Přehledná mapka městyse
Od letošního jara se zastavují návštěvníci, lázeňští pacienti i občané před novými přehlednými mapkami městyse na Floriánském náměstí a u
nádraží. Původní panely s orientačními mapkami pořídila obec v roce 1989. Autorem první mapky byl toušeňský výtvarník Rudolf Truhlařík,
tehdy předseda Okrašlovacího spolku. Oba poutače byly opakovaně obnovovány až do dvou ničivých zásahů vandalů (8. 5. 2008 u nádraží a
30. 12. 2013 na náměstí). Na obou místech nakonec zůstaly už jen kovové konstrukce [Florián 2009/5-6/3]. Díky Okrašlovacímu spolku, kulturní komisi a velkorysosti rady městyse došlo nyní k nápravě [Florián 2021/1-2/4, 2021/5-6/5]. Obnovu konstrukcí, novou podobu mapek,
výrobu a instalaci zajistila firma Výroba reklamy s.r.o., autorkou nové mapky je Monika Kučerová. ■
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Okrašlovacímu spolku je 125 let
Toušeňský Okrašlovací spolek, založený 30. září 1896, zůstává
v nenápadném zákrytu ostatních spolků, ale stále bděle [Florián
2011/7-9/3-4, 2014/1-2/14, 2015/7-8/10, 2016/3-4/10, 2016/910/9].
Oživitelé spolku, vedeni Rudolfem Truhlaříkem, byli již roku 1990
zvoleni do obecního zastupitelstva a mohli tak po vynucené přestávce začít uskutečňovat záměry spolku nově a přímo. Od té doby nebylo třeba mnoho samostatných aktivit. Neboť účelem spolku není
zviditelňování názvu, ale naplňování záměrů, a členům spolku se
dosud vždy dařilo přesvědčit ostatní zastupitele, aby sama obec dbala o životní prostředí, pořádala reprezentační kulturní akce, vydávala
pohlednice a propagační i speciální tisky a publikace. Při tom všem
členové spolku vždy plně napomáhali výsadbě, doplňování a obměně
stromů a květin v ulicích, péči o parky i o nábřeží a okolí městyse. Na
tak rozsáhlé počiny by spolek nikdy nemohl stačit sám. O velké náměty a sny není nouze: připomínka pobytu Karla IV., umělecká díla ve
veřejném prostoru, pamětní obelisk na předmostí lávky, průvodce

prostřednictvím QR kódů a možná i další pamětní desky…
Členové Okrašlovacího spolku soustavně pomáhají při vzniku, instalaci a průběhu výstav, při kulturních večerech a podílejí se na publikacích (Lázně Toušeň v listinách a kronikách, Kolonáda v Lázních Toušeni, Toušeň v době Karla IV., Toušeň na starých pohlednicích). Dosud
nejméně viditelným, ale velmi podstatným z činů nedávných let je
úspěšná spolupráce s Okrašlovacím spolkem čelákovickým při shromažďování podkladů pro vyhlášení kulturní památky v lokalitě bývalého mostu pod toušeňským hradištkem (více na stranách 12-13).
Před sto lety byla péče o přírodu v Toušeni a okolí pouze starostí
Okrašlovacího spolku. Dnes je tato starost plně v záměrech i péči
městyse. Dva členové spolku působí přímo v radě městyse, další tři
mezi zastupiteli. Uskutečňování cílů prospěšných všem je mnohem
přímější. Až mandáty členů spolku v této síle jednou vyprší, úsilí kultivovat lázeňské prostředí městyse již jistě ze záměrů městyse nezmizí.
A možná dojde i na další sny. ■
za Okrašlovací spolek JK & JK

Z úřadu městyse

Zprávičky
Námořní a říční zpoždění
V naší obci je aktuálně více rozeběhnutých projektů v různé fázi realizace. Jedním z nich je i výstavba vývaziště pro lodě, které mělo být
dokončeno v červnu tohoto roku [Florián 2020/1-2/4, 7-8/2, 1112/3]. Právě tato realizace je v tomto roce postižena celosvětovým
logistickým problémem v námořní dopravě, spojeným s pandemií
covid-19, kdy se výrazně prodlužují dodávky objednaného materiálu,
a to v řádu tří až pěti měsíců. Z tohoto důvodu je nutně posunuto i
datum dostavby vývaziště.

Rekonstrukce bytů v Domě seniorů
V Domě seniorů U Byšických průběžně pokračují rekonstrukce bytů.
Dokončeny jsou jak byt pro správce, tak další dvě bytové jednotky.
Oprava dalšího prostoru začne ještě během prázdnin. Na rekonstrukcích bytů se pracuje podle možností a obsazenosti prostoru. Městys
předpokládá, že se v Domě seniorů podaří zrekonstruovat postupně
všechny byty.

Vítací cedule
Pamětníci jistě pamatují
veliké vítací cedule pro návštěvníky Lázní Toušeně,
které byly umístěny na třech
hlavních vjezdech do městyse. Tyto vítače již dosloužily
a byly před několika lety
odstraněny.
Projíždějící
„vítaly“ jen klasické dopravní
značky s názvem obce. Nyní
byly opět na vjezdech a výjezdech na ulici Hlavní ze
směru od Čelákovic i od
Brandýsa a v ulici Nehvizdská
umístěny nové cedule, vítající a loučící se s návštěvníky
naší obce.

Zeď kolem Parku profesora Procházky
Prostor kolem Skleněné vily prošel v minulosti proměnou, ze které
vzešel kouzelný Park profesora Procházky = park roku 2010.
V nedávné době došlo k oživení zeleně a dalším úpravám včetně instalace fontánky v horní části parku. Dokonalému místu pro relaxaci
snad už nic nechybělo. Jedinou vadou na kráse byla ještě donedávna
porušená kamenná zeď, která byla v jedné části natolik zvětralá, že se
položila do vedlejší zahrady. Další část byla již dříve nahrazena dřevěnými plaňkami a zadní část parku ukončena pletivovým plotem a
bránou. V uplynulých dnech konečně došlo k rekonstrukci první části
zdi. Rekonstrukce pokračuje, a to dokončením kamenného zdění a
novým kovaným plotem se vstupní branou ze směru od Labe.

Parkování

Nový chodník Nad Itálií
Již v minulosti byla naplánována výstavba chodníku v ulici Nad Itálií,
který by navazoval na chodník z ulice Nehvizdská. Nyní se chystá realizace stavby chodníku. Ten původní měl vést podél domů po pravé
straně ze směru z Nehvizdské [Florián 2021/5-6/3]. Po konzultaci se
stavební firmou přichází ale v úvahu realizace chodníku i na opačné
(jižní) straně. Firma nyní zjišťuje možnosti prostoru a povrchu pro co
nejvhodnější umístění chodníku a připravuje projekt. V blízké době
tak dojde ke stavbě dalšího nového chodníku, a to od rohu ulice
Nehvizdská až ke křížku po levé (jižní) straně ulice Nad Itálií.
2

O návrhu řešení situace s nárůstem aut v ulici Káranská a
v přilehlých ulicích jsme vás již informovali předešlých číslech Floriána [2019/1-1/1, 7-8/1, 9-10/2, 2021/3-4/2]. Problém parkování
bohužel není možné vyřešit tak rychle, jak bychom si přáli a potřebovali. Nicméně, po konzultaci s Mgr. Lucií Hanouskovou
z Dopravního inspektorátu jsme ve fázi zakreslování nového dopravního značení, které pomůže řešit problém s vjezdem do této lokality
i s parkováním. Zatímco čekáme na dokončení a schválení projektu,
umístili jsme na nové informační stojany ukazatele směřující
k odstavnému parkovišti v ulici Na Pruhu. Toto místo je již označeno
značkou Parkoviště a návštěvníci či turisté zde mohou parkovat.
Místo parkoviště bude ještě upraveno tak, aby nebyl problém přijíždět ke kontejnerům na tříděný odpad. Věříme, že projekt na úpravu
vjezdu a parkování v krizových ulicích bude brzy připraven a budeme jej moci začít plně realizovat.

Výpadky elektřiny
Letošní léto s sebou přináší větší množství bouřek a k nim se často
vztahují i nečekané výpadky elektrického proudu v domácnostech.
Při těchto výpadcích doporučujeme sledovat www stránky ČEZ
nebo přímo volat na bezplatnou linku ČEZ tel.: 800 850 860.
Florián 7-8 / 2021
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Cirkus ve Skleněné vile
První akcí pro děti, která se uskutečnila po nečekaně dlouhé odmlce,
byla návštěva cirkusu Junkson 27. června ve Skleněné vile. Improvizovaným šapitó se stala spolková místnost, kde vystoupil žonglující
klaun, indián s noži se svou sličnou asistentkou, a dokonce i kouzelník, který vykouzlil holubičku a také nezbytného králíka. Do představení s klaunem se zapojily i děti, ze kterých se na chvíli stali účinkující
diváci, a které si svou novou roli zodpovědně užily. O přestávce si
ještě diváci mohli vychutnat cukrovou vatu či jiné dobroty, stejně
tak, jako v opravdovém cirkuse.
Bavili se i rodiče, kteří zaplnili téměř všechny připravené židle. Oživení vily v podobě cirkusového představení bylo příjemným zpestřením
před koncem školního roku.

Příspěvek místům, která byla postižena tornádem
V červnu námi všemi otřásla zpráva o tornádu, jež se prohnalo několika obcemi na jižní Moravě a zcela je zdecimovalo. Několik dalších dní a
týdnů jsme mohli sledovat fotografie a záběry v médiích, které jako by ani nebyly z Evropy, kde na tornáda a podobné katastrofy nejsme
zvyklí. Řada lidí přišla o střechu nad hlavou a o vše, co měli. Situace se neobešla bez obětí na životech a zraněných. Tato katastrofa zvedla
vlnu solidarity a celá zem se spojila, aby pomohla. K této pomoci se přidával i náš městys. Na popud starosty městyse zastupitelstvo odsouhlasilo odeslání částky 50 000,- Kč do Moravské Nové Vsi, jež se velikostí podobá Lázním Toušeni. Po dohodě byla částka zaslána přímo na
účet obce. Další pomoc z našeho městyse zorganizovali naši baráčníci (více na straně 8).■
Mgr. Jana Hadrbolcová, místostarostka městyse

Fextovo zmizení

Oprava havárie vodovodu
Na 2. června ohlásila firma VaK Zápy odstávku dodávek vody
pro ulice Hlavní od Davídků, Na Krétě, Na Ostrůvku a
V Ovčárně (ke Skleněné vile). Příčinou byla vada na potrubí u
autobusové zastávky při dolním konci Pražské ulice. Před opravou bylo třeba odtěžit promáčenou zeminu a odčerpat bahno
do hloubky dvou metrů. Zkušení odborníci si s havárií poradili
dočasným zaslepením poškozené odbočky. Komplikovanou
situaci se podařilo dořešit až v rozšířeném výkopu 10. června
za další, už jen tříhodinové odstávky.

Místní akční skupina MAS Střední Polabí pořádá letos od 1. července do
30. září pošesté letní poznávací turistickou soutěž, jejímž hlavním hrdinou je záhadný Fext. Tentokrát je pro soutěžící úkolem projít 8 výletních
okruhů. Hned první je dovede k soutoku Jizery a Labe. V soutěžním sešitku je 17 obrázků míst, z nichž lze při každém výletu vidět dvě, která si pak
soutěžící v sešitku zaškrtne. A poslední obrázek, který zbude nezaškrtnutý, přivede pilného turistu k lákavé odměně. Sešitky jsou k mání na úřadě
městyse. ■
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Umístění kontejnerů na BIO odpad
Lokalita / Týden
--Den přistavení kontejneru
Na Zárybničí
Floriánské náměstí
Nehvizdská x U Habeše
U Sokolovny x Cukrovarská
Na Chmelnici
Na Nábřeží x V Ovčárně
Nad Lomem
Na Požárech
Na Ostrůvku
Nad Křížkem
Zápská
Na Hradisku x Na Stráni
U Sokolovny x V Zátiší
Svoz BIO odpadu občanům s
hnědými popelnicemi

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09. 23.09. 30.09. 07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 04.11.
2*

2*

2*

04.08.

18.08.

01.09.

15.09.

29.09.

13.10.

27.10.

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
extrémně přeplněny, kontaktujte prosím starostu (tel.: 603 876 540) nebo kohokoli z technických služeb.
Máte velké množství bioodpadu či nestíháte odvážet bioodpad do veřejných kontejnerů? Jako službu občanům zabezpečujeme přistavení
kontejneru na víkend (příp. přes týden) za cenu 480 Kč. V případě zájmu kontaktujte úřad městyse.
Florián 7-8 /2021
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Výlet do Panenských Břežan
Dlouhých osm měsíců trvalo, než se baráčníci opět mohli 4. června 2021
sejít na svém pravidelném pátečním sedění na rychtě. Soused rychtář Jiří
Kučera přítomné tradičně srdečně přivítal, vše jako vždy probíhalo podle
regulí, a po tak dlouhé době bylo o čem povídat. Jedním z bodů sedění
bylo také projednání nabídky historika Oblastního muzea Praha-východ
Mgr. Martina Hůrky navštívit v Panenských Břežanech kapli sv. Anny a
zámeček, kde by nám byl průvodcem. Nikdo z přítomných nezaváhal ani
chvíli, všichni velmi rádi nabídku přijali.

Besídka žáků mateřské školy
Do uplynulého roku výrazně zasáhla vlna pandemie coronaviru,
celý školní rok byl složitý nejen pro rodiče, učitele, žáky a studenty, ale i pro děti z mateřských škol. V červnu však konečně
nastala doba, na kterou všichni tak dlouho a netrpělivě čekali!
Když se trochu rozvolnila protiepidemická opatření, konečně
bylo možné setkání větších skupin lidí, třebaže s jistými omezeními. Toho s radostí využily i toušeňské školy – jak mateřská,
tak základní. Paní učitelky i vychovatelky a za účasti ředitele
obou škol Mgr. Martina Černého připravily dvě krásné akce, a
tím udělaly radost nejen všem dětem, ale stejně tak i jejich
rodičům, prarodičům a všem jejich blízkým.
První z nich se konala v pondělí 14. června 2021 v toušeňské
sokolovně, díky filmařům nedávno vymalované do odstínů
zelené, béžové a oranžové. Po přivítání všech přítomných panem ředitelem se zde představily děti z mateřské školy. Zatím
stále v respirátorech přihlížející diváci měli oči jen pro malé
účinkující. Ti na odpolední besídce zářili na podiu jako hvězdičky a sluníčka zdobící závěsy za nimi, a za doprovodu písniček a

Datum návštěvy bylo stanoveno na 22. června. Obavy z vrtkavého počasí
pominuly, když jsme v půl deváté už za ustávajícího deště vyrazili osobními auty z Floriánského náměstí do Panenských Břežan, a když po příjezdu
na místo přestalo pršet úplně. Naše prohlídka areálu tak mohla začít
v parku, kde nás náš průvodce seznámil s historií zámečku i kaple sv.
Anny, kam jsme zamířili nejprve. Všichni byli okouzleni jednou z prvních
staveb geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho – Aichela. Mnozí z nás
již kapli v minulosti navštívili [Florián 2017/1-2/5], tehdy ale ještě nebyla
zcela dokončena rekonstrukce, nyní jsme si tak mohli vychutnat její krásu
v plné parádě. Mgr. Martin Hůrka nás také upozornil na teprve nedávno
objevený letopočet na dlaždici – 1706.
melodií z oblíbených filmových pohádek předvedli s plným
nasazením vše, co je paní učitelky naučily. Předškoláci se navíc
pochlubili svou zdatností při cvičení na lavičkách. Pro mnohé
děti to bylo první veřejné vystoupení, ale po trémě nebylo ani
památky. Naopak, vystoupení těch nejmenších až po předškoláky bylo upřímné, spontánní a dojemné. Všichni se svých úkolů
zhostili na výbornou, s chutí, nadšením a přirozeností sobě
vlastní. Snaha a pečlivost přípravy se vrátily v zaslouženém
potlesku a ve spokojených tvářích všech přítomných diváků.
Na závěr celé akce obdrželi předškoláci z rukou ředitele Mgr.
Martina Černého knížku „Učíme se číst“ a zároveň jim byly
představeny paní učitelky, které je v následujícím školním roce
zcela nově ve dvou 1. třídách budou učit: Ivana Studničková a
nová paní učitelka Mgr. Kateřina Šedivá. Na vydařené sváteční
odpoledne plné dětské radosti budou jistě rádi všichni vzpomínat. ■

Po prohlídce kaple jsme se prošli parkem, který lemují záhony žlutých
růží. Tady jsme se dověděli, kolik práce bude ještě zapotřebí, než bude
úprava parku dokončena. Zajímavá pro nás byla informace o studni, která
se v parku nachází a ze které je čerpána voda na zalévání. Studna je 80 m
hluboká, je v ní 50 m vody a nikdy se nestalo, že by byla vyčerpána.
Pomalu jsme došli k zámečku, kde jsme měli možnost prohlédnout si
expozici Památník národního útlaku a odboje mapující smutné období 2.
světové války. Spolu s Lidicemi a Terezínem tvoří „trojúhelník paměti
národa“ pro dané období. Kromě období protektorátu je část expozice
věnována také historii zámku, který vznikl v 1. polovině 18. století. Po
skončení zajímavé prohlídky jsme už zase v dešti mířili k autům a rozjeli
se každý podle svého – do práce, na dobrý oběd do Staré Boleslavi, nebo
domů. Mgr. Martin Hůrka si zaslouží velké a upřímné poděkování za
umožnění v klidu a velké pohodě prohlédnout si celý historický areál,
který je součástí Oblastního muzea Praha – východ. ■
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Loučení páťáků na nádvoří
Zatímco předškoláci se loučili s mateřskou školou v sokolovně, rozloučení páťáků s toušeňskou základní školou se konalo venku – na
nádvoří Skleněné vily: za pěkného počasí 23. června. A jak už jsme si
u nás zvykli, opět to byla velmi milá školní akce.
Končící pátou třídu navštěvovalo 25 žáků, kteří se svou třídní učitelkou Ivanou Studničkovou a za pomoci pedagogů připravili pro své

blízké krásné vystoupení. Že na toušeňskou školu děti rády vzpomínají, svědčí i to, že se přišli podívat i bývalí páťáci. Těm se ani nemuselo říkat dvakrát a velmi ochotně pomohli přestavět lavice pod stanem, nanosit židle, a už se spolu se všemi přítomnými těšili na odpolední program. Po úvodním přivítání všech přítomných samotnými
páťáky začalo celé vystoupení známou písničkou „Bejvávalo dobře“
hranou na flétny pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Černé. A že
to děti zvládnou vždy skvěle, to už všichni vědí.
Na tradiční čtení vzpomínek žáků na toušeňskou školu, které si přečtete na následující dvojstraně [6-7], navázala pěkná hudební vystoupení. A tak si přítomní poslechli hru na klavír Stely Javorkové, Emu
Valáškovou hrající na housle i jako doprovod, když zpívala Julie Agressová. Předvedlo se i „kytarové trio“ děvčat ze 4. třídy za doprovo-

du paní učitelky Mgr. Ludmily Černé, která pokračovala hrou na kytaru, když Stela Javorková a Ondra Bača hráli na ukulele, a k tomu si
vesele zazpívala celá pátá třída. Bylo příjemné sledovat, jak se všichni
žáci baví a podupávají si do rytmu melodie.
Po hudebním vystoupení všechny přivítal ředitel školy, promluvil
k dětem i rodičům a poté předal slovo starostovi městyse Ing. Luboši
Valehrachovi, MBA. Ten po krátkém proslovu k dětem postupně podle abecedy všechny vyzval k podpisu do pamětní knihy. Jako poslední
se podepsali třídní učitelka, ředitel školy a na závěr starosta městyse.
Milým překvapením pro paní učitelku byla žáky složená báseň, kterou všichni společně přednesli, a velkou radost paní učitelce udělala
nádherná kytice 25 žlutých růží a dárky. Dojemně milé rozloučení se
neobešlo ani bez tradičního přípitku dětským šumivým vínem, o které se postarali ředitel školy a starosta městyse. Dětské oči zářily štěstím, ale zároveň byla cítit i nostalgie z posledních společných chvil. A
na úplný závěr báječného odpoledne společná fotka, dárek pro
všechny páťáky z rukou pana ředitele v podobě knížky „Přežití
v divočině – příručka pro zálesáky a zálesačky“.

Po prázdninách už budou děti navštěvovat jiné školy: Kamenku či
gymnázia v Čelákovicích nebo v Brandýse nad Labem nebo v Praze.
Přejeme všem, ať se jim tam líbí a daří stejně jako ve škole toušeňské, na kterou určitě budou vzpomínat celý život. ■
text a foto Hana Němečková, šéfredaktorka zpravodaje Florián

Lázně v nových barvách
Za červnového počasí probíhaly pečlivé práce na vyčištění a barevné obnově fasád hlavních budov Slatinných lázní. V rámci početnějších oprav, které již byly dokončeny v interiérech [Florián 2021/12/9], byla upravena i vnější podoba vchodů: vjezd do areálu byl
opatřen novými dálkově ovládanými vraty a nad hlavním vchodem
byl odstraněn nadbytečný, již dlouho nesvítící neonový nápis. Pro
novou podobu fasády byly zvoleny svítivější barvy. Letošní
„slavnost sezony“ byla z důvodu koronaviru přesunuta na září. ■
red

Zlatá cena za češtinu ve světě
Čestná občanka Lázní Toušeně Soňa Červená, operní pěvkyně a
herečka, obdržela cenu Ochranného svazu autorského a v rámci
16. výročních cen převzala zvláštní Zlatou (křišťálovou) plastiku za
zásluhy o vzorovou interpretaci děl Leoše Janáčka v češtině na
světových scénách. Cena se nejhlouběji vztahuje k nastudování Její
pastorkyně v San Francisku (1980) a následně v Ženevě, Bruselu a
Paříži. Všestranná umělkyně (95), oceňovaná zejména v západní
Evropě a v USA, převzala cenu na Nové scéně Národního divadla.
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Vzpomínky jednadvaceti páťáků
Filip Nožíř, Martin Sýkora, Ondra Bláha
ÚVOD
Rádi bychom vám řekli něco o rotační výuce. To je výuka, kdy se týden učíte doma a týden ve škole.
PLUSY A MÍNUSY
Nevýhodou rotační výuky je, že musíme pořád nosit učebnice sem a tam.
Když se učíme z domova, nevidíme se s kamarády a jsme jen doma před počítačem.
Lepší je určitě výuka ve škole, jednodušeji se všechno naučíme a jsme všichni
spolu, můžeme dělat srandičky o přestávkách.
NEPLECHY PŘI DOMÁCÍ ŠKOLE
Mně se jednou stalo, že když babička zapínala pračku, tak vypadávaly pojistky a
nešel mi tedy internet a spadlo mi připojení do třídy.
Jeden náš spolužák se zase připojoval do učebny v době, kdy měl hodinu někdo
jiný.
Několik dětí se také vyfotilo, dalo fotku před kameru a dělalo, že mají kameru
zaseknutou.
To se pak paní učitelka vždycky zlobila.
Proto doufáme, že žádná domácí škola už nikdy nebude, být spolu ve třídě je
prostě super!!!

Kuba Jeřela, Ríša Kužel
Ve všech třídách jsme společně četli vždy několik knížek, ze všech jsme si
vybrali Doktor Proktor a prdicí prášek.
Nejlepší scéna je, když kluk ochutnal prdicí buchtu a po chvilce vzlétnul do
oblak.
Z obyčejného prdu, za který se plno lidí stydí, mají děti zábavu. Jako prdicí
a prdonautí prášek.

Ondra Bača, Adam Osman, Dan Toman
ZOO LIBEREC a PRAHA
Obě ZOO byly obrovské, v obou jsme koukali na různá zvířata. Také jsme
byli v takové džungli a byli tam opice a ptáci. V Praze jsme viděli gorilu,
která se snažila rozbít sklo a v Liberci bílé tygry, kteří byli náladoví. Obě
ZOO se nemohly obejít bez ledové tříště, Dominik ale dal přednost klobáse.
V Praze taky byli sloni, lvi, nosorožci a další cizokrajná zvířata. V Liberci jsme pozorovali lední medvědy, jaguáry a holkám se velice
líbila panda. Byli jsme také v místnosti, kde nad námi lítali netopýři. Viděli jsme krokodýly, kteří byli hned vedle nás.
Na Vánoce ve 3. třídě jsme se rozhodli, že místo toho, abychom si přáli dárky, tak adoptujeme zvířátko. Vybrali jsme si psa ušatého
a jeli jsme se na něj do Prahy kouknout. Všem se nám tam moc líbilo.

Patrik Brejcha
Když jsem nastoupil do první třídy, tak jsem od rodičů dostal školní batoh a
nový penál. Ve škole nám rozdali kufřík na výtvarnou výchovu. Učili jsme
se psát, počítat a číst. Moc mě to bavilo, protože jsem tam měl i spoustu
kamarádů. Seděl jsem v prostřední řadě ve čtvrté lavici. Měl jsem i kamarády z jiných tříd. Např. z druhé třídy.
Nejvíce mě bavil tělocvik a také český jazyk.

Julie Agressová, Anička Kubešová
Letos jsme díky naší paní učitelce byli na pobytu ve Vítkovicích, kde se nám
všem velmi líbilo a chtěli bychom Vám o něm vyprávět.
ÚTERÝ 15. ČERVNA 2021
V úterý byl náš první den na chatě. Hráli jsme na schovku a odpoledne
jsme šli do restaurace Rezek a potom do hospody na večeři. Tam jsme měli
smažený řízek s bramborovou kaší, chvíli jsme pobyli na zahradě, kde nám jeden pán z hospody položil pár otázek a kdo odpověděl
správně, dostal balení chipsů. Po cestě zpátky jsme vyšli velký strmý kopec a když jsme došli na chatu, padali jsme na zem a nemohli jsme nabrat dech. Odpočinuli jsme si ve svých pokojích a potom byla svatba Emy a Adama, ale nakonec se nevzali, protože
ani jeden neřekl „ano“. Večer jsme se ještě osprchovali, dívali jsme se na televizi a pak jsme šli spát.
STŘEDA 16. ČERVNA 2021
Ve středu jsme byli na Zlatém návrší. Cestou jsme viděli hodně bunkrů. Došli jsme do restaurace, kde jsme si hráli na hřišti. Filip se
houpal a skákal ze srázu. Pak jsme se tam naobědvali. Ondra Bláha si objednal vodu a oni mu tam dali citron, takže to nechtěl pít a
byl naštvaný. Potom jsme zase šli do restaurace Rezek, kde jsme si koupili zmrzlinu. Na chatu jsme dorazili asi kolem páté odpoledne. Odpočinuli jsme si a šli jsme do restaurace na večeři. Po večeři jsme v restauraci hráli stolní fotbal a potom jsme šli zpět na
chatu. Na chatě jsme se dívali na televizi, a nakonec jsme šli spát.
ČTVRTEK 17. ČERVNA 2021
Ve čtvrtek jsme se my holky probudily v 5 hodin ráno, protože k nám vletěla oknem velká vosa. Po snídani jsme někteří měli rozcvičku. Kolem 10 hodin jsme vyrazili na výlet. Hodně jsme chodili do kopce, takže nás bolely nohy. Potom jsme dorazili do restaurace, kde jsme měli k obědu kuře na smetaně s těstovinami. Pak jsme šli na hřiště u farmy Hucul, kde jsme si hráli. Ještě jsme pak
dlouho šli, než jsme dorazili unavení na chatu. Na večeři jsme šli opět do místní restaurace. Byl to náš poslední večer, při kterém
6
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jsme hráli hry. Moc jsme si to užili. Osprchovali jsme se, vyluxovali a spokojeně usnuli. Byl to skvělý pobyt, za který paní učitelce
Studničkové, paní učitelce Řehákové a Adélce Studničkové moc děkujeme.

Radim Hykl, Maxim Horák
DISTANČNÍ VÝUKA
Na jaře minulého roku ve čtvrté třídě nás zavřeli kvůli covidu-19. A nevěděli jsme, že bude pokračovat až do páté třídy.
Při distanční výuce některé děti nedávaly pozor. Schválně si vypnuly kamery a šly si hrát. Nebo si vymyslely, že jim vypadly pojistky. Sranda byla, když
paní učitelka vyvolala jednoho žáka. On nevěděl, co má říct, omylem si
nechal zapnutý mikrofon a při tom volal s kamarádem, kterého se ptal na
to, co nevěděl. Mnohdy někdo na online hodinu zapomněl nebo zaspal.
Výuka na dálku vyhovovala několika dětem, ale zato učitelkám to nevyhovovalo. Stalo se dost vtipných situací. Ale jsme rádi, že už jsme ve škole...

Vojta Čížek, Stela Javorková, Matyáš Kuncl
Škola v přírodě byla vždy super. V první třídě jsme nacvičovali divadlo o
dívčí válce, každý si svou roli užil. Každý rok vždy lezeme na Špičák, kde to
vždy oslavíme nějakou šifrovou hrou.
Ve třetí třídě jsme hráli divadlo, ve kterém jsme předváděli a říkali vtipy o stonožce, každý rok na škole v přírodě opékáme na klackách buřty.
Bohužel jsme si toho spolu tolik neužili, protože ve 4. a v 5. třídě byl coronavirus a nemohli jsme nikam jet. Ale 4 dny jsme jenom
naše třída bydleli ve Vítkovicích na chatě.

Patrik Brejcha, Jakub Daňhelka, Dominik Vondrášek
Tento rok na Den dětí jsme vyjeli se třídou na
výlet na kole. Když jsme dojeli do cíle, byli tam
koně. Když jsme si je hladili, tak si dokonce
jeden pčíknul. Pak jsme si tam opékali buřty,
bylo to super. Na plotu u koní byl mírný elektrický proud, jak jinak, než abychom se ho
zkusili dotknout. Chvíli nás brněla ruka. Byla
tam i velká sršeň. Skoro všichni jsme se jí báli.
Sršeň byla velká, měla oranžovou hlavičku. Po
cestě nazpátek jsme se stavili u dvou hospod.
Zpáteční cesta se neobešla bez pádu jednoho
z našich kamarádů. A to dokonce dvakrát.
Nakonec jsme se stavili v Toušeni u občerstvení Oddechoff. Každý jsme dostali zdarma zmrzlinu. Všichni jsme si to užili, budeme dlouho
vzpomínat. ■
Foto na této dvojstraně: Hana Němečková

Poděkování paní třídní učitelce Ivaně Studničkové
Paní učitelka Ivanka
je vědomostí plná studánka.
Všichni ji moc rádi máme
i na kouli v žákajdě
jednou zavzpomínáme.
Na školy v přírodě jsme spolu jezdili
a zkratky pana ředitele si řádně užili.
V bazénu jsme se plavat učili,
někteří z nás se občas i topili.
Výletů i divadel bylo víc než dost,
pak ale navštívil nás nezvaný host,
covid se jmenoval, a na dlouhé týdny
nás k počítačům doma připoutal.

Z oken jsme smutně hleděli
a do školy se nesmírně těšili.
Teď pár týdnů jsme tu spolu mohli ještě být
a zlomky i dělení si řádně procvičit.
Výlet na kolách jsme také zvládli
a hromadu buřtů tam zdlábli.
Školu Kamenku jsme prošli hladce
a pak už Vítkovice na nás volaly sladce.
Pět let uteklo jako voda
a na nás už gympl a Kamenka volá.
Všichni se těšíme,
plakat snad nebudem,
s Vámi se loučíme
Za vše moc děkujem…

Video záznam ze slavnosti 23. června 2021 na nádvoří Skleněné vily v sestřihu do 37 minut je dostupný na:
https://www.youtube.com/watch?v=BDkJAdDT7Gg
[kamera Ing. Martin Javorek, střih Lukáš Javorek, titulky Stela Javorková česky (nebo v dalších vice než sto jazycích od afrikánštiny po zulu)]
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Týden v Karlových Varech
Díky státnímu příspěvku jsme se vydali na levný pobyt do hotelu
Mánes. Původní myšlenka byla jet malým autobusem. Nakonec
jsme se sotva vešli do velkého.
Hned po příjezdu na nás čekal chutný oběd, lékařky k prohlídce a
procedury. Večer, po vynikající večeři jsme se sešli na seznamovacím
večírku ve vinárně. A poznávali jsme se pak skoro každý večer dál při
kytaře, banju. Ubytovaní jsme byli v nově zrekonstruovaných prostorných pokojích.

Měli jsme v plánu dva celodenní výlety. První byl na zámek do Klášterce nad Ohří. Mají tam už skoro 70 let výstavu porcelánu. A že ho
bylo hodně. Procházka parkem až k lázním nebo výhledy na řeku
Ohře byly pro ty, kteří neměli zájem o zámek. Dalším městem výletu
byla Kadaň. Tam jsme poobědvali, podívali se na radniční věž na náměstí, prošli uličkou místy jen 60 cm úzkou, kolem hradeb nebo podél řeky. Posledním cílem byl Ostrov. Ten nás všechny uchvátil hezkým zámkem a zahradou, která svého času byla připodobněna
k Versailles. Na náměstí jsme ochutnali nádherné dorty v místní cukrárně a zmrzliny při procházce upraveným městem.
V sobotu jsme se po procedurách a obědu vydali na neplánovaný
výlet do Lokte. Někdo šel na hrad, jiný se projít po náměstí, další
podél řeky nebo vyzkoušet místní pivovar s pivem Florian, Ondrovi se
povedla i projížďka lodí po Ohři.
V neděli jsme ráno jeli na Klínovec. Povedlo se nám vyjet brzy a autobus nás vysadil přímo pod rozhlednou.
Výhledy do kraje byly hezké, ale budova je stále v dezolátním stavu.
Půl autobusu se rozhodlo dojít pěšky do další zastávky, na Boží Dar.

Tam jsme se rozešli koho co zajímalo. Na poštu, poslat dopis Ježíškovi, na Ježíškovskou stezku nebo na procházku na rašeliniště, popřípadě ochutnat místní dobroty v restauracích. Místo do Jáchymova,
kterým jsme projížděli cestou nahoru, jsme jeli do nejbohatější vesnice ČR, Potůček. Nejeli jsme za nákupy, ale na vlak, kterým se jelo přes
viadukty a slatiny a lesy do Karlových Varů, kde jsme znovu lidi nabrali a odvezli do hotelu.
V pondělí a úterý jsme měli volno na poznávání Karlových Varů. Hodně nás jelo lanovkou na Dianu a na rozhlednu, ochutnávali jsme prameny, někdo i 14. V pondělí večer jsme si udělali rozlučkový večírek.
Překvapivě nebyl úplně v mé režii, ale ostatní pro mě udělali Vánoce.
I se stromečkem a dárky. Velmi mě překvapili a udělali radost.
A já si pro ně připravila zpívání podle stolů, Miloš Rada nás učil Ančo
tlač, Jiřina Hanušová nás zase učila vícehlasně zpívat Červená se line
záře. Večer se mimořádně povedl.
V úterý večer šlo hodně lidí do divadla na představení Holky
v kuchyni, ostatní jsme seděli na terase hotelu a zpívali.
Celý výlet se nám povedl bez velkých kiksů. Počasí skoro nemohlo být
lepší. Co víc si přát?
Ještě bych ráda poděkovala našemu trpělivému a spolehlivému řidiči
Pavlu Wieserovi. ■

Bc. Miroslava Kořínková, turistický klub
Foto Jaroslava Hanušová a Ondřej Havel

Baráčníci v covidové době
Jisté je, že toto období, které jsme prožívali s obavami, zákazy a různými omezeními, spolkové činnosti
nesvědčilo. Podobně jako všichni ostatní, ani členové baráčnické obce se nemohli scházet, vzájemně se
navštěvovat s baráčníky z okolních obcí, pořádat a účastnit se společenských akcí.
Opatření nouzového stavu byla nekompromisní a vyšší věk členů nabádal k opatrnosti, obezřetnosti a
činnost spolku byla omezena na minimum. Ostatně v dlouhé, více než stodvacetileté historii našeho
spolku to nebylo poprvé, kdy jindy čilá práce baráčníků umlkla. Po Velké válce a na počátku nové republiky trvalo celých devět let, než v Toušeni došlo k obnovení baráčnické obce, za II. světové války a za
okupace také byla práce spolku na pět roků znemožněna až do roku 1945. Proti tomu bylo uplynulé několikaměsíční karanténní období kratší, díky rozvolnění proběhlo i několik setkání, stále jsme v telefonickém kontaktu, nezapomínáme na životní jubilea našich členů.
Nyní, když nákaza ustupuje a nutná protiepidemická opatření končí, máme naději, že i náš spolek se nadechne k další práci. Spolu s vámi
věříme v lepší budoucí dny.
Obci Hrušky, postižené na Moravě tornádem jsme poslali z naší baráčnické truhlice 5000 Kč a ze sbírky mezi členy dalších 5000 Kč. Pro postiženou obec Stebno v severních Čechách jsme mezi našimi členy vybrali a poslali příspěvek 6000 Kč. ■
Jiří Kučera
rychtář Obce baráčníků Lázně Toušeň
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Logo Slatinných lázní Toušeň
Logo není znak, ale grafická značka. Nejčastěji firemní.
S představovanou společností může souviset jen volně, nebo symbolicky, ale může mít i „mluvící“ prvky, podobně jako erb v heraldice.
Loga nabyla významu zejména v první vlně rostoucí průmyslové konkurence po I. světové válce. Největší úspěch mezi logy slavila nápaditost a jednoduchost, zapamatovatelnost. Protože kvalita výrobků a
služeb se přirozeně opírá také o zkušenost a tradici, loga úspěšných
firem odolávají módě: čím jsou starší, tím spolehlivěji odkazují na
jistotu.
Lázeňská zařízení dlouho žádná loga neměla. Postačilo jméno, případně neobměňované písmo. Někde se však přece nabízel
k opakování i symbol: tryskající pramen, zlomená berla. Ani Slatinné
lázně Toušeň dlouho logo neměly. K propagaci postačilo jedinečné
jméno místa. Myšlenka na logo přišla až koncem II. světové války při
úvahách, co vše připravit pro poválečný rozvoj. V propagační grafice
zkušený, téměř domácí výtvarník akademický architekt Albert Jonáš

Albert Jonáš
návrh propagační grafiky
1944

Albert Jonáš - první
náčrty pro logo 1973

tehdy připravil vedle souboru drobných žertovných grafik [Florián
2018/7-8/14, 2019/7-8/15, 2020/5-6/3] i dvě verze vážného loga:
z lázeňské kašny vstává uzdravená pacientka a zapomíná na podpůrnou berli [Florián 2017/11-12/14]. Poválečné znárodnění ale nic
takového nepotřebovalo.
Po čtyřiceti letech se architekt Jonáš přesto k myšlence loga pro
toušeňské lázně vrátil. Když byl ke svým osmdesátinám v roce 1973
jmenován čestným občanem Toušeně, rozhodl se vyjádřit své poděkování lázeňským logem, které se nakonec stalo jeho poslední prací.
Logo řešil zcela nově: žádná kašna, žádné berle, ale v dobrém rozmaru omládlá ženská postava cudně vyskakující z vany naplněné léčivou
slatinou. Obrys kresby zamýšlel tak, aby se dal použít i bez písma, a
to oboustranně buď pro tisk nebo pro neonovou reklamu. Od
10. dubna 2009 je Jonášovo logo zaregistrováno jako ochranná značka pro Lázně Toušeň. ■
kronikář

Albert Jonáš - konečný
nákres loga 1973

Rudolf Truhlařík dotváří Jonášovo logo na západní stěně
Slatinných lázní 21. 11. 1976

Albert Jonáš - definitivní
podoba loga 1974

Albert Jonáš - stínová
varianta loga 1974

U vchodu se v roce 1997 na pár dní vloudila chybička

Albert Jonáš (1893-1974)
̴ absolvoval studia architektury na Vysokém
učení technickém v atelieru Jana Kotěry a současně studia grafiky na Akademii výtvarných
umění v atelieru Maxe Švabinského. V prvním
tvůrčím období se podílel na projektech řady
palácových domů – včetně vnitřního zařízení – a
projektoval městské regulace zejména v Praze a
v Jáchymově [Florián 2013/jaro/46-49]. Dva
projekty připravené pro Toušeň [Florián 2016/78/14,
2018/7-8/14]
nebyly
realizovány.
V druhém tvůrčím období se zabýval designem
salonních železničních vozů [Florián 2018/11Florián 7-8 /2021

12/12-13], užitkových předmětů (také radioaparátů Telefunken) a propagační grafikou (pro Air
France i britskou Cook Co.). Ve třetím období
vytvářel množství plakátů pro divadla a filmy
[Florián 2018/1-2/7+13, 2019/1-2/15] i pro lázně
Sliač a Poděbrady. Projektoval a realizoval řadu
velkých propagačních a výstavních ploch i celé
veletržní objekty. V závěrečném tvůrčím období
se soustředil na propagaci umění a přírody jemnými grafickými pracemi [Florián 2019/9-10/12]
a ilustrováním učebnic. ■
jvk

Albert Jonáš - autoportrét pro
žertovnou poštovní známku
9

Výročí

Toušeň před půlkou tisíciletí
Před 500 lety zažívala Toušeň jako venkovské sídlo budoucího pražského primátora M. Jana Paška z Vratu (†1533) dobu rozkvětu
[Florián 2013/jaro/26-28]. Popis místa se zachoval sice až o 15 let
později, ale o to přesněji v kupní smlouvě z 20. května 1536, jíž přikoupil Toušeň ke svému brandýskému panství Kunrát Krajíř z Krajku
od zástupce dědiců, Adama Lva z Rožmitálu. Text obsahuje cenné
údaje, jejichž níže vybrané části mohou čtenáři porovnávat
s urbářem brandýského panství z roku 1651 [Florián 2021/5-6/1213]. ■

svršky a nábytky, kteréž jest při zámku Toušeni a při dvořích toušeňským a opočenským nechal tak, jakž o tom registra od pana Lva panu
Kundrátovi vydaná ukazují, i také se všemi zvolemi, kteréž jest pan
Adam Lev na tom panství jměl a jich užíval, nic sobě tu ani budoucím
svým na tom jakého panství ani vlastněnství nepozůstavujíc, a to
jmenovitě za devět tisíc kop míšeňských, každú kopu za třiceti grošův
českých*** a groš za sedm peněz bílých**** počítajíc.
Což se té smlúvy dotýče, kteráž jest učiněna mezi panem Adamem
Lvem a panem Jiříkem Bochtlem z Pantenova o pastvy dobytkův
v lesích toušeňských a lyských, též také což se honův dotýče, jak se
k sobě v tom zachovati mají, ta smlúva, aby v své mocnosti znastala,
než jestliže by napředpsaný pan Kundrát z Krajku aneb dědicové jeho
o roli od dvora opočenského aneb rybníky pastvami neb lukami položiti chtěli, to může učiniti svobodně beze všelijaké překážky pana
Jiříka Bochtle i jeho budoucích, poněvadž smlúva ta, která jest s ním
učiněná, na ty grunty se nevztahuje...
Item což se postoupení zámku Toušeně a dvoru opočenského s jich se
vším příslušenstvím dotýče, toho pan Adam Lev aby panu Kundrátovi
aneb panu kohož by na místě svém vyslal, postoupil konečně v středu
najprve příští, a jestliže jest co čeledi, která jest na zámku Toušeni a
ve dvořích opočenským a toušeňským služby pozůstane, to má pan
Adam Lev jim při postupování vyplniti a zaplatiti až do toho času. Též
také jestliže jest pan Adam Lev aneb pan otec jeho dobré paměti jaké
peníze sirotčí k sobě z téhož panství přijal aneb lidem co zůstal, to
pan Adam Lev při témž času postupování, aby ty navrátil a položil.
Pak-li by jich nepoložil, tehdá z té sumy tři tisíc kop, kteréž jemu panu
Adamovi Lvovi pan Kundrát položiti má, bude moci pan Kundrát užíti
a ty peníze sirotků a lidem to což by jim vzato a pozůstáno bylo, navrátit. ■
...
[Národní archiv v Praze, Desky zemské větší, inv. č. 42, kvatern památný červený, fol. F20–F22]
*opočenský dvůr = dvůr v dnes zaniklé lokalitě Opočno
(nedaleko Káraného)
**slup = dřevěný žlab umísťovaný do jezů kvůli lovu ryb
***1 groš pražský (český) = 2 groše míšeňské (proto
v listině psáno, že 1 kopa míšeňských grošů se počítá
pouze za 30 grošů českých, tj. vlastně jen půl kopy)
****bílý peníz = drobný od groše (zde 7 bílých peněz = 1
groš) ■

připravil Mgr. Martin Hůrka
historik Oblastního muzea Praha-východ
Začátek textu kupní smlouvy z roku 1536 v Deskách zemských větších
42, fol. F20

…
Léta od narození syna Božího tisícíhopětistéhotřicátéhošestého
v sobotu po svaté Žofii stala jest se smlúva celá a dokonalá mezi urozenými pány panem Kundrátem z Krajku a na Mladé Boleslavi
z strany jedné a panem Adamem Lvem z Rožmitála a z Blatné
z strany druhé..., a to taková, že jest pan Adam Lev prodal nadepsanému panu Kundrátovi z Krajku a dědicům jeho zámek svůj Toušeň
s městečkem celým Toušení při témž zámku ležícím, se všemi lidmi
tu vosedlými, i také s jinými, kteříž by tu na ten čas nebyli, avšak tu
zrodilí byli aneb ježto by z gruntův zběhli a vzhostu nejměli, se všemi
platy, s kurmi, vajci, s tím platem, kterýž se z Labe platí, s mlejnem při
témž zámku, s dvorem poplužním, s vinicí, s rybníky, s haltéři,
s přívozem, i také s řekou Labem, s robotami, s lesy, s luhy, s háji,
s lukami, tak což k tomu zámku Toušeni od starodávna náleží.
Leč také týž pan Adam Lev prodal jest svrchupsanému panu Kundrátovi a dědicům jeho dvůr svůj poplužní opočenskej* s kus řekou Jizerou a s sloupí** na též řece udělanú, s rybníky k témuž dvoru příslušejícími tak, jakž jest toho dvoru sám v držení a užívání byl, i se všemi
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Závěr záznamu o prodeji Toušeně v Deskách zemských
větších z roku 1536 v Národním archivu v Praze
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Den svaté Ludmily
Jedenáct set let od umučení kněžny Ludmily (*860[?], †921), první české světice, se
připomíná právem na hradě Tetíně, kde
byla zavražděna, a v Praze, kde byl zřízen
její hrob v hradním kostele svatého Jiří.
Připomínka ale může být i toušeňská, a ne
pouze proto, že se na Tetín jednou vypravili
toušeňští baráčníci.

kde se jí připisuje zásluha o Václavovo vzdělání „v knihách slovanských“. Václavovo
vzdělání bylo ovšem také latinské a podle
druhé staroslověnské legendy i řecké. Nejstarší dochovaná latinská svatováclavská
legenda Crescente fide zmiňuje Ludmilu
v souvislosti s líčením Václavovy jasnozřivosti, že „přeblažená stařena Ludmila“ bude
zavražděna, a že se tak stane ze zášti Václavovy pohanské matky. Václavův prorocký
sen rozvedl v další legendě mantovský biskup Gumpold, který psal o „šíleném spiknutí“ Václavovy matky a o úkladné vraždě
„svaté a ctihodné paní“.
Vyprávění o Václavově snu a o zavraždění
kněžny Ludmily převzal od Gumpolda doslovně pisatel známý jako Kristián. Ve svém
souhrnu nejstarších českých legend doplnil,
že kněžna Ludmila byla „dcera knížete Slavi-

Svatá Ludmila ve Vyšehořovicích
víře křesťanské“. Zmínil také původkyni
Ludmilina zavraždění i jména obou vrahů a
vylíčil přenesení ostatků.

Pohled historiků

Svatá Ludmila od Matyáše Brauna
ve Staré Boleslavi

Toušeňská připomínka
Přímý
potomek
kněžny
Ludmily
v dvanáctém pokolení, císař a král Karel IV.,
zmínil ve vlastním životopise svůj pobyt na
Toušeni v roce 1338 výslovně v souvislosti
s dnem svaté Ludmily. Na toušeňském
hrádku přemítal o biblickém podobenství,
které se v ten den četlo při mši. Z této zmínSvatá Ludmila v Čelákovicích

Svatá Ludmila v Brandýse nad Labem
ky se odvozují bližší odhady data Karlova
pobytu na Toušeni: buď kolem 15. září (den
umučení roku 921), nebo kolem 21. října
(den přenesení ostatků roku 925).

Nejstarší legendy
O kněžně Ludmile se blíže zmiňuje první
staroslověnská svatováclavská legenda,
Florián 7-8/2021

bora z kraje slovanského, který se dříve
jmenoval Pšov a který dnešní lidé nazývají
podle nově vystavěného hradu Mělnickem“.
Jako první také zapsal jména nájemných
vrahů Tunna a Gommon, kteří měli svou
oběť zardousit provazem, a zaznamenal
datum události i přenesení ostatků zavražděné kněžny z Tetína do Prahy.
Tomu všemu se dostalo písemné podoby
pravděpodobně již během 10. století a na
stejných základech stavěly další legendy.
Téměř vše obsahuje stručná latinská legenda nazývaná Fuit, považovaná některými
badateli za vůbec nejstarší: schází zde pouze Pšov a jména vrahů, a navíc se uvádí
dožitý věk světice 61 let. Podobný souhrn je
ve slovanské legendě nazývané proložní,
podle níž byla kněžna Ludmila dcerou knížete ze země srbské.
Po čtyřech stoletích pojal příběh kněžny
Ludmily do své Legendy o svatém Václavu i
sám Karel IV. Zmínil Ludmilina manžela
knížete Bořivoje, zachoval Kristiánovo vyprávění o jejich křtu svatým Metodějem na
moravském Velehradě a o Ludmile psal jako
o „přeslavné matce Čechů, první perle ve

S jistotou se ví, že kněžna Ludmila byla
zavražděna pouhých sedm měsíců po skonu
svého syna, knížete Vratislava. Možným
důvodem vraždy proto nemusela být legendami připomínaná křesťanská výchova vnuka Václava, ale v době Václavovy nezletilosti
mohlo jít také o přirozenou rivalitu mezi
snachou (Václavovou matkou Drahomírou)
a tchýní (Václavovou babičkou Ludmilou).
Dnešní historikové upozorňují také na možnost širších důvodů politických (ve vztahu
k Bavorsku a Sasku).

Obrazy a sochy
Jako světice bývá svatá Ludmila zobrazována s nástrojem svého umučení – nikoli provazem, ale závojem či šálem. Nejblíže můžeme vidět taková zpodobnění v Čelákovicích
v kostele Nanebevzetí Panny Marie na oltáři
v levé apsidě a v Brandýse v kostele Obrácení svatého Pavla na pilířovém oltáři vpravo.
Ve Staré Boleslavi je socha svaté Ludmily
jednak na barokním průčelí chrámu Nanebevzetí Panny Marie, jednak na jeho hlavním oltáři. Vitrážové okno s obrazem svaté
Ludmily je nejblíže v kostele svatého Martina ve Vyšehořovicích: v roce 1918 je sem
věnovali manželé Jan a Marie Králíkovi
z Toušeně.
Novější, jednu z méně obvyklých výtvarných podob kněžny Ludmily vytvořil sochař
Čeněk Vosmík, který býval s rodinou častým
letním hostem v Toušeni. Světici ztvárnil
jako babičku vyučující vnuka Václava. Sousoší je umístěno v jižní lodi baziliky svatého
Václava ve Staré Boleslavi. V hlavní lodi na
severní zdi je na třetím rozměrném obraze
zpodobněno také umučení svaté Ludmily. ■
kronikář
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Kulturní památka

Nejnovější kulturní památka
Z podnětu okrašlovacích spolků v Čelákovicích a v Lázních Toušeni – se souhlasnou podporou Archeologického ústavu Akademie věd České
republiky, se souhlasem úseku státní památkové péče městského úřadu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, po doporučení odborem
kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, po katastrálním osamostatnění polohy určeného místa a se souhlasem
vlastníka – prohlásilo Ministerstvo kultury »soubor Pozůstatky mostu v Lázních Toušeň« za kulturní památku. Rozhodnutí nabylo právní
moci 29. dubna 2021. ■
red

Nenápadné místo pod závojem času
Původní násep, hráz a tím i část cesty
z prvního toušeňského mostu dál na
Mezimostí, byly z rozhodnutí císaře a krále
Ferdinanda I. od let 1561–1562 výtvorem i
majetkem brandýského panství České
královské komory [Florián 2012/10-12/25-28,
2020/11-12/11]. Po zrušení mostů a krátkém
mezidobí, kdy bylo celé panství roku 1856
zastaveno Rakouské státní bance, vše koupil
císařův vzdálený bratranec Leopold II.
Toskánský (jeden z pravnuků císařovny Marie
Terezie, vnuk císaře Leopolda II.). Po skonu
jeho dědice Ludvíka Salvátora Toskánského
v říjnu 1915 byl majetek panství nejprve
rozprodáván (zámek Brandýs si koupil
poslední rakouský císař a český král Karel I.
[III.]), ale po roce 1918 přešel veškerý
majetek bývalého brandýského panství do
vlastnictví Československého státu pod Čsl.
správu státních lesů a statku v Brandýse nad
Labem.
Královská cesta v roce 1995 - foto Tomáš Kudrna
Když v roce 1993 vyjednával František Jampílek o koupi pozemků pro
svůj projekt pískovny a velkých jezer „Mezi mosty“, dosavadní
držitelka podmínila svůj souhlas příslibem od kupujícího, že hráz 676
zůstane nedotčena, aby byla zachována jako připomínka nájezdu
k zaniklému mostu. Kupující podmínku přijal a slib dodržel. Hráz pro
sebe pojmenoval Královská cesta a ve směru jejího nájezdu zachoval
pod vodou i základy mostu. Díky tomu zůstaly nedotčeny mostní
pilíře, z nichž ty nejvyšší obnažovala čas od času nižší hladina vody
mezi první a druhou tůní [Florián 2016/11-12/6, 2020/5-6/11].
Dlouho nikdo ale netušil, kolik pilířů se pod hladinou skutečně
zachovalo.
V blízkosti nedávno nalezený vzácný vikinský meč z doby před
tisíci lety poté upozornil na tato místa ještě naléhavěji a viditelněji
Počátek zápisů o clu na mostě toušeňském v urbáři z roku 1651 než cokoli jiného [Florián 2017/5-6/1+6, 2020/5-6/11, 2020/7-8/7,
2020/9-10/8, 2020/11-12/7]. ■
Parcelu číslo 676, kdysi onu hráz, vyvýšenou cestu k mostu,
jvk
označenou v toušeňském katastru původně „pastva“, poté „neplodná
půda“, zakoupil od pozemkového úřadu po čtyřletém vyjednávání i
s tůněmi jako nadzemní část celé lokality roku 1929 majitel
Slatinných lázní Jan Králík (tůně měly číslo 677, vedlejší louku číslo
691 vlastnil již od roku 1906). Jeho záměrem bylo dál kultivovat i tuto
lokalitu lázeňského městyse: šlo o pozemky, které byly „z části
břehem a z části bažinami“, kde „na vodních plochách a bažinách jest
v letní době množství much a komárů“, přičemž „v blízkosti zdržují se
lázeňští hosté a jest tudíž ze zdravotních důvodů žádoucno, aby
vysušením bažin… byla tato závada odstraněna. Pobyt v sousedních
lesích jest takto nesnesitelným.“ [protokol 9. 12. 1927]
V roce 1935 převedli majitelé lázní Jan a Marie Králíkovi veškerý
lázeňský majetek na syna Vojmíra Králíka. Ten pak dal násep, do té
doby „porostlý rákosem a ostřicí“, osázet břízami, a v roce 1947
převedl tento „břeh nad Bejkovkou“ číslo 676 spolu s dalšími okolními
pozemky na manželku Alenu Králíkovou. Tím pak nedošlo ke
Pozůstatky mostu po snížení hladiny v roce 2016
znárodnění, ale po roce 1948 ani k dokončení původního záměru
foto Ing. arch. Ivan Vaňousek
proměny v přírodní park.
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Kulturní památka

O čem už vědí čtenáři Floriána

Kulturní památka za neprostupnou hradbou zeleně a vody
v létě 2021

V místě nově vyhlášené kulturní památky, za hradbou zeleně a vody,
není k vidění nic zvláštního, ale čtenáři Floriána se mohou zasnít: pod
hradištěm, osídleným již v mladší době kamenné, tudy přecházela
přes Labe jedna z dávných solných a jantarových stezek. Za krále
Václava II. byl roku 1293 na této stezce přívoz. Z rozkazu císaře a
krále Ferdinanda I. byl přívoz v letech 1561–1562 nahrazen dřevěnými mosty. Přes ramena Labe tudy pak projížděly vozy obchodníků,
oddíly vojsk, korunovační průvody i poštovní dostavníky. Za válek a
povodní byly mosty několikrát poničeny, ale vždy znovu opraveny.
Sloužily přes 300 let až do doby císaře Josefa II. Dodnes se zde zachovaly viditelné zbytky nájezdu na most a pod hladinou slepého ramene
Labe zůstaly nyní neviditelné dubové mostní pilíře. Místo je cenné i
výskytem zajímavé fauny a flóry. ■
[Florián 2012/10-12/25-28, 2016/7-8/13, 2016/11-12/6, 2017/56/1+6, 2017/9-10/12-13, 2017/11-12/4, 2018/3-4/12, 2019/1112/10, 2020/3-4/6+10, 2020/5-6/10-11, 2020/7-8/7+15, 2020/910/8+16, 2020/11-12/7+11, 2021/1-2/12-13, 2021/3-4/10]
red

Flóra na Královské cestě
Procházku po bývalém náspu mostu znesnadňuje křoví, které zejména na jižní
straně tvoří neprostupnou bariéru. Pozor také na padající větve suchých bříz!
Ten, kdo se přeci jen na násep prodere, dočká se odměny v podobě pěkných
pohledů do okolí za doprovodu koncertu skokana skřehotavého.
Diverzita dřevin je zde překvapující. Rostou zde mahalebka obecná, dub letní i
zimní, javor babyka, borovice lesní, jilm vaz, třešeň ptačí, vrba jíva a bílá, topol
bílý zvaný linda či bříza bělokorá. Dost možná jsou právě dožívající břízy pozůstatkem těch, které zde dal vysadit Vojmír Králík, poslední majitel Slatinných
lázní v Toušeni. V keřovém patře nalezneme hlohy, svídu krvavou, růži šípkovou, vrby červené a košíkářské, řešetlák počistivý, myrobalán, bez černý, brslen
evropský nebo semenáče jeřábu ptačího, javoru klenu a ořešáku královského.
Pojďme si projít květenu kulturní památky od vodní hladiny
Podemleté břehy náspu v červnu 2016
až po nejvyšší místo
náspu. Vodní hladinu hustě porůstají stolístky (vedle běžného stolístku klasnatého
je zde zastoupen i vzácnější stolístek přeslenitý) a rdesty. Obnažené dno bývá porostlé šáchorem hnědým. Pobřežní pásmo porůstají porosty ostřice pobřežní a srstnaté, rákosu, chrastice, sítiny článkované a rozkladité a mezi nimi pryskyřník lítý,
karbinec evropský, přeslička rolní či voňavá máta vodní. Ty všechny jsou schopny
snášet proměnlivou zónu mezi vodou a
souší. Samotný břeh zarůstá vrbami a
jejich kříženci a o dalších keřích už jsme
psali. Úplně na vrchu pak rostou druhy
suchomilných trávníků jako sveřep vzpřímený, pryskyřník hlíznatý, ovsík vyvýšený,
Šáchor hnědý v září 2016
ovsíř pýřitý, pryšec chvojka, ostřice časná,
krvavec menší či řepík lékařský. Pouze na jaře zachytíme kvetoucí nebo v listech snědek Kochův,
česnek viničný a rozrazil laločnatý. Tu a tam se uchytily i druhy luk, jak občas napovídají jejich druhová jména jako kakost luční, chrpa luční, různé lipnice a kostřavy, trojštět žlutavý, krvavec toten,
hrachor luční, pryskyřník prudký nebo řeřišnice luční. Jako na každém místě v blízkosti lidských sídel
i zde jsou tzv. antropofyty jako kuklík městský, krabilice mámivá, loubinec pětilistý, zlatobýl obrovský, pitulník postříbřený, violka vonná nebo mydlice lékařská. Nejvíce asi překvapí keřík plodné
mandloně a množství semenáčků červenolistého kultivaru buku a mezi vším se pne chmel otáčivý.
Kdo ví, odkud se tam vzaly?
V úhrnu jsme zachytili přes sto druhů cévnatých rostlin na ploše pouhých čtvrt hektaru, což je celkem překvapivé. Nejen proto si místo zaslouží další průzkum zejména obojživelníků, hmyzu a ptáků. Budeme se snažit oslovit další kolegy přírodovědce a rozšířit tak naše znalosti o nové kulturní
památce. ■
Červenolistý kultivar buku lesního
text a foto RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
v květnu 2021
předseda Okrašlovacího spolku čelákovického
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Třetí ročník Lázeňského pětiboje
28. června se uskutečnil 3. ročník Lázeňského pětiboje [Florián
2020/7-8/18]. Děti soutěžily v jízdě na kolečkových bruslích, koloběžce, kole, v běhu a v hodu raketkou. Odměnou byly medaile,
diplomy, drobné ceny a zmrzlina pro všechny děti z Hospody na
hřišti. Opět panovala přátelská rodinná atmosféra a věřím, že se již
těšíme na další ročník. ■
Mgr. Lucie Kainová

Dětské rybářské závody v Brandýse na
Královickém rybníce
V neděli 20. června proběhly za spolupráce toušeňského a
brandýského rybářského kroužku dětské závody na Královickém
rybníce. I když počasí nebylo takové akci nakloněno, hlášeno bylo
veliké vedro, přesto se sešlo 27 soutěžících, kteří se scházeli už od
časných ranních hodin. V 7.00 bylo odstartováno a nástrahy začaly
létat do vody. Ze začátku se rybkám moc nechtělo. Po hodině si už

ryby daly říci. Cílovou rybou byl samozřejmě kapr, ale bylo
nachytáno i mnoho línů do 40 cm, karasů a plotic. Během závodu
bylo soutěžícím rozdáno občerstvení v podobě ovoce, koláčků,
cukrovinek, pitného režimu a vyhlášených špekáčků na grilu. Tímto
chci poděkovat všem sponzorům, kteří se o tuto bohatou tabuli
postarali. V 11.00 jsme závod ukončili a začalo sčítání. Překvapením
bylo, že pouze 4 lovícím se nepodařilo nic chytit. Ale i tito rybaříci si
odnesli nějakou pozornost.
1. místo M. Fuks z Toušeně s počtem 273 bodů
2. místo V. Švermová z Mnichova Hradiště 254 bodů
3. místo A. Krejčí ze St. Boleslavi 209 bodů
4. místo D. Jakovlev z Toušeně 197 bodů
5. místo D. Peyrek z Předměřic 154 bodů
6. místo A. Bubeník z Toušeně 147 bodů
Všem soutěžícím byly rozdány velice hodnotné ceny, ke kterým
nám dopomohla MO ČRS Brandýs, Městys Lázně Toušeň a
Sportcarp. Tímto všem děkujeme. Dík patří i všem pořadatelům, ale
i závodníkům. Příští rok opět na Královičáku. ■
Petrův zdar! Milan Šulc
14
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Úspěchy toušeňských jachtařů
O červencových svátcích se skvěle blýskli závodníci toušeňského
Jachtklubu, a to na Lipenském jezeře. V závodu Evropského poháru třídy
fireball byla ze 14 posádek nejrychlejší dvojice Roman Roček
(Neratovice) – Martin Kubový (Toušeň). Na bronzové pozici dojela posádka Jiří Parůžek (Toušeň) – Jakub Košvica (Brno). Ve třídě cadet vybojovali
ze 30 posádek stříbrnou příčku Kristýna Holubová (ČYK) s Annou Winklerovou (Toušeň), bronzovou Adam Winkler s Dominikem Eliášem (oba
z Jachtklubu Toušeň). Blahopřejeme!

Přímluvná mše za maturanty
Od neděle 6. června byly po dlouhé době obnoveny katolické bohoslužby v kostele
sv. Floriána. Mši se třemi ministranty celebroval brandýský farář R. D. Mgr. P. Josef
Hurt. Zpěv zajistil spolehlivě PhDr. Jan Linka, varhany Cecílie Linková. Ačkoli ohlášení viselo jen pár dní předem na malém lístečku ve vývěsce na dveřích, sešlo se
více než čtvrt stovky účastníků v širokém věkovém rozpětí od tří týdnů (v kočárku
a peřince) po zralých 77 let. Do přímluv byly pojaty také maturity a státní i přijímací zkoušky.

Zámecká kaple s toušeňským sopránem
Po náročné rekonstrukci památkářů byly 16. června slavnostně
znovu otevřeny kaple a rytířský sál zámku v Brandýse nad Labem. Proslov pronesl starosta dvojměstí arm. gen. Ing. Vlastimil Picek, historii národní kulturní památky shrnul dlouholetý šéf
brandýské kultury i zámku PhDr. Milan Novák a promluvil také
šéf restaurátorů akademický malíř Petr Kadlec. Výborně zpíval
staroboleslavský sbor Václav se sbormistryní Marií Nohýnkovou
a sopránovou sólistkou Marcelou Bílou, rozenou Schilderovou
z Lázní Toušeně.

Konkurenční směrovník
Redakce dodatečně oceňuje smysl pro humor obyvatel ulice Nad Tratí, kteří si pořídili
rozcestník dříve než městys [Florián 2021/3-4/1+2]. Díky šipkám vědí, jak vykročit do
Mariánských Lázní a do Poděbrad. Někoho možná znejistí, že týmž (jiným) směrem
jako Úřad je i Kocourkov, ale to je jistojistě toliko náhoda. S oficiálními směrovníky se
zde shoduje téma Hřbitov. Kdo by očekával šipky ve směru Itálie, Amerika, Kréta, Habeš, Malvíny (případně jednou možná Austrálie), bude muset přiložit ruku dílu sám. ■
red

154. lázeňské léto
sobota
7. srpna
pátek
13. srpna
pátek
27. srpna
úterý
31. srpna
sobota
11. září
sobota
11. září

Ferles band
koncert s občerstvením a tancem
Setkání se Soňou Červenou
nové CD a autogramiáda
Druhej dech Ládi Weyrostka
koncert s občerstvením a tancem
Vzpomínka na generála Tomáše Sedláčka
pietní akt Armády ČR a městyse
Zahájení výstavy „Šikovné ruce“
(výstava potrvá od 11. 9. do 26. 9.)
Pivrsband (Petr Koníček)
koncert s občerstvením a tancem

Nádvoří Skleněné vily

18:00 – 22:00

Obřadní sál
Skleněné vily
Nádvoří Skleněné vily

18:00

hřbitov

13:00

Oranžerie Skleněné vily

14:00

Nádvoří Skleněné vily

18:00 – 22:00

18:00 – 22:00

Změna programu vyhrazena. Organizování akcí podléhá aktuálním vládním nařízením.
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Úřední hodiny úřadu městyse
LÁZNĚ TOUŠEŇ, Hlavní 56
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

Praktický lékař
MUDr. Jiří Ranc, Dům seniorů,
Za Školou 414, 1. patro
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13:00 – 18:00
7:30 – 14:00
11:00 – 17:00
7:30 – 14:00
7:30 – 13:30

úterý dopoledne:
objednaní pacienti + operace
telefon: 326 992 361 středa

telefony: 326 992 302, 326 991 592

Knihovna
Skleněná vila, V Ovčárně 87
3. 8. a od 24. 8. vždy v úterý 15:00 –17:00

Večerka u Honzíka
Thao Leová Thanh a Ngoc Nguyen Duc,
Hlavní 13
potraviny – drogerie
pondělí – pátek 6:30 – 19:00
sobota – neděle 6:30 – 18:30

Reality Biliková
Ilona Biliková, Hlavní 263
zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí
zpracování tržního odhadu pro dědické řízení
reality.bilikova@seznam.cz
telefon: 605 457 150

Pošta Partner a prodejna krmiv
Za Školou 2
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

Česká daňová kancelář, s. r. o.
Ing. Luboš Valehrach, MBA, Na Požárech 425

Gastrodeli
U Sokolovny 259

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

čtvrtek

10:00 – 12:00
15:00 – 19:00
10:00 – 12:00
15:00 – 19:00

pátek dopoledne:
Objednaní pacienti + operace
15:00 – 19:00

soboty, neděle a pohotovost po telefonické
domluvě
telefon: 326 992 912, 602 641 294

Advokátní kancelář
Mgr. Stanislav Beran, Dům seniorů,
Za Školou 414, 1. patro
daňové poradenství, vedení účetnictví
telefon: 606 494 811
telefon: 603 876 540
email: beran-advokat@seznam.cz
Atelier Kučera
Hlavní 560
krejčovské práce, opravy oděvů

Casido, s. r. o.
Floriánské náměstí 413
Prodej jednostranných a oboustranných lepících
pásek, technických, stavebních a elektrikářských
úterý – pátek
pásek, plastových sáčků, pytlů, strečových fólií,
9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
plastového obalového materiálu za velkoobchodní
sobota
ceny.
zavřeno
pondělí – pátek
8:30 – 15:00
Mgr. Eva Valsová,
telefony: 737 242 375-6,
telefon: 736 536 574
www.casido.cz

výrobky studené i teplé kuchyně, cukrářské i pekařské
objednavky@gastrodeli.cz,
Salon Faviola
www.gastrodeli.cz
telefon: 326 996 359 manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže
Za Školou, bývalá pošta
Kosmetický salon
Manikúra, nehtová modeláž
Ivana Jedličková, Za Školou 414
Jitka Kolomazníková
kosmetika, vizážistické služby a prodej
telefon: 604 710 975
kosmetiky Alcina
telefon: 606 802 320 Pedikúra, kosmetika
Lenka Fabiánová
Rehabilitace – masáže
telefon: 721 460 199
Ivana Drobílková, Dům seniorů,
Za Školou 414
Masáže
LTV cvičení – elektroléčba – mobilizace
Sophie Dragon
páteře, reflexní terapie
telefon: 723 022 979
pondělí – pátek dle objednání
telefon: 603 254 220 Poradce v životních situacích
SALON LINDA - Stříhání pejsků
Eva Pencová, Na Ostrůvku 292
telefon: 773 079 428

Veterinární praxe
MVDr. Jitka Myslivečková, Hlavní 39
pondělí dopoledne:
objednaní pacienti + operace
15:00 – 19:00

a hypnoterapeut
Martina Nepimachová
telefon: 703 383 611

Nakládání s odpadem
Michal Schwägerl
sutě, písky, štěrk, zemina, dřevo
vyklízení, přistavení kontejnerů, odvoz
telefon: 777 435 672, 777 017 068
Dámské kadeřnictví, Hlavní 35
pouze na objednávku
telefon: 723 679 943

Infozprávy
Služba Infozprávy je určena všem občanům
městyse a je zcela zdarma.
Registrace je možná
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
b) přes internet www.infozpravy.cz
c) mobilním telefonem.

Registraci telefonem provedete zasláním SMS
LT mezera číslo popisné na telefonní číslo
735 166 666
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