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výstupu na věž, připravili jsme turistický
výlet na Gutštejn. Pochvalu sklidil výlet do
hlubinného dolu v Nevřeni. Série tradičních
lívancových běhů vygradovala v barvách.
Stěžejní a největší akcí bylo pečení chleba v
peci černé kuchyně na místní faře. Ale nezapomeňme ani na dvě uklízecí akce, které
jsou také zapotřebí nebo letní promítání či
soutěž o nejlepší buchtu na plech.
A že je to letos vše? Nikoliv! Zbývají dvě
prosincové akce, na které Vás všechny srdečně zveme. První z nich je háčkování chobotniček pro nedonošená miminka. Na kurz
se můžete stále hlásit na www.nastouskov.
cz a zcela nová akce, ke které se s velkou

radostí připojujeme - Česko zpívá koledy!
Jedná se o největší spontánní vánoční akci
v naší republice. Koná se ve všech krajích
naší země už podeváté. Na náměstích, na
návsích i na řadě jiných míst se sejdou tisíce lidí, aby si společně a ve stejném čase
zazpívali koledy. Zpívá se 11.12. od 18
hod. a u nás se sejdeme u kostela. Mimo
koled jsme však připravili i vystoupení kytarového virtuósa a místního rodáka Josefa Kanty, který nám zahraje dvě skladby,
a poté minikoncert talentované zpěvačky,
vítězky mnoha soutěží jako např. Ukaž svůj
hlas, slečny Pavly Fuksové. Svařák, medovina, horká čokoláda pro děti. Povídání,

melancholie a dobrá nálada. To je milý bonus pro všechny, kteří přijdou.
Pojďme vesele a optimisticky „nakrojit“
nový rok 2020 a udělat si radost v kruhu přátel, sousedů a kamarádů. Začněme se více
radovat ze zážitků, neboť ty jediné zůstanou
v naší paměti, ale i z toho, že žijeme ve městě, které je aktivní v mnoha oblastech díky
spolkům a organizacím. Vždyť právě tady je
možné si vybrat dle libosti z tolika nabízených akcí. Pojďme propojit náš Touškov! Ať
již akce organizuje ten nebo onen, pořád je
to u nás – doma v Touškově.
Kateřina Duchková
za všechny členy spolku

První ročník setkání nad kronikou přilákal mnoho rodáků
Zajisté si řada místních rodáků vzpomíná
na setkávání nad kronikou, které zde pořádal místní archivář pan Artur Winter.
Napadlo nás obnovit tuto milou tradici
a já ji s úctou přebírám. S panem Wintrem jsem se osobně poznal. Předával mi
své znalosti o historii města a zkušenosti
s městskými archiváliemi. Pokračování
setkávání nad kronikou tak bylo obnoveno po více než dvaceti letech.
Akce se konala v místním kulturním centru a návštěvnost nás mile překvapila stejně jako diskuze rodáků nad
fotkami či jejich vzpomínání. Sešlo se
nás zhruba 60 a ostych občanů zůstal
za dveřmi, neboť jsme se všichni znali,
ať již z dětství nebo od vidění.
Vzpomněli jsme prvotní historii Města Touškova a k tomu vázané zajímavosti.
Následovalo samotné čtení z touškovské
kroniky a volba tématu byla jasná. Vždyť
letos vzpomínáme 30. výročí od Sametové revoluce. Tudíž záznamy z kroniky z let
1989-2005. Přestože je to doba nedávná,
kterou si téměř všichni přítomní pamatovali, každý posluchač si v obsahu mohl najít
informaci, která jej zaujala.

Vážíme si toho, že nám věnoval svůj čas
místní občan a rodák, pan Josef Fišer, který
zde bydlí celý svůj život, ale který se dle jeho
slov v našem městě i narodil. Jeho vzpomínky na dětství nebo vzpomínky na to, jak vy-

Přes 60 občanů přišlo společně zavzpomínat a posedět nad kronikou

padalo město před více jak šedesáti lety, byly
velmi zajímavé. Dozvěděli jsme se, jak bylo
město uspořádáno, kde byl jaký obchod,
kdo v něm pracoval, kde si jako děti hrávaly,
i to, kam chodil do školy, včetně vzpomínek
a historek na místní učitele. Děkujeme velmi pěkně za jeho vzpomínání.
Závěr jsme pak věnovali starým pohledům a fotografiím Města Touškova. Jestli
bylo něco, co stojí za to zmínit, pak rozhodně
diskuze a hlasité vzpomínání přítomných.
Víte třeba, kdo byl pan Rada? A že Touškov
měl svůj vlastní pivovar včetně pivovarských sklepů? A kdo byl pan Levý (Löwi) a
kde žil? To vše jsme se dozvěděli.
Pro příští rok chystáme nová témata. Pokud byste se i Vy chtěli podělit s místními
o své vzpomínky z dětství spojené s naším
městem nebo máte doma zajímavé fotografie, neváhejte nás oslovit.
Petr Komanec

fotka
Petr a Fišer
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Taneční pro dospělé:
nejde o kroky, jde
o zábavu
Tanec je nejkrásnější věc, kterou znám.
Hudba, pohyb a pocity. Jmenuji se Beata a tanec mě provází od malička. Tančím závodně latinsko-americké tance a
standard, ale užívám si ráda jazz i swing.
Nabídka vyučovat plesové tance byla
pro mě novou výzvou, ale myslím, že
stejné pocity měli i samotní přihlášení
do kurzu. Nevěděli, co čekat.
Hned po první lekci bylo ale jasné, že je
to hlavně zábava. Neznali jsme se navzájem, ale protančili a prosmáli jsme celých
90 minut jako by to byla chvilka. Waltz,
cha-cha a hezká hudba zapracovaly.
Po třech lekcí je nejvíc hezké to, že vidím, jak se všichni snaží tančit, rozpoznat
takt a hudbu. A i když to není stoprocentní a mnohdy je to s vlastními pohybovými
prvky, o to více je to ceněné. V tanci totiž
může každý dělat to, co cítí.
Přeji všem hezké Vánoce a mým žákům vzkazuji, že jsou skvělí.
Beata Duchková

Sledujte profil spolku
nově i na Instagramu
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
nově 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. Vždy krátké dvouminutové video. Podívejte se, jak akce
proběhla zpětně ze záznamu.
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.
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Touškovské okruhy: bahnitý štafetový závod koloběžek u nás
Pro letošní rok a ne jen pro něj, jsme převzali štafetu ve spolupořádání tradiční
podzimní akce Touškovské okruhy. Jedná se o týmový crossový závod koloběžek, kdy se jezdci, vždy dva v týmu, Bez
Pedálů, pustí na hodinovou stíhací jízdu
v terénu. Závodní okruh je vyznačený v
krásném areálu Touškovského rybnika
pod hřbitovem. Jedno kolo má cca 750m
a počítá se počet kol ujetých v časovém
limitu jedné hodiny. Jezdci se střídají
podle toho, kolik má který sil.

Akce se zúčastnilo 40 závodníků ve
20 týmech. Nejzdatnější jezdci zdolali 19 kol, to je téměř 15 km v těžkém terénu. K občerstvení závodníků
byl horký čaj a hora lívanců.
Pro příští rok připravujeme i běžeckou část Touškovských okruhů,
která bude součástí seriálu Lívancových běhů, jako speciální bonus
s překvapením. Tak se těšte a pilně trénujte, jsme tu pro vás.	 
Jan Lederer

video sestřih

POZVÁNKA: Třetí ročník canicrossových závodů v Městě Touškově
Na startu závodu bude více než 150 závodníků se psy všech plemen. Přijďte je podpořit a prožít jedinečnou atmosféru psích závodů.
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Úklid před zimou aneb nejen po stopách „hašlerkomila“
Strávili jsme hezké nedělní odpoledne pro
dobrou věc. Akce Ukliďme Touškov a Kůští
se prvně konala ještě před začátkem zimy.
V neděli 27. října se sešlo téměř třicet obyvatel, kteří se prošli s pytlem v ruce a sebrali
povalující se odpadky zapomenuté v zeleni, ale i podél chodníků a cest.

Jednoznačně lze říct dle sesbíraného odpadu, že Touškov je znečištěn zejména nedopalky od cigaret, plechovkami, obaly od

Mějte přehled, co se chystá
Pokud byste rádi podpořili náš spolek a námi připravované akce a měli
přehled, co chystáme, pak klikněte na
naše stránky www.nastouskov.cz a
staňte se členy. Příspěvek 100 Kč/rok
Vám zajistí aktuální přísun informací
o tom, co se připravuje. Pokud se rozhodnete, děkujeme Vám za podporu.

které jsme nasbírali, stálo za tu hodinku
práce a my děkujeme všem, kteří přišli a
pomohli jen tak, protože chtěli mít hezký náš Touškov! Poděkování patří také
Plzeňské teplárenské a. s. za podporu
obou letošních úklidových akcí.
A na závěr otázka od jednoho sběrače odpadu: „Kdy jezdí touškovský zametací vůz a jak často? Je někde přehled a rozpis kudy pojede?“ K dotazu se
připojujeme i my, vždyť by bylo dobré
a praktické zveřejnit rozpis.

sušenek, žvýkaček a dalších potravin k rychlému občerstvení. Je zajímavé, kolik toho
odpad prozradí. Třeba to, kde sedí omladina
a dává si do nosu pivko, energetické drinky
či Frisco. Nebo to, že po stezce směrem na
Vlkýš chodí někdo, kdo rád mlsá hašlerky a
obal tam pravidelně zahodí. Papírek za papírkem až k božím mukám...
Ale našla se i vyhozená pneumatika,
starý řetěz od pily, kus koloběžky a další kuriozity. Těch deset velkých pytlů,

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.

Zpravodaj Spolku Náš Touškov prosinec 2019 | 7

Větrník na plech zvítězil v soutěži O nejlepší touškovskou buchtu
Soutěž o nejlepší touškovskou buchtu propojila pečené potěšení s pěveckým a hereckým vystoupením žáků naší mateřské a
základní školy. Nadšení byli rodiče i prarodiče vystupujících dětí, kamarádi i všichni,
kteří 20. října přišli na ochutnávku.
Vymyslet něco nového není snadné a každý nápad má svůj čas. S myšlenkou soutěže, kdy se nebude sportovat, ale ochutnávat něco dobrého na zub, jsem si pohrával
více než 3 roky. Pro inspiraci jsem nemusel
chodit daleko, neboť podobné soutěže jsem
se účastnil před lety u známých na letním
grilování. Stačilo tedy moji představu hodit do placu na spolkovém mítinku a už se
společnými silami rodil den za dnem koncept příjemného nedělního odpoledne.
O místě konání nebylo třeba pochybovat.
Nově zrekonstruované KCMT aneb místní
kulturní stánek nabízí přesně ten správný
prostor i s pódiem. Do soutěže se přihlásilo
rovnou 13 pekařek se svojí „buchtou na plechu“. Zadání jsme co nejvíce zpřesnili a soutěžit mohla jen sladká buchta, jejíž základ
musel být vylitý na plech. Tím je také jasné,
že v dalších ročnících máme otevřené dveře
pro bábovky, štrúdly, koláče a další.

video sestřih

Celou buchtovou soutěž příjemně zpříjemnili žáci 5. třídy základní školy, kteří
vystoupili s pohádkou Barevný rok. Tu
nacvičili za asistence paní učitelky Lenky Fleissigové a Eriky Tučkové. Divadelní pohádka, recitace, zpěv, ale i taneční
vystoupení sklidilo obrovský potlesk od
plného obecenstva, obdobně jako vystou-

pení nejmenších dětí z pěveckého souboru
KOŤATA pod vedením učitelek Jiřinky Lukešové a Martiny Hrdličkové.
A jak celé soutěžní klání dopadlo? Bez
modřin, ale za to s plným břichem, přítomní vybrali nejlepší buchtu! Vítězem se stal
Větrník na plechu od paní Marcely Kašparové. Prvním třem soutěžícím jsme předali
dárkové balíčky a ostatní si odnesli cenu
útěchy v podobě praktické vařečky. Bylo
to hodně sladké nedělní odpoledne a příští
rok se můžeme těšit, že se potkáme znova
nad výběrem té pravé sladkosti.
P.S. Letos se nepřihlásil žádný muž. Bude
tomu za rok jinak? :-)		
Dan Vávra
pokračování na další straně
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Vítězný recept: větrník na plechu
Potřebné přísady:
Těsto: 750 ml vody, 25 dkg másla, 25 dkg
hl. mouky, špetka soli, 10 vajec
1. Náplň: 750 ml mléka, 2 karamelové
pudinky, 1 máslo, moučkový cukr
2. Náplň: 1 šlehačka 33 %, trochu cukru,
ztužovač šlehačky
Těsto
Vodu rozehřejeme s máslem a solí, pak najednou přidáme mouku a za stálého míchá-

ní vaříme na mírném ohni tak dlouho, až
se těsto nelepí na vařečku ani na hrnec. Do
vychladlé hmoty pak postupně vmícháváme vejce, vždy po jednom, řádně vymícháme a přidáme další…. Vymažeme dva plechy tukem a naneseme těsto rozdělené na
poloviny. Dáme péct do předehřáté trouby
na 200 stup. Troubu neotevíráme, těsto by
splasklo. Pečeme asi 30-40 min. Je třeba,
aby povrch byl na dotek křupavější, protože jak chladne, trochu změkne.
Náplň
Uvaříme pudink v mléce, necháme vychladnout. Vyšleháme máslo s cukrem a

postupně přidáváme vychladlý pudink.
Na jeden plát natřeme tento karamelový
krém a navrch přidáme ušlehanou šlehačku (2. náplň). Přiklopíme druhým plátem
a polijeme karamelovou polevou: 25 dkg
krupicového cukru nasypeme do hrnce a
necháme ho roztavit, pořád mícháme. Jakmile cukr zkaramelizuje (zhnědne), přiléváme opatrně horkou smetanu, protože to
vzkypí. Mícháme, dokud se karamel úplně nerozpustí, a pak nalijeme na větrník.
Druhá varianta je nevařit karamelovou
polevu, ale potřít karamelovým Salkem.
za recept děkujeme
Marcele Kašparové

Kůrka farního chleba křupala a voněla, po buchtách se jen zaprášilo
Na faře v Městě Touškově se v neděli 22.
září rozpálila původní farní pec z roku
1746, v níž se upeklo 33 bochníků chleba a
288 českých buchet plněných povidly a tvarohem. Chléb upečený tradičním způsobem
měl zcela jinou chuť. Nasál vůni uhlíků, které pec roztápěly, a kůrka krásně křupala. Po
vytažení chleba a snížení teploty v peci se
upeklo ještě 7 velkých plechů naplněných
tradičními českými buchtami. Jak po krajících chleba, tak po buchtách se lidově řečeno „opravdu jen zaprášilo“.
Tuto výjimečnou akci přichystal místní
spolek Náš Touškov spolu s římskokatolickou farností v Městě Touškově a to jako
součást Dnů evropského dědictví. Bylo
tak naplněn cíl těchto dnů, které měly otevřít nejširší veřejnosti brány kulturních
památek, budov a objektů. Místní farní
pec je součástí černé kuchyně a byla roztopena po více než 100 letech!

Od 13 hodin byly spuštěny první prohlídky, při kterých mohli návštěvníci spatřit a

sledovat kompletní proces pečení. Za celé
odpoledne přišlo k peci v organizovaných
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skupinách s průvodcem celkem 235 návštěvníků, což byl úplný kapacitní limit.
Slavnostního rozkrojení prvního bochníku
se ujal pekař Roman Sebera ihned po požehnání a přání všeho dobrého panem farářem Gajduškem. Přiťuknutím na zdraví
všech byla akce započata a farní chléb se
rozkrájel do posledního kousku na téměř
600 krajíců. Mazalo se sádlem, domácí paštikou, škvarkovou pomázankou, ale i máslem. To vše za krásného počasí, příjemné
hudby a velmi milé atmosféry.
Spolek Náš Touškov je hrdým organizátorem této akce, neboť dochází k naplnění
cíle, pro který je spolek určen, a to k rozvoji a podpoře občanského dění v Městě
Touškově, k propojování a stmelování lidí
a v neposlední řadě k organizování společenských a kulturních akcí.
Díky všem, kteří přišli, neboť Vás bylo
zhruba 700 a to nejen místních občanů,
ale i lidí z blízkého či více vzdálenějšího
okolí. Slyšeli jsme mnoho chvály nejen
na chuť čerstvě upečeného chleba či buchet, ale i na organizaci a to nás velmi
těší. Díky všem za motivaci připravovat pro Vaši radost další akce.
video sestřih

Kateřina Duchková

pokračování na další straně
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Pečení chleba ve staré farní peci oslovilo nejen místní a lidi z blízkého okolí, ale i lidi přes celou republiku. Svůj článek o našem farním chlebu přinesl Katolický deník, který zde přinášíme v kopii (obrázek níže). Pokud jste akci nestihli a chcete se podívat, zde je odkaz na reportáž natočenou ZAK TV: www.zaktv.cz/archiv/zpravy/4379.html
reportáž začíná v čase 6:50 minut.

Velmi nás také potěšil dopis čtenáře. Níže najdete pouze jeho
úryvek, neboť prostor více nedovoluje. Není časté, že někdo sedne a napíše dopis vlastní rukou. Moc milé překvapení. Děkujeme panu Dostálovi z Bystřice pod Perštejnem.

▼ Placená inzerce

Tak je tu zas,
ten vánoční čas.
Ať nejímá nás hrůza,
z front a z nákupů.
Když políbí mě múza,
chytne za ruku.

Nechť láskou naplní se Vaše srdce.
Myšlenka sladší než vánočka,
od Tebe maminko.
Než přiložíme polínko.
Sladké ať jsou i Vánoce
a vše nejlepší v novém roce

Pak začnu psát
a přitom Vám přát...

přeje Vaše kadeřnice
Marie Barvíková
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Barevný běh: úsměv běžců zastínil neonové barvy
Sérii letošních lívancových běhů zakončil stejně jako v roce 2018 barevný
běh, který již od jara připravovali členové spolku. Závěrečný běh se uskutečnil netradičně v pátek 6. září.
Registrace byla spuštěna na webových
stránkách již prvního srpna a v předvečer
konání běhu bylo jasné, že musíme očekávat rekordní počet běžců, kteří se postaví
na start. Přesto jsme se takové velké skupiny nezalekli. Nádherné neonové barvy a
ochranné brýle pro všechny účastníky byly
zakoupeny, medaile pro největší nadšence
vyrobeny, občerstvení zajištěno. Báli jsme
se trochu počasí, neboť několik předcházejících dnů bylo deštivých a z hlediska
venkovních teplot ne úplně ideálních.
Nakonec nás ale sluníčko nezklamalo
a běh kolem rybníka byl podle následných ohlasů doslova úžasný.
Barevnou zónu jsme tentokrát posílili
zářivými barvami, takže běžcům zůstávaly na tričkách svítivé skvrny a v očích dětí
i dospělých byla vidět opravdová radost.
Účastníkům minimálně 3 lívancových
běhů se navíc rozšířil úsměv po získání
originálních medailí, které jsme pro ně
díky pomoci místních keramiček vlastnoručně vyrobili. Během několika
večerů jsme zpracovali hlínu, vytvořené medaile nechali dostatečně proschnout a projít prvním zážehem,

poté očišťovali polotovar a barvili medaile před konečným výpalem. V poslední fázi jsme na
ně
navlékali
stuhy
v
barvách
našeho spolku.
Tradiční trasu jsme navíc vylepšili
několika překážkami. Závodníci museli
proběhnout
krepovou
záclonou, přeskakovat bedny a prolézat
kartony. To vše letošní barevný běh
zpestřilo. Po zásluze byli všichni běžci

odměněni.
Závěrečné
posezení
u
ohně a opékání špekáčků završilo letošní běžeckou sezónu.
Jaroslava Königová
video sestřih

Touškováci zalezli pod zem v kaolinovém dolu u Nevřeně
Věděli jste, že poblíž našeho města je hlubinný důl? Přiznejme si, že většina z nás
neměla o hlubinném dole ani potuchy.
Důl se nachází v obci Nevřeň a těžil se v něm kaolin. 		
Těžba v dole probíhala převážně ručním způsobem, tedy kopáním, přibližně 30 let na konci 19. století. Kaolin se zde nevyskytoval přímo, ale byl
obsažen v hornině arkóza. Tuto horninu
horníci těžili ručně. Hornina se z dolu nejprve vynášela ručně, časem pomohli koně
a nakonec po kolejích pomocí lokomobily.
Na povrchu se musela arkóza rozdr-

tit a „vyplavit“, čímž se získal kaolin,
v našem případě málo kvalitní. Kaolin zde vytěžený se používal na výrobu
hrubé keramiky, dlaždic a obkladaček.
Z technického zařízení se nám do současnosti bohužel nic nezachovalo, ale co zůstalo krásně zachováno, je podzemní systém
štol, chodeb a taveren. Nyní důl slouží jako
prohlídkový okruh pro turisty.
Touškováci si prohlédli důl a jeho
okolí v rámci akce Spolku Náš Touškov. A jak to celé probíhalo?
Je neděle, 1. září a na Touškovském autobusovém nádraží obyvatelé
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města čekají na autobus. Chystá se totiž zajímavá akce – zájezd do dolu.
Objednaný autobus přijel na zastávku a
nabral cestující. Když se dojelo do cíle, všichni se přesunuli k budově se jménem Centrum Caolinum. Tam se nakoupily vstupenky
a vytvořily 2 skupiny po 30 členech (do dolu
může najednou vstoupit maximálně 30 lidí).
Následovala cesta ke vstupu do dolu. Ta byla
přibližně 1 kilometr dlouhá a z větší části
byla v lese. Celá cesta byla dobře označená
a po celé délce byla naučná stezka.
Prohlídka dolu začíná a 1. skupina klesá do podzemí, ta 2. musí počkat. Prohlídka trvala přibližně jednu hodinu a byla poměrně zajímavá.
Hned po vstupu do dolu je prudký sestup
do samotného dolu. Vstup byl vybudován
dodatečně při novém otevření pro turisty,
původní štola je zasypána. Dole je oproti venkovnímu vedru příjemných 10ºC.
Prostory dolu jsou překvapivě velké a pro-

storné, kdo by řekl, že všechno bylo vykopáno a vytěženo ručně. Prohlídka vede jednak
úzkými a nízkými chodbami, vždy směrem
do taverny, kde probíhala samotná těžba.
Stropy jsou posázeny černými skvrnami od
karbidových lamp. To si současník s elektrickým osvětlením ani nedokáže představit. Největší taverna je velká jako prostorný sál a až 12 m vysoká! Během cesty jsou
často vidět jednak symboly a značky původních horníků, ale i památky novodobých návštěvníků vytesané ze skály. Asi nejlepším
výtvorem je želva, která vypadá jako živá.
Zajímavostí je fakt, že se zde
natáčela pohádka Čertí brko.
Po prohlídce proběhlo ještě krátké posezení v místním občerstvení a následovala
cesta zpět do Města Touškova.
Pavel a Daniel Švecovi

Podél potoka Hadovka po červené až na Gutštejn
V neděli 14. července se nám vše vydařilo na výbornou. Slunce nám svítilo na
cestu a občas se schovalo za mraky, bylo
příjemných 23 °C. V 9 hodin jsme se setkali s velkou většinou našich účastníků
na vlakovém nádraží v Kozolupech. Věk
tentokrát nehrál žádnou roli. Snad jen v
nákupu jízdenek. Mezi účastníky byli i
čtyřnozí kamarádi a všichni byli plni očekávání, co nás tento den potká.
Vlak přijel na čas a sebou nám přivezl několik dalších účastníků. S prvními
metry rozjetého vlaku jsme čítali krásných 45 lidí. Cestou zazněli známé písničky Honzy a Františka Nedvědů. Cesta vlakem ubíhala a zanedlouho jsme
překonali nový železniční most přes Hracholusky, a pak jen pár zastávek a výstup
na železniční stanici Strahov.
Čekalo nás 15 km krásné trasy. První
zastávkou po 4 kilometrech byla zřícenina
hradu Gutštejn, která byla vystavena ve 13.
století jako sídelní hrad pánů z Gutštejna.
Přiblížila se 12 h, a tak na nás čekala první
odměna v podobě opékání buřtů a výborná

buchta na plech. Za buchtu děkujeme Kačce
Müllerové a za dovoz panu Vávrovi.
Po svačině se nad námi objevil jediný
šedivý mrak, který nás na chvilku donutil
vyndat pláštěnky a deštníky, to, aby nám
nebylo líto, že jsme je nesli s sebou. Po krátké prohlídce zříceniny jsme se společně vyfotily a předali jednomu z účastníků, který
slavil narozeniny, dárek v podobě obložené
mísy, z které jsme uzobli všichni.
A byl čas vyrazit po naučné stezce Šipín
do Bezemínského hradiště, jež je skalnatým ostrohem nad soutokem Hadovky a
Úterského potoka, které bývalo domovem
a správním centrem prastaré slovanské civilizace v 8. a 9. století našeho letopočtu. Po
krásných vyhlídkách na lovecký zámeček
Daňkov se nám již otevřel pohled na kostel
sv. Barbory v malebné osadě Šipín s farou,
hájovnou a bývalou školou.
V Šipíně jsme si odpočinuli, rozhlédli se
do okolí z vyhlídky mezi stromy a navštívili překrásný kostel sv. Barbory, kterým nás
provedl jeho správce pan Jiří Cais.
Zjistili jsme, že kostel má mnoho společ-

ného s Městem Touškovem a našimi občany. Mnohokrát děkujeme panu správci za
krásné povídání o historii kostela, oltáři a
těžké práci při svépomocné rekonstrukci
sakrální stavby. Šipín je zkrátka kouzelné
místo plné zajímavostí, které se stává jakousi oázou v okolní přírodě. Bohužel je kvůli
své špatné dostupnosti téměř neznámé. Čas
nám utíkal a museli jsme rychle prodloužit
krok, abychom stihli zpáteční vlak. Cestou
jsme potkali zázračný pramen, který mladé
pasačce vrátil zrak a poutník zde v samotné
kapli zanechal dvě berle, neboť se po napití ze zázračného pramene zbavil bolesti. Někteří z nás s vírou ochutnávali tento
pramen a možná se též zbavili bolesti. To
už ale musí povědět oni sami.
Pak jsme minuli vojenský bunkr, do kterého někteří nadšenci stihli nahlédnout, a
po chvilce zbytky obvodových zdí Dudákovského mlýna. A to už se naše cesta stáčela
zpět k zřícenině Hradu Gutštejn a nádraží
Strahov, kde jsme společně nasedli do vlaku.
Příjemně unavení a plní zážitků jsme dorazily zpět do výchozí stanice Kozolupy.
Všem účastníkům děkuvideo sestřih
jeme a pevně věříme, že se
jim turistický výlet líbil stejně jako nám.
Blanka Antošová
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Anketa v rámci soutěže buchet - jak to dopadlo
Během „Buchtobranní“ jsme si dovolili Vás
oslovit prostřednictvím slosovatelných dotazníků 5 otázkami, kterými jsme si chtěli
udělat malý průzkum. Vrátilo se nám 72
dotazníků, z celkových 120.
Zjistili jsme, že ¾ zúčastněných na
výše jmenované akci nejsou členem našeho spolku. Pokud budete chtít, můžete
se jím kdykoliv stát. Budeme rádi za každého z Vás, ať už budete aktivním nebo
pasivním členem. Mrkněte se na naše
webové
stránky
www.nastouskov.cz,
kde se dozvíte o členství více.
Své přátele byste s námi pozvali na nejoblíbenější akce, a to „Noc kostelů“, „Pečení chleba“, „Lívancový běh“, „Turistický
výlet“, ale i „Ukliďme Touškov“. A poslední
oblíbenou akcí i „Tříkrálovou sbírku“, kterou
budeme opět pořádat. Můžete se zúčastnit
jako králové nebo jen jako štědří lidé našeho města a sousedních obcí.

K otázce spokojenosti s naším spolkovým
zpravodajem, který vydáváme jednou za půl
roku jsme dostali jen samá pozitivní hodnocení. Mezi Vámi byli i lidé, kteří zpravodaj nedostali. Budeme se snažit toto napravit a zpravodaj dávat i v elektronické podobě na naše
webové stránky. A pokud finance dovolí, distribuci rozšířit i do vedlejších obcí.
Největším zdrojem informací o našich
akcí je pro Vás naše www stránka, místní rozhlas a v neposlední řadě i letáky, facebookový
profil spolku a také Vaši přátelé. Vždyť hlavně kvůli přátelství a setkávání pro Vás naše
akce s láskou připravujeme.
A co se týká Vašich návrhů na akce v novém roce? Zvolili jste klasiku turistický
výlet, pečení chleba, noc kostelů, ale padlo i pár návrhů jako jsou jarmarky, akce
s dětmi, sportovní, kulturní a soutěžní
akce. Nechte se tedy v novém roce překvapit, co pro Vás připravíme.

Ukaž, že jsi KING. Staň se třetím
králem!

Zapoj se aktivně do Tříkrálové sbírky a samotného koledování,
které bude v Městě Touškově probíhat 5. a 6. ledna 2020. Nezáleží na věku, ani na tom, kde bydlíš, důležité je nadšení a chuť
se zapojit. Zažij pocit pomáhat ostatním! Najdi v sobě chuť a
odvahu a připoj se k dalším desetitisícům dobrovolníků, kteří

V létě jsme zkusili uspořádat letní
kino. Promítali jsme na trávě u kostela nejprve zkušební film a poté už
veřejně. Děkujeme všem divákům,
kteří dorazili na promítání Trháku.
Závěrečný potlesk nás jako pořadatele velmi potěšil, proto jsme se rozhodli
příští léto pokračovat a letňák rozšířit.
Bereme v úvahu i Vaše přání na další
filmy a k našemu překvapení i podněty na promítání staré české klasiky. Na
dalších akcí se na Vás těšíme.

v kostýmech tří králů vybírají příspěvek na charitní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem v nouzi.
Být koledníkem znamená překonat sám sebe, mít odvahu oslovit
člověka a především mít schopnost předat radost a potěšit a vzájemně se obdarovat. Odměnou je pak dobrý pocit, že jsi udělal něco
pro ostatní. Možná potkáš i nové kamarády. Jdeš do toho s námi?
Napiš nám na spolek@nastouskov.cz. Těšíme se na Tebe.

Když se řekne balet...
beseda s držitelem
Ceny Thálie

Připravujeme netradiční besedu s prvním sólistou
baletu Divadla J.K.Tyla v Plzni a držitelem Ceny
Thálie panem Richardem Ševčíkem.
Dozvíte se, nejen jak se z nadějného hokejisty stal tanečníkem, ale formou otázek a odpovědí se seznámíte s baletem obecně - jak
vypadá studium tance na konzervatoři, konkurz do souboru, vše o tréninku a zkouškách,
speciální obuvi a druzích představení.
Naučíte se základní pozice rukou i nohou, zjis-

foto: DJKT

Touškovský letňák

títe, jak se v baletu mluví a také že špičky a piškoty
nejsou jen dobroty v cukrárně. Zorientujete se v
programu více souborového divadla a bude také
prostor pro vaše otázky. Celou besedu zakončíme taneční ukázkou ze současné choreografické
tvorby a losováním dvou vstupenek na představení romantického baletu ,,Korzár".
Věříme, že to pro vás bude inspirativní setkání
s člověkem, jehož baletní profese vyžaduje tvrdou sebekázeň, fyzickou obratnost (o níž vás v
tanečních ukázkách on sám přesvědčí) a který
pomocí svého těla, emocí a výrazu dokáže diváky každý večer přenést do jiného světa.
Termín besedy budeme včas inzerovat
plakáty a na našich stránkách.

▼ Placená inzerce
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