.30 - 16.00 
Sobota 9.00 - 11.00  vydávání balíků a listovních zásilek 
 Telefony: 604 100 302, 737 946 186  

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: 326 992 912, 602 641 294  

Provozní doba knihovny  
Skleněná vila, V Ovčárně 87  
Úterý  14.30 - 17.00   
O prázdninách běžný provoz, případné uzavření bude včas 
oznámeno. 

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

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 zce-
la zdarma.  
Registrace je možná  
 a) osobně na úřadě v úřední hodiny 
 b) přes internet http://www.infozpravy.cz 
 c) mobilním telefonem. 
Registraci telefonem provedete zasláním SMS  
LT mezera číslo popisné na telefonní číslo 735 166 666 

Uzávěrka příspěvků  pro následující číslo Floriána: 31. srpna 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 

Dámské kadeřnictví (pouze na objednávku) 
Hlavní 35, Lázně Toušeň 
objednávky na telefonním čísle 723679943.  

CASIDO, s. r. o. 
Floriánské náměstí 413, Lázně Toušeň 
Prodej jednostranných a oboustranných lepících pásek, technic-
kých, stavebních a elektrikářských pásek, plastových sáčků, pyt-
lů, strečových folií, plastového obalového materiálu za velkoob-
chodní ceny.    
Pondělí - pátek 8.30 - 15.00    
Telefony: 737 242 375-6    www.casido.cz 

VEČERKA U Honzíka 
p o t r a v i n y  –  d r o g e r i e  
Thao Leová Thanh a Ngoc Nguyen Duc - Lázně Toušeň, Hlavní 13 
Otevřeno denně: 
pondělí – pátek  6:30 - 20:00 
sobota + neděle  6:30 - 18:30  

Atelier Kučera 
krejčovské práce –  opravy oděvů  
Lázně Toušeň, Za Školou 56 
Otevřeno:  
úterý – pátek   9:00 - 12:00  14:00 - 17:00 
sobota   9:00 - 11:00 

Mgr. Eva Valsová, telefon 736 536 574 

mailto:beran-advokat@seznam.cz
http://www.infozpravy.cz/
mailto:objednavky@gastrodeli.cz
mailto:beran-advokat@seznam.cz
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den čas místo akce 
   

červenec 2018  

sobota 7. července 17:00 Floriánské náměstí cyklovýlet (volnočasová komise) 

sobota 7. července 21:00 nádvoří Skleněné vily letní kino Bába z ledu 

pátek 13. července 19:00 Skleněná vila slavnostní setkání se Soňou Červenou (ÚM) 

sobota 14. července 17:00 nádvoří Skleněné vily kapela Druhej dech a Láďa Weyrostek 

sobota 21. července 21:00 nádvoří Skleněné vily letní kino Bajkeři 

sobota 28. července 18:00 Skleněná vila vernisáž výstavy výtvarných děl Aleny Vitákové (ÚM) 

neděle 29. července 21:00 Skleněná vila troj-video Toušeňská růže (DSLT) 

   

srpen 2018  

sobota 11. srpna 17:00 nádvoří Skleněné vily kapela Druhej dech a Láďa Weyrostek 

sobota 18. srpna   Floriánské náměstí cyklovýlet (volnočasová komise) 

sobota 18. srpna 20:30 nádvoří Skleněné vily letní kino Pěkně blbě 

neděle 26. srpna   Skleněná vila divadelní představení 

pondělí 27. srpna 13:00 hřbitov vzpomínka na generála Tomáše Sedláčka (úřad městyse) 

   

září 2018  

sobota 1. září 18:00 Skleněná vila kapela Antikvariát 

sobota  8. září 7:30 Floriánské náměstí výlet - Trutnov, Vrchlabí, Špindlerův mlýn (volnočasová komise) 

neděle 9. září 13:00 - 15:00 Skleněná vila start soutěže Švihák lávkový (volnočasová komise) 

sobota 15. září 9:00 antukové hřiště Na Polabí nohejbalový turnaj 

sobota 22. září 20:00 sokolovna Noc sokoloven – 100 let T. J. Sokol Lázně Toušeň 

   

říjen 2018  

pondělí 1. října 19:00 Skleněná vila Shakespearův Hamlet (PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.) DSLT 

pátek 5. října 14:00 - 22:00 Skleněná vila volby do zastupitelstva městyse 

sobota 6. října 8:00 - 14:00 Skleněná vila volby do zastupitelstva městyse 

neděle 28. října 15:00 pomník padlých položení květin – 100 let republiky (ÚM) 

   

listopad 2018  

sobota 10. listopadu 20:00 sokolovna posvícenská Martinská zábava 

  Skleněná vila ustavující zasedání zastupitelstva městyse 

   

prosinec 2018  

neděle 2. prosince 17:00 Floriánské náměstí rozsvícení vánočního stromu (úřad městyse) 

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

mailto:zpravodaj@laznetousen.cz
https://www.csfd.cz/film/421934-baba-z-ledu/prehled/
https://www.csfd.cz/film/515733-bajkeri/prehled/
https://www.csfd.cz/film/477646-pekne-blbe/prehled/

