MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ VÁS
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Toušeňské lázeňské slavnosti
u příležitosti

140. výročí založení lázní

aneb

Vítání 141. lázeňského léta

v sobotu 21. června 2008
v Lázních Toušeni

Vítání 141. lázeňského léta v Lázních Toušeni
Lázeňský pramen s obsahem dvojmocného železa vyvěral
v Toušeni od nepaměti. Stopy jeho usazenin našli archeologové už
na gotickém kamenném ostění vodní nádrže na nádvoří bývalého
hrádku. Pramen sem byl sváděn dřeveným potrubím. Nelze
vyloučit, že jej proto okusil i Karel IV. za svého pobytu na Toušeni
roku 1338. Ve dvacátých letech šestnáctého století využil pramene
Jan Pašek z Vratu k založení a napájení rybářských haltýřů. O
živém pramenu se výslovně píše poprvé k roku 1536. Hrádek i
haltýře vzaly za své v třicetileté válce, kdy kamenné stavby nejen
v Toušeni pobořili a rozebrali na své opevnění Švédové, kterým zde
roku 1639 velel generál Johan Baner. Na místě hrádku je dnes
zahrada „skleněné vily“, kterou zakoupil městys Lázně Toušeň
roku 2006 se záměrem rozvoje lázeňského prostředí.
Lahodná voda zachraňovala obyvatele Toušeně před cholerou ještě
v prvé půli devatenáctého století. Založení lázní bylo jen otázkou
času. Roku 1868 využil příležitosti tehdejší majitel zahrady, na níž
pramen vyvěral, Jan Králík. Železité lázně se úspěšně rozvíjely. Po
třech desetiletích je rozšířil syn zakladatele o lázně slatinné.
Léčebné účinky silně mineralizované slatiny byly ještě pronikavější.
Lázně navštěvovala dlouhá řada významných hostí od básníka
Josefa Svatopluka Machara přes filmového podnikatele Viktora
Ponrepa po posledního rakouského císaře Karla I. Lázeňskou
kolonádu s kubistickými prvky z roku 1912 doplnila v roce 1958
dívčí fontána od sochaře Olbrama Zoubka.

Léčebná zařízení lázní mají dnes k dispozici vedle tradičních
slatinných koupelí i kompletní vodoléčbu, podvodní masáž,
elektroléčbu včetně magnetoterapie a prostory pro léčebný
tělocvik, akupunkturu a léčbu parafinem. Prostory slatinných
koupelí posloužily roku 2001 režiséru Petru Zelenkovi při
natáčení filmu Rok ďábla. Galerii slavných pacientů rozmnožili
spisovatelé Adolf Branald a Bohumil Hrabal, herečky Zita
Kabátová a Stella Zázvorková a zejména sportovci Emil Zátopek,
Jarmila Kratochvílová, Jan Železný, Štěpánka Hilgertová, Roman
Šebrle a mnozí další.
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Toušeňské lázeňské slavnosti

1900

u příležitosti 140. výročí založení lázní
aneb

Vokální soubor KrisKrosKvintet
zpívá duchovní skladby v kostele svatého Floriana

2000

Koncert romské kapely Surmajovci
na lázeňské kolonádě

2100

K večernímu poslechu i tanci hraje kapela pod
vedením pana Hradeckého na lázeňské kolonádě

2200

Noční překvapení
Divadelního souboru při T.J. Sokol
na zahradním podiu u skleněné vily

Vítání 141. lázeňského léta
Program
900

Budíček

930

Položení květin u hrobu zakladatelů lázní
na místním hřbitově

1000

Vystoupení žáků Základní školy a Mateřské školy
na zahradním podiu u skleněné vily

1100

Vyhlášení soutěže mladého divadelního diváka
v parku profesora Procházky u skleněné vily

1110

Dětské hrátky a dováděnky
v parku profesora Procházky u skleněné vily

1400

Oficiální zahájení slavností na lázeňské kolonádě

1415

Vystoupení souboru písní a tanců
Dykyta při T. J. Sokol na lázeňské kolonádě

1500

Odpolední setkání s divadlem
na lázeňské kolonádě

1600

Bitva o toušeňský hrádek
v podání Vojensko-historického spolku Petra Ence
z Brandýsa nad Labem
v příkopech vodního opevnění u skleněné vily

1700

Lázeňská promenáda k poslechu a tanci
hraje kapela pod vedením pana Hradeckého
na lázeňské kolonádě

18 00

Blues v přírodě v podání The Kingsize Boogiemen
na zahradním podiu u skleněné vily

Každý bude moci navštívit švédský tábor a staročeský jarmark, jež
budou umístěny celodenně v prostorách skleněné vily a pod
pomníkem. Přístup do kostela sv. Floriana a do kapličky sv.
Floriana bude umožněn od 1000 do 17 00 .

Sponzoři:
František Jampílek
Sladkovský-účetní agentura
1.Toušeňská, a.s.,
Casido, s.r.o.,
Stavební firma DAGPRO, s.r.o.
MD Praha, s.r.o.
Ing. Michal Cinek
Petr Koníček
Potraviny Birner
Restaurace U Lípy
Restaurace U Walliánů
Tabáček Pod Lípou
V a K Zápy, s.r.o.
Vzduchotechnika Milan Mráček
Zednictví Tihon ,Fialovi
Kadeřnictví Šulcová, Lázně Toušeň a další, děkujeme.
Úřad městyse Lázně Toušeň bude otevřen od 1000 do 1700, zde vyřešíme
vyvstalé problémy, popřípadě nás kontaktujte na tel.: 326 992 302.

