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Příběh Corona lavičky u rybníka
Každá myšlenka musí zrát a jakmile uzraje
a je ta správná chvíle, jde realizace sama od
ruky. Přesně tak to to bylo s lavičkou, kterou jsme v neděli 19. července instalovali
k rybníku. Mnoho let nazpět při projížďce
po Moravě jsem si všimla krásného zákoutí
vytvořeného uprostřed paseky s výhledem
na vinice. Pár palet, k tomu sud od vína a
rázem z toho byla zastávka pro spoustu turistů a cyklistů. Hezké místo pro oddych a
zastávku. Od té doby, co se mi moravská zastávka vryla do paměti se paletový nábytek
rozmohl a vytváří se z něj nádherné kousky.
Při spolkovém posezení jsem tuto myšlenku
zmínila a pak už to jelo samo a lavička nabrala svůj cílový směr právě v době koronavirové, proto se jmenuje CORONA.
   Jeden připravil palety, ty se převezly

dále, druhý udělal konstrukci a již hotová
lavička se převezla k dalšímu kutilovi. Zabrousit plochy, opálit, natřít poprvé, natřít podruhé, navrhnout jméno, cedulku a
takhle jsme si to předávali až do instalace,
při které jsme se všichni sešli: Lenka, Blanka, Míra, Kuba, Vašík, Daník, Jája, Honza,
Jaru, Janička, Standa, Katka, Petr, Jirka,
Martin… Místní rybáři myšlenku podpořili a souhlasili s umístěním na to krásné
místo u rybníka, kde můžeme pozorovat
ranní mlhu při východu Slunce, odpoledne
poslouchat zvuky kachen a žab, meditovat,

číst si a nebo jen tak oddechnout. Kytičky,
které jsme vysázeli kolem lavičky, navozují
pocit, že jste v zahradě u rybníka.
   Bohužel květiny zůstaly na svém místě
zasazené jen dva dny než je někdo „odnesl“
a lavičku jako takovou někdo „přetvořil“,
možná lépe řečeno znehodnotil. Vzal si
vratné euro palety a natloukl tam nehoblované rádoby palety, na kterých se ovšem
nedá sedět. Je to smutné, ale poučné. Chci
poděkovat Antošíkům, zejména Mírovi
Antošovi, že si to vzal za své a vrhnul se v
době svého volna do druhé verze V2.0, kte-

Snímky
od Vás
Za Vaše fotky na
lavičce budeme
rádi. Selfíčka,
výhled, jakékoliv
foto s lavičkou Corona. Posílejte na
spolek@nastouskov.cz.
Vaše snímky přidáme na Facebook
spolku a tři fotky s
největším počtem
lajků obdarujeme
hrnečkem.

rou značně vylepšil. Použité palety rozřezal
tak, aby se staly nevratné. Jestli tedy někdo máte zálusk a potřebujete palety, prosím, obraťte se přímo na nás!
   Spolek hospodaří s nízkými prostředky a musí kalkulovat každou korunu. Taková jedna „původní“ lavička vyšla na téměř
tisíc korun. Palety jsme dostali sice zdarmo,
ale koupili jsme šrouby, matný lak a označení gravírováním také není levné. K tomu
jsme zakoupili květiny za 250 Kč.
   Chceme poděkovat všem lidem, kteří nám napsali a podpořili nás v myšlence, abychom to nevzdali a zkusili to znovu a dokonce ještě přidělali další takové
místečko. Díky i za fotky, které posíláte.
Užívejte klidného posezení.
Katka Duchková
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Zveme na 2. ročník prázdninového výletu pro rodiny s dětmi i seniory
Před rokem jsme navštívili zříceninu
hradu Gutštejn a prošli naučnou stezkou kolem bezemínského hradiště až na
vyhlídku ke kostelu sv. Barbory v hradišti Šipín. Protože tento kraj se nám velice líbí, i letos jsme se rozhodli vydat
na náš výlet tímto směrem.
   Ráno bude opět sraz na vlakovém nádraží v Kozolupech. Odtut dojedeme až
do Konstantinových lázní. Tam nás čeká
ochutnávka pramene Prusík v lázeňském
parku. Dále se vydáme k panence Marii ve
skále, na vyhlídku a do čedičového lomu,
kde se za dobrého počasí i vykoupeme. Výlet zakončíme u Studánky lásky.
   Celková délka trasy je 9,5 km pohodovou chůzí.
Pro všechny řádně
přihlášené
zakoupíme
zvýhodněnou
jízdenku a připravíme svačinu (více na plakátu vpravo), proto se nám přihlaště včas.
Děkujeme a těšíme se na Vás.
Dan Vávra

Sledujte naše profily
Pro ty z Vás, kteří si rozumí s počítačem,
máme tip. Spolek Náš Touškov má
nejen vlastní internetové stránky na
adrese www.nastouskov.cz, profil na
Facebooku, ale jsme také na Instagramu.
Tam
přidáváme
informace
o
chystaných akcích a další novinky z
dění ve spolku. Najdete tam i video
sestřihy z již proběhlých akcí.
Sledujte na Facebooku
„Spolek
Náš Touškov“ a na Instagramu účet
@nastouskov a nic Vám neunikne.
Ti z Vás, kteří nemají rádi
sociální sítě, se mohou přihlásit k
odběru novinek pomocí e-mailu
přímo na našich stránkách.

Český pohár horských kol
O víkendu 4. - 5. 7. 2020 proběhl v
touškovské rokli již 2. ročník Českého
poháru horských kol, na kterém měli někteří
členové spolku možnost spolupracovat
spolu s TJ Sokol a místním cykloklubem.
Je to velká akce, která vyžaduje velké
množství času na přípravu. Proto se snažíme
vždy akce našeho spolku částečně omezit,
abychom měli časový prostor pro organizaci
závodu a vše vyšlo dle očekávání. Děkujeme,
že jsme mohli být u toho, neboť to byla velká
závodní podívaná, perfektní podpora dětí a
mládeže a zároveň exkluzivní prezentace
našeho města u diváků, závodníků, našich
občanů i v médiích.

foto Jan Němec, mtbs.cz
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Beseda s tanečníkem Richardem Ševčíkem – držitelem Ceny Thálie
Touškovští diváci a zejména pak milovníci klasického baletu měli 30. června 2020
jedinečnou možnost setkat se s tanečníkem, choreografem a držitelem Ceny Thálie
Richardem Ševčíkem.

   Podvečer
zahájil
moderátor rozhovorem s panem Ševčíkem, který mluvil nejen o svém
soukromí, ale také o náročnosti studia na
konzervatoři a seznámil přítomné se svojí
profesí, která je plná tvrdé práce, soustředění a sebezdokonalování. Každý jeho
pracovní den v divadle začíná baletním tréninkem, pokračuje sérií zkoušek a končí
večerním představením. Také prozradil, jak
nadšeně hrál od dětství hokej, ale v devíti
letech „prozřel“ a dal se na balet. Neměnil
by, protože máloco ho v jeho životě ovlivnilo
tolik jako právě tanec.
   Důkazem jeho slov bylo několik cen,
které získal. Například od ředitele
plzeňského divadla, od primátora
města Plzně, od hejtmana Plzeňského kraje
a také přivezl ukázat Cenu Thálie
pro nejlepšího tanečníka, která mu
byla předána v roce 2014 na scéně
Národního divadla v Praze za hlavní
úlohu v baletu „ Spartakus “.

   Večer, který se konal v kinokavárně,
pokračoval po krátké přestávce ukázkami
moderního, výrazového a klasického tance.
Diváci si poté vyzkoušeli nejen taneční obuv,
ale také, jak náročné jsou základní pozice
paží a chodidel. Obdivovali promenády i
piruety a se zatajeným dechem sledovali vysoké zvedačky, které předváděl tanečník se
svojí partnerkou Kristinou Kodedovou.
   Publikum
o
pauze
napsalo své dotazy, které pak moderátor pokládal panu Ševčíkovi i
jeho partnerce. Na každý z nich odpověděl
tanečník vyčerpávajícím způsobem. Bylo
vidět, jak ho jeho práce baví, ale jednou
se přeci zarazil, a to při otázce, kdy se mu
z úspěchů zatočila hlava. „Nikdy, “ říkal
v rozpacích.„ Vždyť vidím, co všechno ještě
neumím, kolik se toho ještě musím naučit.“
Málokdo umí zodpovědět i záludné dotazy
diváků tak klidně, zároveň energicky a přitom srozumitelně.
   Mladý tanečník vylosoval ze všech
otázek jednu, jejíž autorka si na jeviště
přišla pro vstupenky na srpnovou
baletní premiéru. Všechny přítomné
překvapila, když se svěřila, že na baletním
představení nikdy nebyla, ale po tomto
večeru se z ní stala taneční fanynka
a zakoupí si předplatné na novou
divadelní sezonu.
   Večer zakončilo emotivní tango z baletu ,, Zkrocení zlé ženy“, ve kterém tanečníci
předvedli jak dokonale a srozumitelně umí
vyjádřit své pocity pohybem těla a výrazem
tváře.
   Čas strávený v příjemné společnosti pana Richarda Ševčíka uplynul velmi
rychle a vystihuje ho slovo – radost.
Radost z toho, co dělá a z jedinečných zážitků, které předal divákům.
Dlouhotrvající potlesk všech v sále, kteří se přišli na netradiční taneční besedu
podívat, byl krásnou odměnou pro pana
Ševčíka, jeho partnerku i moderátora
večera.
  
Psáno z besedy konané 30. 6. 2020 v kinokavárně Města Touškov
Jaroslav Kůla
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Nová zábava - kamínkování: malování putovních kamínků
Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se nám v podvečer podařila uspořádat krásná akce, kamínkování. Celá akce se konala před touškovským
kostelem, v ochraně překrásných javorů.
Během akce se vystřídalo počasí všeho druhu: sluníčko, vítr, déšť i bouřka a na závěr se
nám opět ukázalo sluníčko. Nikoho z účastníků však toto aprílové počasí neodradilo.
A tak jsme v každém probudili dřímajícího
člověka neandrtálského s chutí malovat na
kámen. Měli jsme jen jedinou výhodu, že
dnešní doba nabízí různé barvy, a tak kamínky zářili všemi barvami duhy.
   Během 3 hodin proměnily děti, ale i
dospělí, 60 kamínků v neuvěřitelná umělecká díla. Kamínky si každý odnesl domů
a během prázdninového putování je umístí na různá místa v České republice nebo
i mimo ni, necháme se překvapit. Pokud
kámen někdo najde a dodrží pravidla, která jsou na spolkovém facebookovém profilu, objeví se zpráva o putování kamínků i
u nás. Jsme zvědaví, kam nejdál kamínek z
Touškova doputuje. 		

Mějte přehled, co se chystá
Pokud byste rádi podpořili náš spolek,
námi připravované akce a chtěli mít přehled o tom, co chystáme, pak klikněte na
naše stránky www.nastouskov.cz a staňte
se členy. Příspěvek 100 Kč/rok Vám zajistí
aktuální informace o tom, co připravujeme a podpoří naši práci a akce. Pokud se
rozhodnete, děkujeme Vám za podporu.

   Pokud byste měli i vy chuť přidat se
k naší kamínkářské skupině, neváhejte.
Jednoduše najděte vhodný kámen, který
namalujete akrylovými barvami, označíte
naší značkou „Náš Touškov, FB, 33033“
na druhé straně, opatříte kámen ochranným bezbarvým lakem a umístíte během
svého prázdninového putování na viditelné místo a budete sledovat náš profil, zda
kamínek někdo našel nebo poponesl či
popovezl dále. Více informací na FB Náš
Touškov – Kamínky Touškov.
   Přidejte se k nám a dělejme si radost

navzájem. Vždyť život je dosti krátký na to
mít srdce jako z kamene, a tak pojďme společně rozehřát naše srdíčka malováním putovních kamínků, ať jsou naše srdce šťastná
a hřeje nás v nich dobrý pocit.
   Za náš tým přejeme pohodové
prázdniny,
dobrodružné
a
úspěšné putování a mnoho uměleckých
úspěchů. Kamínkování zdar :-)
Blanka Antošová, Lenka Jindrová,
Jana Nováková, Péťa Zuzáková

Přihlášku je možné vyplnit také v obchodě
s krmivy na Čemínské ulici.

Více fotografií z akcí
Prostor v tomto tištěném zpravodaji je omezený. Pokud byste si rádi prohlédli další fotografie z akcí, navštivte náš FB profil, kde najdete fotky, ale
také videoreportáže.
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Dětský den jinak aneb oslava Dne dětí v době coronaviru
Letos jsme byli součástí dětského dne
pod taktovkou místních spolků. Krásná myšlenka spojit síly, rozdělit si mezi
sebou úkoly a výsledkem byl 6. června
dětský den, který byl uspořádán po dlouhých letech jinak, než se čekalo.
   Procházka od hasičské zbrojnice přes
Mži, kolem strouhy až do třešňového sadu
a zpět do školky. Trasa posetá stanovišti,
na kterých děti mohly zkoušet různé úkoly.
Spolek Náš Touškov připravil kvíz
zručnosti, ve kterém děti musely najít ten správný klíč a odemknout truhlu
k pokladu. A ti, kterým se to podařilo,
vědí, co bylo v truhle ukryto!
   Pro starší děti jsme vytvořili znalostní hru zaměřenou na třídění odpadu. Toto
téma nám přijde všeobecně velmi důležité,
i když pro mnohé nemusí být až tak atrak-

tivní. Překvapující byla pro nás skutečnost,
že otázky na poločas rozpadu některých
běžných odpadů nacházejících se v přírodě, starší děti znaly! A kdo nevěděl, tak se
přiučil a teď už víme, že poločas rozpadu
vyhozené plastové láhve je 100 let. A poločas rozpadu polystyrenu jsou desetitisíce let (ale možná nikdy).
Dan Vávra a Lenka Jindrová

Neuvěřitelných 263 chobotniček pro nedonošená miminka
Když jsem viděla při našem červnovém
setkání kopu chobotnic, musela jsem si
pečlivě prohlédnout, zda všechny ženy
mají jen dvě ruce a nestaly se z nich chobotnice. Podařilo se nám za půl roku i s
obdobím koronaviru, kdy chobotnice nahradily roušky, uháčkovat neuvěřitelných
263 chobotniček pro nedonošená miminka. Věřím, že doháčkujeme do 300 a každé
porodnici věnujeme 100 ks.
   Všem chobotničkovým holkám moc
děkuji. Miluji Vás za Vaši srdečnost a pohodu, která vládne při každém setkání.
Moc děkuji všem, kteří přispěli finanční částkou na materiál na chobotničky a podpořili tak dobrou věc.
Blanka Antošová
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V květnu odstartoval již 5. ročník lívancových běhů kolem rybníka
Po dlouhé době koronavirové, kdy jsme
se nemohli potkávat a slučovat, to byla
příležitost se vidět, protáhnout se a udělat
si hezké nedělní ráno. Na startu se sešlo
neuvěřitelných 82 běžců a s nimi fanoušci
v rouškách. Náš tým v registraci obsluhoval také v rouškách. Bylo to divné, ale
museli jsme dbát všech nařízení a pravidel. Organizačně nezbylo nic jiného než
improvizovat a místo oblíbených lívanců
ze školní jídelny jsme po doběhu nabízeli oplatku a balenou vodu.

   S mnohem větší radostí jsme běželi
v červenci! Krásné svěží ráno u rybníka,
příjemný vzduch i atmosféra a spousta natěšených běžců. Byl to ten běh, kdy už opět

mohly být upečené ty vysněné, školkové,
vynikající a jedinečné LÍVANCE! Víte, jak
moc dobře chutnají v létě ráno u rybníka?
Na přání nejmenších běžců, kterých nám
hojně přibývá, jsme požádali paní kuchařky o čokoládové mazání, a to byla teprve

odměna! Často s dětmi na běh chodí rodiče, babičky a jiní fanoušci, a právě pro
ně jsme nově zavedli v registraci možnost
„Pouze fandící divák s lívancem“, a tak si
mohou pochutnat i ostatní. Na každý běh
se nám přihlašují i super rychlí běžci, kteří
dokážou na start přiběhnout z Plzně, zaběhnout u nás rekord a rozdat pár běhacích rad i nám ostatním. Díky!
   Rádi vidíme na startu Jiřího Ježka,
jehož sportovní aktivita, ať již běh nebo
tradiční rozcvička, jsou samotným pohledem na jeho běhací protézu velmi silnou
motivací ostatním a zejména pak těm, kteří hledají výmluvu, proč se nehýbat. Děkujeme všem za přízeň, a protože je dobré
vyjet alespoň občas ze zajetých kolejí, připravili jsme na 23. srpna štafetový běh
dvojic! Jak to bude probíhat? Nejprve si
musíte sehnat parťáka do dvojice, zaregistrovat se na našich stránkách a pak udělat
strategickou poradu, jak se budete střídat.
Běží se celkem 1 hodinu, každý běžec musí
uběhnout alespoň jeden okruh. Ve dvojici
se můžete po okruzích libovolně střídat.
Vyhrává ta dvojice, která v časovém limitu
dokončí nejvíce okruhů! Více informací hledejte na www.nastouskov.cz.
   Máme se na co těšit! Potkáme se už
23. srpna při štafetovém běhu dvojic a
pak 4. září při barevném běhu.

běh 19.7.
video sestřih

Hezké sportovní léto
Vám přeje organizační
tým Lívancáku

Zpravodaj Spolku Náš Touškov srpen 2020 | 9

Barevný běh
pátek 4. září

PŘIPRAVUJEME: Barevný běh

Hravou tečkou za běžeckou sérií bude i letos barevný běh. Díl spojený s barvami proběhne mimořádně v pátek 4. září v podvečer. Těšit se můžete na hromadný výhoz barev a naši speciální barevnou zónu, kterou
nikdo neproběhne čistý. Netradiční zábava nejen pro děti, ale celou rodinu, bude zakončena opékáním buřtů.
Registrace bude omezená pro maximální počet 120 běžců a spuštěna bude od 10. srpna 2020. Přihlášky na místě
nebudou možné. Sledujte naše stránky nebo Facebook spolku.
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Noc kostelů již podruhé pod záštitou spolku
Tak jako minulý rok jsme opět i v roce
letošním uspořádali společně s panem
farářem Noc kostelů. Pojďme se jen krátce vrátit k předchozímu ročníku a připomenout si, že byla zcela mimořádně
zpřístupněna kostelní věž se zvony a
díky našim hasičům se podařilo uvést do
chodu i starý hodinový stroj.
   V letošním roce jsme přemýšleli, jakou zajímavostí bychom Vás mohli překvapit. Naším cílem bylo, aby se prohlídkové
prostory neopakovaly, a každý rok jste
se mohli těšit na něco nového. Domluvil
jsem s panem farářem zpřístupnění kostela, který souhlasil i s prohlídkou prostor,
kam se člověk opravdu jen tak nedostane.
Přípravu kostela jsem si vzal na starosti já,
prostory jsem uklidil, upravil a snažil jsem
se je přizpůsobit co nejblíže k původnímu
stavu. Za mého doprovodu jste si mohli vy-

slechnout výklad o historii kostela, mohli
jste spatřit zákristii, prostory za oltářem,
kazatelnu a na závěr pak zcela unikátní
místnost tzv. oratoř. Prostor, který dříve
sloužil jako místo pro rozjímání šlechticů,
kteří zde trávili čas během bohoslužeb, aby
byli odděleni od prostého lidu.
   Nechyběla ani doplňovací tajenka v kostele, ze které se návštěvníci poprvé mohli dozvědět o zahájení veřejné
sbírky na nový touškovský zvon svatého
Benedikta. Byl to krásný podvečer a večer, který jsme rozšířili o drobné pohoštění, občerstvení a speciálně pro tento
den i ochutnávku mešních vín.
   Noc kostelů byla jako jedna z prvních veřejných akcí, které bylo možné
uspořádat po koronaviru. Dovnitř kostela mohli pouze lidé v rouškách. I přesto
akce přilákala mnoho návštěvníků, kteří

si odnesli hezký zážitek a kvitovali zejména komentované prohlídky. Návštěvníci
doslova hltali každé slovo a mnohdy se i
sami do prohlídek zapojovali svými otázkami a přispívali do společné diskuze. A
to je pro nás, pořadatele, vždy ta nejhezčí
odměna. Prohlídek se zúčastnilo víc jak
250 lidí a Váš zájem byl veliký. Díky moc za
to a už se těšíme na příští rok.
Petr Komanec
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100 + 1 Chobotnice ve FN Plzeň
V červnu jsme shromáždili krásných
263 chobotnic. Aby u mě doma dlouho
nezahálely, rychle jsem jednala a podařilo
se mi dohodnout termín předání na
29.7.2020 ve FN Lochotín. Protože jsem z
minulých návštěv na neonatologii věděla,
jaký je to krásný pocit vidět nadšení sester
a miminek, vzala jsem s sebou Kamilku
a Janu, které s námi háčkují. Byly jsme
opět přivítány s velkým nadšením, neboť
jsme s sebou měli 100 + 1 chobotnici.
100 pro miminka a 1 velkou Růžovku
pro sestřičky. Kdo máte chuť, ozvěte se
a přijďte háčkovat nebo nás podpořte
finanční částkou na nákupu materiálu pro
chobotnice. Všem moc děkuji.
Blanka Antošová

Pec černé kuchyně se v září znovu roztopí při Slavnostech chleba
Mnozí z vás si určitě vzpomenou na loňské zářijové pečení chleba na faře v Městě Touškově, v původní farní peci z roku
1746. Byl to slunečný den plný očekávání,
zda pec půjde roztopit a zda upečený chleba bude chutný. O to větší to byla euforie,
když se vše povedlo dle očekávání a vynesli
jsme společně s panem farářem Gajduškem
pecen farního chleba zadělaný a upečený
panem Seberou. Začalo se krájet a mazat
a v podvečer již nezbyl ani krajíček. Kůrka
farního chleba byla křupavá a voněla po uhlíkách, lidem chléb chutnal.
   Mysleli jsme si, že tato akce byla natolik výjimečná, že ji není možno zopakovat.
Rozhodl to však za nás biskup plzeňské
diecéze, Mons. Tomáš Holub, který nás

pozval spolu s panem farářem a Petrem
Komancem na Plzeňské biskupství a nechal se slyšet, že by rád v tomto pokračoval a dokonce se podílel na nákladech.
Sdělil, že cílem je otevřít církev veřejnosti
a lidem, o což dlouhodobě usiluje. Po návratu a spolkovém sezení bylo rozhodnuto. Zkusíme to znovu a akce se bude
nově jmenovat SLAVNOSTI CHLEBA,
neboť to slavnost opravdu byla.
   Během jednoho roku od prvního zatopení v peci se na nás obrátilo několik místních občanů s tím, že mají v domě také pec
z dřívějších dob. Děkujeme za to a víme,
že tu máme několik pecí připravených do
budoucna! Přijali jsme nabídku místního
občana z Újezdské ulice, který chce zkusit

zatopit a upéct chléb v jeho vlastní peci,
kterou sám opravil. A protože pan Sebera
je srdcařem starých pecí, neváhal a nabídku na roztopení další pece s jiskrami v
očích přijal. Na přání majitele však bude
pečení probíhat jen v komorní sestavě.
Avšak vy, návštěvníci slavností, nebudete
ochuzeni, neboť budete moci jako první
ochutnat žitný chleba pečený tradičním
způsobem v této staré peci a porovnat jej
s chlebem pečeným na faře.
   Místní fara má krásnou vstupní halu,
která bude při slavnostech vyzdobena vyšívanými obrazy, neboť zde bude probíhat vernisáž obrazů Radovana Ďuriše,
touškovského občana. Radovan je původem ze Slovenska, ale již 8 let žije v Městě
Touškově. Zejména jeho zdravotní stav
ho přivedl k tradiční ruční práci, a to ke
křížkovému vyšívání. Tuto práci pamatuje
Radovan od své maminky a v dnešní době
je již spíše raritou. Vyšívání jako takové je
známé údajně od pravěku a existuje spousta vyšívacích technik. Radovan bude při
své první vernisáži vyšívat právě rozpracovaný obraz. Ukáže nám postup práce
a svá dosavadní díla, která mají až 100 tisíc křížků v jednom obrazu.
   Srdečně Vás zveme v neděli
20. září 2020 na Slavnosti chleba, které proběhnou v odpoledních hodinách
na Kostelním náměstí. Přijďte ochutnat
chleby ze dvou různých pecí.
Katka Duchková
Kompletní program celého dne bude
uveřejněn na začátku září na webu
spolku, Facebooku a také
na plakátech po městě.
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Velikonoční zajíček naděloval i v době koronaviru
Neděle před Velikonočním pondělím patřila všem malým hledačům. Pro ty Velikonoční zajíček v lese u paloučku schoval čokoládová
vajíčka. Některá byla na stromě, jiná zase schovaná v mechu či pod spadanými listy. I přes to, že se zajíček snažil vajíčka dobře ukrýt, nezbylo
žádné. Děti byly moc šikovné a každé si odneslo sladkou odměnu. Zajíček byl nadšený a už se těší na příští Velikonoce.		 Péťa Zuzáková

Šití roušek a pomoc spolku v době karantény
V období karantény a nutnosti nosit roušky jsme se jako mnoho dalších lidí naučili šít různé druhy roušek. Střih, který se nám nejvíce osvědčil, jsme uveřejnili na facebookovém
profilu spolku a též na našich stránkách. Možná to bude s
nadcházejícím časem opět aktuální, neboť se doba zpřísňuje, proto neváhejte se kdykoliv ozvat i s eventuálním dotazem na postup šití nebo žádostí o roušku. Rádi pomůžeme.
   Mnoho z našich kamarádů stojí v první linii a to byl ten prvotní podnět k tomu, abychom začali šít roušky v době, kdy je
nebylo možné sehnat. Rozhodli jsme se šít a šít, co to jen půjde.
Lidé nám darovali látky a dokonce zapůjčili i své stroje. Když
neuměli šít, tak stříhali či žehlili a balili. Takto se nám podařilo
všechny přání splnit a vybavit rouškami všechny, kteří nás oslovili. Bylo to dost bezesných nocí a záda i oči bolely. Ale ten pocit u
srdce nás moc hřál a hřeje dodnes. Poskytli jsme roušky do obchodu s chovatelskými potřebami v Touškově, kde si je občané
zdarma odebírali, část jsme věnovali do pečovatelského domu
v Městě Touškově a to byl náš cíl - pomoci našemu okolí.
   Pro nás všechny to byla „divná“ doba a mnozí netušili, jak
se k ní postavit. Zbývalo jen čekat a snažit se chovat maximálně
zodpovědně. Těší nás, že jsme propojili síly a možnosti s mladými

studenty ve městě, kteří tou dobou museli zůstat doma a mohli
jsme nabídnout službu pomoci s donáškou nákupů a léků. Děkujeme všem touškovákům za nabídky pomoci, nakonec jsme
měli více dobrovolníků než zájemců o služby. Chtěli jste v tom být
s námi a bylo Vás hodně, kteří jste neváhali nabídnout svůj volný
čas. Dokonce jsme inspirovali i jiné obce, které se ptaly na systém
donášky nákupů a kterým jsme mohli přenechat připravené postupy. Pokud tato doba přinesla něco pozitivního, pak právě SEMKNUTÍ a OCHOTU POMOCI JEDEN DRUHÉMU.
   Možná stojíme před další vlnou nákazy, ale víme, že dokážeme dodržovat pravidla a nařízení, dokážeme ochránit sami sebe,
zabojovat a nezbývá nic jiného než
věřit, že Covid-19
bude brzy minulostí a popřát si
do budoucna pevné zdraví. Pevné
zdraví všem!
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Vtahu, Canicross aneb běh se psem v Městě Touškově
29. února, datum, které tu nemáme každý
rok. A letos se ještě povedl na víkendovou
sobotu. Byl by hřích toho nevyužít.
A tak partička spolku VTahu, za naší
podpory uspořádala tradiční canicrossový
závod - Touškov Vtahu no.3.
   Tratě byly naplánovány v lese
nad rybníkem a v touškovské rokli v
délkách 2 km pro začátečníky, 4 km a 8
km pro ty nejzdatnější borce.
   Na únor se podařilo únorové počasí,
ráno bylo lehce pod bodem mrazu, po
sněžení a mokro. Odpoledne lehce vysvitlo
sluníčko. Tratě byly tedy náročné nejenom
terénem a převýšením, ale také únorovou
plískanicí. Na startu se sešlo na 180
běžců se psy všech velikostí. Závodí se v
kategoriích muži – ženy a malý – velký
pes, kdy na věku nezáleží. Každý je přeci
tak starý, jak starý si připadá.
   Startovalo se od 9 hodin ráno,
intervalově, po dvaceti vteřinách. Tak aby
v cíli byli všichni závodníci nejdéle v 11:30.
Nejrychlejší borci zvládli 8 km trať za 29
minut a 4 km trať za 14:40. Při převýšení na
trati 150m se jedná o neskutečné výkony.
Příští již 4. ročník závodu je
naplánován na 27.2.2021, tak se přijďte
podívat, je to parádní zážitek.

Výsledky:
2+ km - muži
2+ km - ženy
4+ km - muži
4+ km - ženy
8+ km - muži
8+ km - ženy

▼ Placená inzerce

KADEŘNICTVÍ

Dámské, pánské a dětské
Nabízí:regenerace, úpravu vlasů, účesu,
střihy, barvení a přelivy, barvení obočí a řas.
Střihání i malých dětí. Vše v příjemném prostředí.
Příjemné léto přeje
Marie Barvíková
tel. 773279490, Vlkýšská 409, Město Touškov

foto: DJKT

Michal Fiala		
Zuzana Vopálenská
Vojtěch Hrůza		
Michaela Janovcová
Milan Beránek		
Dominika Slavotínková

9:11 min
9:15 min
12:00 min
12:34 min
29:56 min
29:00 min
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3 autobusy vyrazily na exkurzi do „spalovny“ Chotíkov
Všechno to začalo v lednu letošního roku.
Nápad vzít občany do spalovny padl na
jedné ze schůzí spolku a všem se moc
zamlouval. Přeci jen je to stavba, která v
minulosti velmi hýbala veřejným míněním,
stojící částečně na pozemcích Touškova,
a díky které má město po dobu její
životnosti zajištěn pravidelný roční příjem
do svého rozpočtu. Technicky vyspělá
a do kraje vyčnívající červenozelená budova
zkrátka budí zvědavost a o tom jsme se
sami na vlastní kůži přesvědčili.
   Naši návštěvu jsme domluvili s
vedením ZEVO. To je zkratka pro oficiální
název – Zařízeni pro Energetické Využití
Odpadu. Bylo zapotřebí doladit několik
detailů, například, že bezpečnostní protokol
umožňuje prohlídku provozu maximálně
20 osobám současně, ale i s tím jsme si
poradili. Spustili jsme registraci, vyvěsili
plakáty a začala smršť, kterou nikdo nečekal.
Během několika dní byly oba domluvené
termíny a autobusy zcela zaplněny.
Domluvili jsme pro občany třetí dopolední
termín. I ten se vyprodal, a tak jsme v
sobotu 22. února jeli se 120 touškovskými
občany do Chotíkova.
   V informačním centru nás uvítal přímo
ředitel ZEVO. Prohlédli jsme si interaktivní

Degustace rumů
v kinokavárně
V druhé polovině února jsme připravili večer ve znamení Karibiku!
Pod taktovkou Spolku Náš Touškov proběhla v kinokavárně řízená
degustace karibských rumů.
Akce se moc líbila a již nyní přemýšlíme o degustaci moravských
vín, ideálně opět v zimních měsících. Budeme Vás informovat.

zmenšený model spalovny, na kterém byl
celý proces spalování odpadu vysvětlen tak,
aby jej pochopily i přítomné děti. Dozvěděli
jsme se, že chotíkovská „spalovna“ je
pouze jedna ze 4 v České republice a že
díky technické vyspělosti a také kvůli
netradičnímu architektonickému pojetí se
na ni jezdí dívat představitelé mnoha států
z celé Evropy, dokonce i Japonska. Šest
exkurzních skupin se postupně vystřídalo
také na prohlídce v provozu. Oblékli jsme
si reflexní vesty, nasadili bezpečnostní
přilby a šli se podívat zblízka na to, jak se
vlastně odpad zpracovává, pálí a kde vzniká
teplo či energie. Viděli jsme obrovské velící
centrum, které připomínalo prostory řízení
letového provozu, velké turbíny zajišťující
regulaci a odvod tepla z kotle, a nahlédli
jsme přímo do spalovací pece, kde bylo přes

1200 stupňů Celsia. Nejlepší zastávkou
bylo dle dětí pracoviště jeřábníka,
protože si tam mohly sednout na řídící
židli a zkusit jeřáb ovládat. Díky vysoké
automatizaci je v celé obrovské budově
pouze 14 zaměstnanců, kteří dohlížejí na
provoz tak složitého zařízení.
   Máme radost, že občané mají
zájem o technické informace ke
spalovně a chtějí se dozvědět více o
nakládání s odpady. Děkujeme moc
za dopravu panu Rozporkovi a ZEVO
Plzeň za zajímavé přednášky.
video sestřih

Dan Vávra

Zpravodaj Spolku Náš Touškov VUSHQ | 15

2KOÂGQXWÆ]DÁOHQVNRXVFKÑ]ÆVSRONX
'QH  ÓQRUD VH RG  KRGLQ NRQDOR
Y SRÑDGÇ ML{  VSROHÂQÃ VHWN»QÇ ÂOHQÒ
QDwHKR VSRONX MHKR{ FÇOHP E\OD URÂQÇ
ELODQFH DNFÇ NWHUÃ MVPH SRÑ»GDOL
DNWHUÃQ»VYÖKOHGRYÆÂHNDMÇ
  3R VUGHÂQÃP XYÇW»QÇ ]KRGQRWLOD SDQÇ
.DWHÑLQD 'XFKNRY» ÂLQQRVW VSRONX ]D URN
 %ÆKHP YÖÂWX QDwLFK DNWLYLW E\OD
SURPÇW»QD SUH]HQWDFH NOÇÂRYÖFK XG»ORVWÇ
MH{ MVRX VSRMHQ\ V QDwÇP VGUX{HQÇP
.URPÆYÖÂWXÂLQQRVWÇYwDN]D]QÆORLQÆNROLN
GÒOH{LWÖFK ERGÒ %\OR ]PÇQÆQR SÑHGHYwÇP
ěQDQFRY»QÇVSRONXNWHUÖKRVSRGDÑLOSRX]H
VH ÂOHQVNÖPL SÑÇVSÆYN\ ÂL ěQDQFHPL RG
VSRQ]RUÒ5RÂQÇSÑÇVSÆYHN]DND{GÃKRÂOHQD
ÂLQÇ  .Â ¢OHQ QDwHKR VSRONX ]ÇVN»Y»
SRWÃSÑÇPÃLQIRUPDFHIRUPRXPDLOXÂL606
QDSRÑ»GDQÃDNFHDGDOwÇYÖKRG\NWHUÖPLMH
QDSÑÇNODG SÑHGQRVWQÇ PR{QRVW ]DNRXSHQÇ
YVWXSHQHNQDNRQFHUW\DSRGREQÆ
  6SROHNQHP»{»GQÖ]LVN]H]ÇVNDQÖFK
ěQDQFÇ SODWÇPH D QDNXSXMHPH VOX{E\
NWHUÃ RGSRYÇGDMÇ VWDQRY»P VSRONX D MHKR
ÂLQQRVWL 7R ]QDPHQ» {H MH SRX{ÇY»PH
QD UR]YRM NXOWXUQÇKR GÆQÇ Y 07 QD
SRÑ»G»QÇH[NXU]ÇQDSRÑ»G»QÇVSRUWRYQÇFK
D Y]GÆO»YDFÇFK DNFÇ D SÑHGQ»wHN
.DWND'XFKNRY»WDNÃ]PÇQLODWRXwNRYVNÃ
REFKRG\NWHUÃKUDMÇYQDwÇÂLQQRVWLQHPDORX
ÓORKX -HGQ» VH R SURGHMQX FKRYDWHOVNÃ
SRWÑHE\ D .XWLO MHMLFK{ PDMLWHOÃ PDQ{HOÃ
/HGHUHURYL D SDQÇ (YD -DQÂRY» MVRX
RFKRWQL SÑHG»YDW DNWX»OQÇ LQIRUPDFH ÂL
SURG»YDW YVWXSHQN\ QD DNFH SRSÑ QDEÇ]HW
XSRPÇQNRYÃSÑHGPÆW\VSRONX
Podle slov paní Duchkové by
6SROHN
1»w
7RXwNRY
QHIXQJRYDO
YLGHRVHVWÐLK

EH] KODYQÇFK RUJDQL]»WRUÒ NWHUÖP
QHMHQRP SRGÆNRYDOD ]D SU»FL DOH L
YHOPLÓVPÆYQÆFKDUDNWHUL]RYDOD
Daniel Vávra NWHUÖ ]H VYÃKR ÂDVX
YÆQXMH GOH MHMÇKR Q»]RUX QHMYÇFH ÓVLOÇ GR
VSU»Y\ )% D ,QVWDJUDPRYÃKR SURěOX GR
Y\WY»ÑHQÇ YwHFK SODN»WÒ D VSROHÂQÖFK
]SU»Y NWHUÃ GRVW»Y»WH SÇwH ÓYRGQÇ VORYD
NH YwHP DNFÇP YÂHWQÆ WLVNRYÖFK ]SU»Y
DNWLYQÆVHSRGÇOÇQDRUJDQL]DFLPQRKDDNFÇ
DEH]MHKRGULYHE\FHOÖVSROHNMHOSRPDOHML
to on si vymyslel a prosadil spolkový
]SUDYRGDM NWHUÖ GRVW»Y»WH GR VFKU»QHN D
NWHUÖND{GÖSÒOURNVKUQXMHWRSRGVWDWQÃFR
VHYQDwHP7RXwNRYÆXG»OR
Jaroslava Königová NWHU» SHÂOLYÆ
VWÑH{Ç QDwH GRNODG\ D SÑLSUDYXMH
SRGNODG\ SUR ÓÂHWQÇ =»URYHË VH SRGÇOÇ QD
SÑÇSUDY»FKDRUJDQL]DFLYwHFKDNFÇ
Petr Komanec NWHUÖ VH ]DPÆÑXMH
Y GHWDLOX QD KLVWRULL SÑLSUDYXMH DNFH
3RVH]HQÇ QDG  NURQLNRX D PQRKÃ GDOwÇ
Q\QÇ DNWLYQÆ SUDFXMH QD ]DOR{HQÇ 9HÑHMQÃ
sbírky na touškovské zvony.
Blanka Antošová YHOPL DNWLYQÇ
ÂOHQND V QHXWXFKDMÇFÇPL Q»SDG\ D VH WÑHPL
GÆWPLD{QHSÑHGVWDYLWHOQÖPSRGÇOHPVYÃKR
ÂDVX NWHUÖ YÆQXMH YwHP GHWDLOÒP V QLPL{
MVRX QDwH DNFH NU»VQÆMwÇ D GRNRQDOHMwÇ
9 QHSRVOHGQÇ ÑDGÆ MH LQLFL»WRUNRX
FKDULWDWLYQÇ DNFH K»ÂNRY»QÇ FKRERWQLÂHN
SURSÑHGÂDVQÆQDUR]HQÃGÆWL
Jan LedererDXWRUPQRKDIRWRJUDěÇD
ÂORYÆNVQHNRQHÂQRXSDPÆzRYRXNDUWRXYH
VYÃPIRWRDSDU»WXGÇN\QÆPXPÒ{RXLWLFR
QHE\OLQDDNFLYLGÆWYwHFRMVPHSURY»GÆOL
YHY\VRNÃPUR]OLwHQÇDYQHSRVOHGQÇÑDGÆL

SUDNWLFNÖ]DÑL]RYDÂDGRSUDYFH

Lenka JindrováNWHU»SRERNX%ODQN\
WYRÑÇ SUDNWLFNRX VOR{NX D Y{G\ YÇ {H Q»P
EXGHFK\EÆWQÒ{OHSHQNDQHERWÑHEDQÆFR
FR PRPHQW»OQÆ YÒEHF QHSÑHGSRNO»G»PH
{HE\Q»PPRKORFK\EÆW 
Jaromír Antoš GUXKÖ IRWRJUDI
NWHUÃKR PQRKG\ QHPXVÇWH YLGÆW SURWR{H
GÇN\ VYÃPX REÑÇPX REMHNWLYX GRN»{H IRWLW
/ÇYDQFRYÃEÆK\RGÑHN\0{H$XWRULPQRKD
videí a technických vychytávek.
Jana Nováková NWHU» SÑLEÆKQH
NG\NROLY NG\{ SRWÑHEXMHPH SRVÇOLW WÖP
DMHY{G\YSRKRGRYÃQ»ODGÆ
$ SDN MHwWÆ YwLFKQL NWHÑÇ MVRX Y{G\
Q»SRPRFQL 9¼FODY =YRQDĒ 'DQD
5DGRY¼ 1LNRO +ROHàNRY¼ 5RPDQD
%HVKLURY¼
'DJPDU
ßHFKXURY¼
Milena Vinšová a další.
  3R YÖÂWX YwHFK DNFÇ ]D URN  E\OR
QD VHWN»QÇ ]PÇQÆQR Y\G»Y»QÇ QDwHKR
VSRONRYÃKR ]SUDYRGDMH QD MHKR{ REVDKX
VH SRGÇOHMÇ YwLFKQL DNWLYQÇ ÂOHQRYÃ DOH
QHMYÆWwÇ]»VOXKXQDMHKRY]QLNXDSXEOLNDFL
P» MDN X{ MVHP GÑÇYH ]PÇQLOD 'DQ 9»YUD
7DNÃVLKR]DWRQ»OH{LWÆY»{ÇPH
  1D ÂOHQVNÃ VFKÒ]L E\OD WDNÃ ]PÇQÆQD
YHOPL GREU» VSROXSU»FH V 7- 6RNRO
SÑHGHYwÇP SÑL F\NOLVWLFNÖFK ]»YRGHFK
SÑL ¢HVNÃP SRK»UX  ÂL SÑL VSROXSRÑ»G»QÇ
70RELOH2O\PSLMVNÃPEÆKX
3ÑHG ]»YÆUHÂQRX GHEDWRX E\O\ ]PÇQÆQ\
plánované akce na letošní rok.
Jaroslava Königová

IRWR]ORĉVNÄKR
SHàHQÈFKOHED
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