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Co se bude dít v naší obci v první polovině roku
2008
12. dubna 2008
Svoz nebezpečného odpadu
Floriánské náměstí od 10 do 12 hodin
***
18. dubna 2008
Slavnostní vernisáž výstavy Toušeňští baráčníci – 110 let života
spolku
Od 18 hodin v sále Domu seniorů U Byšických
Výstava bude otevřena od 19. do 24. dubna 2008 denně od 14 do 18
hodin, v sobotu a v neděli také od 10 do 12 hodin
Srdečně zve konšelstvo OB Lázně Toušeň
***
19. dubna 2008
Slavnostní zasedání Obce baráčníků v Lázních Toušeni
V sobotu od 14 hod. v Sokolovně Lázně Toušeň u příležitosti 110 let od
založení spolku
Srdečně zve konšelstvo OB Lázně Toušeň
***
20. dubna 2008
Lázeňský běh
V neděli od 14 hodin na fotbalovém hřišti pro všechny věkové kategorie
Pořádá F.K. Toušeň
***
27. dubna 2008
Šibřinky pro nejmenší
V neděli od 10 do 12 hod. v Sokolovně Lázně Toušeň.
Soutěže na odstrkovadlech, výběr masek, tanečky pro nejmenší,…
Vstupné dobrovolné
Pořádá Mateřské centrum, T.J.Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
Lázně Toušeň
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27. dubna 2008
Šibřinky pro školáky
V neděli od 14 do 17 hod. v Sokolovně Lázně Toušeň.
Taneční diskotéka, hry pro větší děti, výběr masek,…
Vstupné dobrovolné
Přijďte si pohrát se svými vrstevníky. Soutěžní kartičky s sebou!
Pořádá Mateřské centrum, T.J.Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
Lázně Toušeň
***
3. – 4. května 2008 – 156. Toušeňská pouť
***
3. května 2008
Pouťová zábava
Od 20 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň, hraje kapela CREDO, vstupné
80,- Kč
Pořádá T.J.Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor Lázně Toušeň
***
3. května 2008
Položení květin u pomníku padlých
Od 16 hodin
***
4. května 2008
Dětské rybářské závody
V sobotu od 6 do 11 hodin na Šesté tůni
Pořádají toušeňští rybáři
***
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18. května 2008
Měla babka čtyři jabka
Pro malé děti hraje Divadelní soubor Libice
Čas bude upřesněn, v Sokolovně Lázně Toušeň
Vstupné dobrovolné
Pořádá T.J.Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor Lázně Toušeň
***
18. května 2008
Šikovné ruce – „batika“ savem na tričko
Čas bude upřesněn, v Sokolovně Lázně Toušeň
Pořádá T.J.Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor Lázně Toušeň
***
7. června 2008
Humanitární sbírka ošacení
Od 8 do 14 hodin v zasedací síni úřadu městyse Lázně Toušeň
***
18. června 2008
Zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň
Ve středu od 19 hodin v zasedací síni úřadu městyse
***
21. června 2008
Toušeňské lázeňské slavnosti u příležitosti 140. výročí založení lázní
V sobotu od 10.00 hodin v zahradě a kolonádě Lázeňské léčebny Toušeň
a v zahradě „Skleněné vily“
Program slavností bude upřesněn
******
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110. výročí založení Obce baráčníků
110. výročí založení Obce baráčníků v Lázních Toušeni
oslavíme v sobotu 19. dubna v toušeňské sokolovně. Začátek programu
je ve 14 hodin.
V předvečer oslav – v pátek 18.4. v 18 hodin – zahájíme
vernisáží výstavu dokumentů o baráčnických tradicích v našem městysi.
Výstavu si můžete prohlédnout do 24. dubna. Ve všední dny bude
otevřena od 15 do 18 hodin, v sobotu a v neděli pak navíc i dopoledne
od 10 do 12 hodin.
Při této příležitosti se obracíme na toušeňské občany se žádostí.
Velmi bychom uvítali k doplnění výstavy zapůjčení různých dokladů a
památek (legitimací, fotografií apod.) na členství vašich rodičů či
prarodičů v baráčnickém spolku. Rádi je přijmeme v místním dětském
krejčovství v ulici Za Školou a v pořádku vrátíme.
Děkujeme a srdečně vás zveme – konšelstvo OB Lázně Toušeň
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Lázeňský běh 2008
Lázeňský běh v Toušeni vstupuje do nemalých tradic. Počátek
sahá do roku desátých novodobých olympijských her 1936, kdy
vyvrcholil zájem mladých toušeňských sportovců o vlastní zápolení
uspořádáním velkého pětiboje. Myšlenka souvisela s pentatlonem
známým z antických her, kde se soutěžilo v běhu, skoku, zápasení a vrhu
oštěpem a diskem. Toušeňský pětiboj obsáhl běh na 100m a 800m, vrh
diskem, plavání přes Labe a jízdu na kanoi. Jména vítězů jsou již dnes
zasuta, dochovalo se však pár fotografií, dokládajících velký zájem
závodníků i publika (viz foto).

O dalších ročnících zůstaly zprávy ještě mlhavější. Vzhledem ke
vzniku skautského střediska v následujícím roce a současně vzhledem
k velkému zájmu o kopanou i hokej lze ale předpokládat úspěšná
pokračování.
Započatou snahu nezlomila ani válečná okupace. Běžecký mistr
republiky Josef Hron a majitel toušeňských lázní Vojmír Králík
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uspořádali v letech 1943 a 1944 dvě soustředění budoucích běžců,
jejichž nejvýznamnějším účastníkem byl Emil Zátopek, tehdy
jednadvacetiletý, ještě neznámý. Kratší tréninky probíhaly v lesíku
Itálie, přespolní běhy vedly do Čelákovic ke Gradu a zpátky podél tůní,
nebo do lesů za Káraným ke Staré Boleslavi a Houštce. Z místních
vytrvalců se účastnili Antonín Špiroch a Rudolf Vichera, další přijeli
odjinud z Čech i z Moravy, jako právě Emil Zátopek (z Kopřivnice).
Antonín Špiroch zvítězil již roku 1945 v Mezinárodním maratonu míru v
Košicích, stonásobný maratonec Rudolf Vichera se stal
spoluzakladatelem Běhů Polabím, Běhu Hradištkem a Večerního běhu
městem Čelákovice. Emil Zátopek vynikl jako vůbec nejúspěšnější český
atlet: čtyřnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr Evropy, držitel
osmnácti světových a jedenapadesáti československých rekordů. Z toho
devět světových rekordů (na 15 km, 10 mil, 20 km, v hodinovce, na 15
mil, 25 km, 30 km, 6 mil a 10 km) překonal na lesním stadionu
v Houštce, který nyní nese jeho jméno, a dvou světových rekordů (na 25
km a na 15 mil) dosáhl v Čelákovicích.
S manželkou Danou přiváděl Emil Zátopek do toušeňských lázní
od počátku sedmdesátých let početnou řadu atletů. Byli mezi nimi
nejlepší běžci té doby: mistři republiky Václav Mládek, Tomáš
Jungwirth, Petr Bláha, Pavel Pěnkava, Petr Utěkal, Lubomír Nádeníček,
mistři Evropy Jozef Plachý, Karel Kolář a celá zlatá sprinterská štafeta
z Helsink Kříž-Demeč-Kynos-Bohman i dvojnásobná mistryně světa
Jarmila Kratochvílová. Návraty manželů Zátopkových a zejména jejich
jmenování čestnými občany Lázní Toušeně v roce 1991 inspirovaly
dalšího významného atleta, výškaře Jiřího Lanského, od roku 1983
toušeňského občana, k obnově přespolních běhů.
V čele organizátorů nového Toušeňského krosu stanul 1. dubna
1995 Přemysl Drábek, o zdar organizace pečovali zkušení manželé
Bukačovi z Čelákovic, Jiří Lanský vytýčil trať a převzal úlohu
závodčího a start běhů v devíti kategoriích provedli manželé Dana a
Emil Zátopkovi (viz foto). Závod se těšil pozornosti celostátní televize
Premiéra i hledačů talentů z brandýského Sportcentra. Vítěz Jindřich
Linhart z AC OH Praha si pochvaloval příjemnou trať a nejstarší veterán
Ivo Domanský přesvědčil pořadatele, aby se ucházeli o zápis do
celostátního kalendáře přespolních běhů. Tak se také stalo.
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Na další ročník 20. dubna 1996 přizvali osvědčení pořadatelé
k provedení startů držitele světového rekordu v běhu štafety na 4×800 m
Ludvíka Lišku. Z hostů vynikla bývalá mistryně ČR Jarmila Urbanová
vítězstvím v kategorii veteránek, v hlavní kategorii mužů zvítězil mistr
ČR Zdenek Mezulianik. Počet startujících ve všech kategoriích dosáhl
čísla 105.
V den následujícího závodu 19. dubna 1997 přijelo i přes
nevlídné počasí 133 běžců z Berouna, Brandýsa n/L, Čelákovic,
Jablonce n/N, Jičína, Kounic, Liberce, Loukova, Mariánských Lázní,
Nového Města, Nymburka, Pardubic, Povrl, Prahy, Staré Boleslavi,
Turnova, Újezda nad Lesy a Záp. V hlavní kategorii zvítězil mistr
republiky Jan Pešava rekordem trati 2×4370m v čase 25´18″, v kategorii
veteránek byla první opět Jarmila Urbanová.
V sobotu 18. dubna 1998 přilákal kros do Lázní Toušeně 9 dětí,
41 žáků, 4 dorostence, 7 žen a 17 mužů také z Českého Brodu, Zelenče,
Nehvizd, Horních Počernic, Újezda nad Lesy, Jičína, Staré Boleslavi,
Nymburka, Kostelce nad Orlicí a Čelákovic a z několika různých
sportovních klubů z Prahy. Vítězi hlavních kategorií byli Jana
Klimešová z USK Praha a Petr Klimeš z Dukly Praha s časem 25´24″.
Pátý ročník novodobého Toušeňského krosu pořádala táž skupina
organizátorů 24. dubna 1999 jako své rozloučení. Za krásného jarního
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počasí zvítězil v kategorii mužů mladý běžec Emil Daniš. Zařazení
krosu do akcí „Den země“ a k tomu ve Slatinných lázních uspořádaný
den otevřených dveří přivedly řadu dalších návštěvníků.
Běhy a víceboje ovšem neustaly, byť jejich věhlas už
nedosahoval do vzdálených míst ani do celostátní televize a z věkových
kategorií závodníků ustupovali dospělí ve prospěch žáků. Další obětaví
organizátoři se však nevzdávali. Vloni pro jarní běh 22. dubna 2007
obnovili i název Toušeňský kros. Z jedenácti kategorií závodníků dosáhli
nejcennějších výsledků za juniory Tomáš Kostinek z ASB (4700m za 15
´42,1″) a za muže Pavel Dušek z Brandýsa n/L (4700m za 16´23,5″).
Nejvíce účastníků – téměř třetina – bylo v kategorii dětí do sedmi let.
Jednotlivé ročníky přespolních běhů v Lázních Toušeni lze těžko
srovnat do jedné řady a očíslovat. Tradice započatá před 72 lety je však
hodnotou, která si zaslouží úctu a následování.
kronikář městyse

[jvk: Toušeňský kros (cross), vyd. OÚ Lázně Toušeň 1995, 6s.; J. Mokrejš: V
Toušeni tradice nezanikne, ZN noviny 22. 4. 1995; -jvk-: Toušeňský kros (cross), TOK
IV, 1995, č. 6, s. 14; J. Králík: Mezihra souvislostí + Doslov, Lázně Toušeň – sport a
sportovci, OÚ 1996, s. 6 + 60; E. Zátopek: Vzpomínka na Toušeň, Lázně Toušeň – sport
a sportovci, OÚ 1996, s. 26-31 (přetisk: Vl. Loyda: Hlas domova, Gymnázium Brandýs
n/L – St. Boleslav a Městské muzeum Čelákovice 1996, s. 98-99); M. Jirák: Toušeňské
lázně a sportovci, Lázně Toušeň – sport a sportovci, OÚ 1996, s. 46-49; jvk: Toušeňský
kros (cross), TOK V, 1996, č. 6, s. 15; jvk: Toušeňský kros, TOK VI, 1997, č. 6, s. 8]
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SVOZ BIOODPADU
Vážení občané,
jako součást služeb poskytovaných městysem Lázně Toušeň
Vám nabízíme odvoz biologických rozložitelných odpadů z domácností.
Tento odpad bude shromažďován do speciálně upravených
nádob, a v době od dubna do listopadu odvážen ke kompostování.
Četnost vývozu je 1x za 14 dní, každé sudé úterý. Smlouvu o této
činnosti budou uzavírat občané na úřadě městyse. Nádobu si můžete
zakoupit nebo pronajmout.
Cena služby za odvoz:
nádoba 120 l
nádoba 240 l

381,- Kč / sezóna
666,- Kč / sezóna

Cena nádoby - zakoupení
120 l
240 l

1.011,- Kč
1.190,- Kč

Cena nádoby - nájem
120 l
240 l

262,- Kč
309,- Kč

Městys Lázně Toušeň
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Dne 12.4.2008 proběhne v obci mobilní svoz nebezpečného
odpadu prostřednictvím svozové společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Na určených stanovištích mohou občané bezplatně
předat pracovníkům svozové firmy následující odpad:
1/ nebezpečný odpad - oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky
2/ elektrospotřebiče - lednice, televize, monitory, pračky, myčky,
sporáky, boilery, počítače, tiskárny, rádia, kopírky, telefonní přístroje,
elektrické nářadí
3/ pneumatiky - od osobních vozidel bez disků
4/ železný šrot
Stanoviště

Čas

U kostela

10:00 – 12:00

Upozornění:
Na objemné odpady bude v sobotu od 8:00 hod. do 12:00 hod.
přistaven velkoobjemový kontejner, do kterého je možné uložit
následující odpad:
Objemný odpad - vyřazený nábytek, koberce, linoleum a další odpady
z domácností, které nemají nebezpečné vlastnosti
Děkujeme za Vaši účast
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Městys Lázně Toušeň
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Významná osobní jubilea v roce 2008
v pořadí podle kalendáře
1368 † Petr z Michalovic / 640 let
narozen po 1333, po otci zdědil již 1354 Michalovice, Mladou Boleslav,
Toušeň, Brandýs n/L, Velešín, Ostrý, Úštěk a Ratný; poručníkem
v nezletilosti mu byl Petr z Rožmberka; zemřel v Itálii jako člen družiny
Karla IV.
1468 † Jindřich z Michalovic zvaný Kruhlata / 540 let
nejvyšší komorník, vlastnil Brandýs n/L, Toušeň a Čelákovice; 1457 se
účastnil poselstva krále Ladislava Pohrobka do Francie, při korunovaci
Jiřího z Poděbrad nesl jablko; zemřel po zranění v bitvě u Turnova
1868 * JUDr. Gustav Passer / 140 let
† 1914, syn majitele cukrovaru v Toušeni Jakuba Passera, k roku 1910
připomínán jako ředitel a prokurista cukrovaru; 1914 odveden mezi
prvními toušeňskými branci do světové války; již 1914 položil život
v bojích v Srbsku
1868 * MUDr. Václav Plaček / 140 let
narozen v Pacově, † 1925 v Mladé Vožici, lékař, spisovatel v Lukavici a
Mladé Vožici, autor humoresek a povídek pro Národní listy, románů, her
aj.; kolem 1903 za pobytu ve Slatinných lázních Toušeň složil ódu na
místní lázně
1928 † Ing. Vincenc Jiří Došek / 80 let
narozen 1857 v Toušeni, absolvent Královské bavorské polytechniky
v Mnichově, stavitel a architekt, syn starosty Ing. Vincence Doška
(1826-1890); v Toušeni projektoval 1923 rondokubistický dům na rohu
Nádražní a Hlavní ulice
8. 1. 1918 * genpor. v. v. Ing. Tomáš Sedláček / 90 let
narozen ve Vídni, syn plk. int. Tomáše Sedláčka, voják z povolání; za 2.
světové války zahraniční voják ve Francii, Anglii a Sovětském svazu, od
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1953 politický vězeň; rehabilitován nejvyššími poctami; čestný občan
Lázní Toušeně

19. 1. 1998 † Tomáš Jungwirth / 10 let
narozen 1942 v Praze, † v Praze, atlet, běžec, sportovní redaktor, 196572 mistr republiky na 400m a 800m a ve štafetě 4×400m, překonal pět
čs. rekordů; olympionik 1968 v Mexiku; od 1969 pobýval často ve
Slatinných lázních Toušeň
21. 1. 1978 † JUC. Václav Vošahlík / 30 let
1909 v Lomci u Vodňan, † v Brandýse n/L, stavební právník, od 1928 žil
v Toušeni, 1930-31 zde vyučoval; jako ochotnický herec a režisér
působil také v Brandýse, Boleslavi a Čelákovicích a s voice-bandem E.
F. Buriana
13. 1. 1958 † pkl. int. Tomáš Sedláček / 50 let
narozen 1882 ve Strakách u Lysé n/L, † v Toušeni, voják z povolání,
otec genpor. Tomáše Sedláčka; za 1. světové války byl rakouským
konsulem v Kosovu; 1945 zachránil Toušeň před zničením německou
zákopovou rotou
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3. 2. 1913 * Josef Beran / 95 let
† 1981, režisér a herec ochotnického divadla; od 1929 v Toušeni, kde
režíroval 16 her, poté od 1962 v Čelákovicích; pro hostování získal
Marii Buddeusovou, pro výtvarnou práci Alberta Jonáše; sám velmi
úspěšně hrál
14. 2. 1878 * Bohumil Kafka / 130 let
narozen v Nové Pace, † 1942 v Praze, sochař, žák Josefa Myslbeka, od
1925 profesor sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze; pro
Toušeň navrhl 1927 první parkovou úpravu pomníku padlých
29. 2. 1948 * František Lonský / 60 let
narozen v Městci Králové, umělecký kovář, 1989 ve svazku Drobné
provozovny Toušeň, poté Dřevčicích; pracoval mj. pro Národní
knihovnu v Praze a pro chrámy ve St. Boleslavi, Jirnech, Svémyslicích a
Mochově
12. 3. 1938 * Jaroslava Hlobilová / 70 let
narozena v Příbrami, v letech 1990-1996 učitelka Základní školy
v Lázních Toušeni; 1995 se mj. zasloužila o nastudování České a
Moravské besedy, pro jejíž veřejná provádění vlastnoručně ušila všechny
dívčí národní kroje
15. 3. 1533 † Mistr Jan Pašek rytíř z Vratu / 475 let
narozen před 1470 v Starém Kníně, † na Toušeni; právník, děkan
filosofické fakulty, první primátor Prahy; asi od 1518 majitel Toušeně,
kde přestavěl hrádek v renesanční zámek a ves začal budovat jako
městečko
24. 3. 1923 * Milan Pavlík / 85 let
narozen v Bílovicích nad Svitavou, filmový scénárista, žije ve Staré
Boleslavi; vytvořil scénáře k řadě úspěšných filmů; pro toušeňské
ochotníky napsal 1994 pohádku Čertovo kvítko (8×), která se odehrává v
Toušeni
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1. 4. 1958 * Mgr. Anna Müllerová / 50 let
od 2002 hlavní režisérka Divadelního souboru při T. J. Sokol Lázně
Toušeň, s nímž nastudovala hry Dubová zátka (30×), Svatební noc (18×),
Matěj a čarodějnice (26×) a řadu jedinečných programů bez repríz
10. 4. 1968 * Štěpánka Hilgertová / 40 let
narozena v Praze, závodnice ve vodním slalomu, od 1988 mistryně
republiky a 1999 světa, olympijská vítězka v Atlantě 1996 a Sydney
2000, od 1996 závodí za Duklu Brandýs n/L; vrací se na léčebné kúry do
Slatinných lázní Toušeň
11. 4. 1923 * Růžena Assmannová-Hellingerová / 85 let
narozena v Králové, † 25. 12. 1999 v Brandýse n/L, od 1943 učitelka a
1971-78 první ředitelka školy v Toušeni; zasloužila se mj. o první
setkání bývalých žáků školy a o vydání prvního školního sborníku 1974
21. 4. 1918 † Julius Jelínek / 90 let
narozen 1874 v Nechanicích, † v Čelákovicích, malíř, žák Vojtěcha
Hynaise, vystavoval v Praze, pracoval pro sklárny v Harrachově a
divadlo v Hradci Králové, za léčebného pobytu ve Slatinných lázních
Toušeň též pro místní lázně
27. 4. 1913 * Zita Kabátová / 95 let
narozena v Praze, herečka, manželka skifaře olympionika Jiřího Zavřela;
hrála v pražských divadlech a velmi početně ve filmech (Hvězda,
Kulový blesk, Modré z nebe aj.); léčila se ve Slatinných lázních Toušeň
29. 4. 1988 † Eliška Vítková-Hermutová / 20 let
narozena 1917 v Lukavici, od roku 1946 do 1972 učitelka v Základní
škole v Toušeni; vyučovala všem předmětům v různých třídách a mimo
školu vedla také jazykové vyučování v lidových kursech ruštiny
1. 5. 1888 * Jan Morávek / 120 let
narozen v Kamenném Přívoze, † 1958 v Praze, novinář,
spisovatel,1924-40 šéfredaktor Pražského ilustrovaného zpravodaje
autor dobových románů Veselá ves, Plavecký mariáš; na letní byt
jezdíval do Toušeně, kde také rybařil
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6. 6. 1858 * Viktor Ponrepo / 150 let
narozen v Praze, † 1926 v Praze, vl. jm. Dismas Šlambor, salonní
kouzelník, průkopník české kinematografie; podle zámečku Bon Repos si
zvolil umělecký pseudonym Ponrepo; pravidelně trávil léto ve
Slatinných lázních Toušeň
3. 7. 1898 * RNDr. Marie Došková-Krakešová / 110 let
narozena v Toušeni, † 1979 v Praze, pohřbena v Toušeni, absolventka
přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studia sociologie
na Vaasar College v USA, česká průkopnice sociální práce a výchovné
terapie
18. 7. 1938 * Václav Dragoun / 70 let
narozen v Praze, strojní údržbář v Mochově, dramatik v Čelákovicích;
pro toušeňské ochotníky napsal 1990-2002 velmi úspěšné hry Toušeňská
růže (20×), Rudolfinské nokturno (16×), Voda pro mé růže (8×) a
Dubová zátka (30×)
19. 7. 1978 † Marie Buddeusová-Leblová / 30 let
narozena 1897 v Praze, herečka pražských divadel Urania, Švandovo,
Vlasty Buriana a Intimní, a ve filmech (Promoce, Žena lékařova,
Ztracená tvář); od 1944 pravidelně pobývala v Toušeni, kde hrála i s
místními ochotníky
13. 8. 1988 † prof. JUDr. Václav Holzknecht / 20 let
narozen 1904 v Praze, klavírista a spisovatel, dlouholetý ředitel pražské
konzervatoře a šéf opery ND; přednáškami ovlivnil kulturní život také
v Houštce a v Lázních Toušeni; 1985 napsal fejeton Toušeňská
improvizace
14. 8. 1988 † Vilém Černík / 20 let
narozen 1909 v Brandýse nad Labem, učitel a hudební skladatel (mj.
balet Květinová princezna), od 1929 sbormistr brandýského pěveckého
sboru Bojan, s nímž často vystupoval v Toušeni; publikoval 297 písní
pro děti
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15. 8. 1828 * Emanuel Beneš / 180 let
narozen v Kouřimi, † 1890, učitel a spisovatel, publikoval řadu článků a
básní; 1862-1877 vyučoval v Toušeni, kde prosadil rozšíření školy a stal
se zde prvním řídícím učitelem; založil školní kroniku a vedl kroniku
městyse
24. 8. 1638 † Adam mladší z Valdštejna / 370 let
narozen 1569/1570, pohřben v chrámu sv. Víta v Praze, nejvyšší
hofmistr a purkrabí, prastrýc Albrechta z Valdštejna; v době moru od
října 1606 do února 1607 pobýval na zámku Toušeň, kde přijímal
návštěvy a psal deník
3. 9. 1943 * Václav Antonín Hakl / 65 let
narozen v Toušeni, jako grafik žák Rudolfa Truhlaříka studoval v Praze
na Státní škole bytové tvorby a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové;
žije a působí v Karlových Varech; vystavoval též v Basileji, Bayreuthu a
Rattstadtu aj.
17. 9. 1933 * Jiří Lanský / 75 let
narozen v Praze, povoláním zubní laborant, atlet, kaskadér; 1951
akademický mistr světa ve skoku do výšky, 1953 a 1954 držitel čs.
rekordů, 1958 osobní rekord 210 cm 1958; olympionik v Římě 1960; od
1983 žije v Lázních Toušeni
23. 9. 1888 * prof. Dr. Ing. Jaromír Jirák / 120 let
narozen v Praze, † 1955 v Praze, pohřben v Toušeni; elektrotechnik
v Petrohradě, od 1923 profesor technologie, slaboproudu a mechaniky
na ČVUT v Praze, od 1939 děkan elektrotechnické fakulty ČVUT
v Praze
23. 10. 1908 * Ing. František Douda / 100 let
narozen ve Lhotě Samotách, † 1989 v Praze, atlet; ve vrhu koulí od 1928
držitel třinácti čs. rekordů a 1931-32 dvou světových rekordů;
olympionik v Amsterdamu, Los Angeles a Berlíně; jako trenér pobýval
často v Toušeni
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29. 11. 1378 † Karel IV. / 630 let
narozen 1316 v Praze, † v Praze, římský císař, český král; 1338 pobýval
na Toušeni, kde sepsal úvahy později zařazené do vlastního životopisu;
1370 ve prospěch svého bratra makraběte Jana Jindřicha osvobodil
Toušeň od daní
10. 12. 1903 * Marie Hartmanová / 105 let
narozena v Úpici u Chlumce n/C, † 1979 v Brandýse nad Labem;
absolvovala Obchodní školu v Praze, celoživotně se věnovala
fotografování přírody (Brandýs nad Labem, Stříbrná píseň, Toušeň);
vystavovala též v Bruselu
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Tento zpravodaj najdete také v elektronické podobě
na internetových stránkách www.laznetousen.cz
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