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Děti závodily okolo hřiště. Dorazil i brankář Viktorky Matúš Kozáčik
Již po šesté jsme organizovali dětský cyklistický závod a závod koloběhu. V pátek 24.5.
jsme připravili zázemí a trasu okolo areálu
TJ Sokol. Počasí nám velmi přálo a se slunečními paprsky panovala závodní pohoda. Začali jsme nejatraktivnější kategorií,
kterou jsou vždy odrážedla! Bylo více než
dvacet dětí, a proto rozhodčí rozhodl rozdělit chlapce a dívky do samostatné kategorie. A bylo to dle očekávání - drama až do
konce! Dále následovaly kategorie starších
dětí až do věku 14 let, a to ve dvou rozjížďkách. Na startovní čáru se postavila necelá
stovka jezdců a někteří z nich závodili na
kole vůbec poprvé. A nás velmi potěšilo,
že našli odvahu noví bajkeři.
V koloběžkách jsme zaregistrovali celkem 20 startujících a nakonec byla
i poměrně aktivně obsazena kategorie dospělých, které hnaly do cíle vlastní děti stojící za plůtky. Rodiče, prarodiče a děti byli pak v závěru dne plni
euforie ze závodní atmosféry.
Vyhlášení zpestřil a ceny těm nejlepším předal brankář plzeňské Viktorky Matúš Kozáčik. Vítězem nakonec byli všichni, kteří zůstali až do
konce a mohli se s Matúšem vyfotit a nebo
dostali podepsanou kartičku.
Touškov žije cyklistikou
Dětským závodem jsme zakončili touškovskou cyklistickou trilogii, kterou jste
mohli letos spolu s námi sledovat v roli
diváka, fanouška a nebo možná i závodníka! Začali jsme v dubnu závodem Plzeňské amatérské ligy, následoval Český pohár horských kol a uzavřeli jsme
to cyklozávodem dětí. Všechny tři zá-

Foto: Jan Lederer

Společná fotografie všech vítězů

vody byly ve značné míře zaměřeny na
dětské a juniorské kategorie.
Spolek Náš Touškov se podílel na přípravě všech těchto závodů, a to zejména v roli
manažerské při získávání finančních prostředků, zajištění partnerů, ale i v roli marketingové při přípravě reklamy, propagace,
fotodokumentace či zpracování videozáznamu. Nutno však podotnout, že výsledek tvoří jen kvalitně sehraný tým, který fungoval
pod taktovkou předsedy TJ Sokol.
Věříme, že v dalším ročníku opět propojíme síly a posuneme laťku ještě o kus výše.
Děkujeme všem partnerům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají. Moc si toho vážíme a příští rok se opět těšíme!

Proč vydáváme
vlastní zpravodaj?
Proč jsme začali informovat naše obyvatele o činnosti spolku Náš Touškov
formou tištěného zpravodaje? Chceme vytvořit vlastní a tradiční informační kanál. V době přeplněné sociálními sítěmi chceme, abyste měli
přímé a ucelené informace, které si
můžete v klidu doma přečíst.
Plánujeme a připravujeme tolik akcí,
o kterých chceme informovat a ze kterých děláme fotodokumentaci, že pro
naše sdělení potřebujeme větší prostor.
Budeme vycházet 2x ročně a věříme, že
to pro Vás bude hezké čtení.
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Ceny předával brankář Matúš Kozáčik

Děti z Bike Clubu Město Touškov

Noc kostelů: Poodkryli jsme veřejnosti historii touškovské věže
Pravidelně se v našem kostele Narození sv. Jana Křtitele koná akce Noc kostelů. Letos jsme si po domluvě s panem
farářem vzali přípravu a organizaci pod
naši záštitu. Hodně času jsme věnovali
přípravě samotného programu, aby letošní Noc kostelů byla pro návštěvníky
něčím výjimečná a zajímavá.

Odlitý znak města na touškovském zvonu

Petr Komanec se již dlouho a velmi rád
věnuje historii, a proto přišel s nápadem
udělat komentované prohlídky a zpřístupnit v rámci akce kostelní věž. A co víc? Úplně nahoře byl odložen původní hodinový
stroj z roku 1882, který touškovské hodiny
posouval až do konce 90. let minulého století. Možná pamatujete, že natahování stroje

tenkrát obsluhoval pan Sejrek, který na věž
chodil každý den více než 40 let. Rozhodně
úctyhodný výkon, který zde stojí za zmínku.
Rozhodli jsme se hodinový stroj vyčistit od
prachu a věřili jsme, že se nám podaří jej
rozchodit. Přes dvacet let nebyl v provozu a
stál v horním hodinovém patře věže. Díky za
pomoc místním hasičům, kteří byli ochotní
a snesli stroj s pomocí jejich techniky o dvě
patra níže. Mohli jsme jej tak ukázat všem
návštěvníků. Dokonce se nám podařilo jej
přes nové kladky a závaží zprovoznit. Ti,
kteří přišli, viděli jeho funkci v plné kráse.
Obdiv též sklidily touškovské zvony.
Akci v úvodu zahájil místní chrámový
sbor, který rozezněl svým hlasem celý kostel a po něm zazpívaly děti ze sboru „Koťata“. Atmosféra byla naprosto skvělá a
návštěvníci se ihned po vystoupení pustili
do vědomostní tajenky, kterou jsme zahalili
do historie kostela a farnosti.
Věříme, že pro návštěvníky to byl
hezký večer obdobně jako pro nás. Již
nyní se těšíme na další ročník.

Sbor Koťata z mateřské školky pod vedením učitelek J. Lukešové a M. Hrdličkové

Foto: Jaromír Antoš

Po úvodním slovu faráře vystoupil Chrámový sbor

Na pamětní arch se psalo inkoustem a husím brkem

V provozu byl i starý hodinový stroj
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Připravili jsme nové pohlednice Města Touškova
Spolek Náš Touškov vydal na konci května
sérii touškovských pohlednic pro rok 2019.
Nápad, který vzešel od členů spolku při
jednom setkání u kostela, jsme společnými silami dotáhli do konce.
Město Touškov má několik krásných
starých pohlednic ještě z předválečné doby.
Jejich kopie jsou umístěny na webových
stránkách města a originály byly v minulosti
několikrát k vidění v rámci různých výstav.
V průběhu let se naše město mění. Rozhodli jsme se proto připravit sérii nových
pohledů, které vyobrazí současný Touškov
a zachytí jej pro budoucí generace.
Prodej první série odstartoval na Noci
kostelů a svými fotografiemi přispěli Jan
Lederer a Jaromír Antoš. Vybrali jsme hlavní dominantu, tedy touškovský kostel. Dále
zimní čas a jarní pohled na kolorovaný
Touškov od třešňovky. Sérii třech pohledů
za 30 korun je možné zakoupit v obchodě
s krmivy na Čemínské 12 a nově také v obchodě Kutil na Čemínské 18.
Rádi bychom do budoucna ještě pořídili razítko, které by bylo

Napište nám na e-mail spolek@nastouskov.cz, jaká místa by se měla objevit v další sérii pohledů

umístěno trvale venku u kostela ve
schránce a sloužilo by jako potvrzení
o dosažení turisticky atraktivního místa do deníků všech nadšených turistů.

Keramika: vyrábíme originální medaile
Ke každému sportovnímu výkonu patří
medaile, a tak jsme zahájili jejich výrobu
ve spolupráci s místními keramiky vedenými pod Spolkem Paprsek, který se podílí na jejich spolufinancování. Děkujeme
spolku, že nám toto umožnil.
Podmínkou získání originální medaile je Vaše účast na minimálně třech nebo
čtyřech etapách lívancového běhu v tomto
roce. Medaile slavnostně rozdáme na závěrečném zářijovém barevném běhu jako
odměnu všem pravidelným běžcům. Ten se
uskuteční v pátek 6. září 2019.

Přijďte si zasloužit svoji medaili v těchto
termínech: 16.6., 21.7. a 25.8. od 9 h ráno
u touškovského rybníka. Rádi na startu
přivítáme nové tváře, a to jak z řad začátečníků, tak i zkušených běžců. Stále se
držíme hesla, že každý běží tolik okruhů,
na kolik se cítí, a v cíli na něj čeká sladká odměna v podobě lívance.
Těší se na Vás tým spolku Náš Touškov. Více informací o termínech a registraci na jednotlivé běhy najdete na webu
spolku www.nastouskov.cz.

Zároveň by jím bylo možné orazit pohlednici před odesláním. 		

Členská schůze spolku
proběhla v kinokavárně
První oficiální členská schůze proběhla 2. května v sále místní kinokavárny.
Členové výboru ve složení Ing. Kateřina Duchková, Mgr. Jaroslava Königová, Petr Komanec, Daniel Vávra
a Jan Lederer představili přítomným
samotný spolek a přehled akcí pro rok
2019. Účastnili se nejen členové spolku, ale také touškovští občané.

Líbí se Vám naše akce?
Přidejte se k nám
Máme spoustu fajn nápadů, o které bychom se s Vámi rádi podělili. Proč to všechno děláme? Protože nás to baví! Chceme
rozvíjet kulturu a sport a stmelovat lidi v
Touškově. Pokud se Vám líbí naše akce,
máte chuť a čas, přidejte se k nám do týmu.
Hledáme posily na organizaci dalších nápadů a akcí. Pro bližší informace kontaktujte některého ze členů výboru.

První várka medailí jde do pece...

Novinka - trika spolku - více na str. 9
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POZVÁNKA:
Turistický výlet pro
celou rodinu
Na četné podněty občanů a členů našeho spolku jsme se rozhodli připravit pro Vás turistický výlet.
Ráno vyrazíme vlakem, projdeme se
a k večeru dorazíme zpět vlakem. Cílem
našeho výletu bude poznat krásu jízdy
vlakem a malý kousek Česka. Krásným
údolím podél potoka Hadovka až na zříceninu hradu Gutštejn ze 14. století.
Výlet bude vhodný pro děti, dospělé i seniory. Termín výletu je neděle 14.
července 2019 od 9:15 hod.
Abychom se vešli do vlaku, prosíme zájemce o nahlášení počtu osob
(více na plakátu vpravo). Pro všechny
včas přihlášené zakoupíme skupinovou jízdenku a přichystáme buřty na
opékání a sladkou dobrotu.

Sledujte profil spolku
také na Facebooku
Pro ty z Vás, kteří si rozumí s počítačem, máme tip. Spolek Náš Touškov
má nejen vlastní internetové stránky na adrese www.nastouskov.cz.,
ale také profil na Facebooku.
Tam přidáváme informace o chystaných akcích a další novinky z dění ve
spolku. Najdete tam i video sestřihy z
již proběhlých akcí. Vždy krátké dvou
minutové video. Podívejte se, jak akce
proběhla zpětně ze záznamu.
Sledujte na Facebooku „Spolek Náš
Touškov“ a nic Vám neunikne.

V Městě Touškově odstartoval 4. ročník oblíbené běžecké série
Po úspěšných třech ročnících odstartoval v neděli 5. května další ročník Lívancového běhu. Na start prvního dílu se postavil i paralympijský
mistr světa a olympionik Jiří Ježek.
V 9 hodin ráno přišlo k touškovskému
rybníku 65 nadšenců všech věkových kategorií, kteří si přišli zaběhat pro radost
a udělat tak něco pro svou kondici. Pro
každého byl opět v cíli připraven lívanec
a pití. Letos poprvé zazněl opravdový výstřel ze startovací pistole a běžci probíhali
pod velkou nafukovací bránou.
Termíny dalších běhů jsou: 16. června (možno pojmout jako trénink před
Olympijským během), 21. července a
25. srpna. Vždy v neděli ráno v 9 hodin
u rybníka. Těšíme se na Vás!

Po společné rozcvičce, kterou vedl Jiří Ježek, následoval hromadný start

Foto: Jan Lederer
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PŘIPRAVUJEME:
Barevný běh
Hravou tečkou za běžeckou sérií bude i letos
barevný běh. Díl spojený s barvami proběhne
mimořádně v pátek 6. 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 1. srpna 2019.
Sledujte naše stránky nebo Facebook spolku.
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POZVÁNKA:
Pojďme cvičit
Ahoj, jmenuji se Péťa Zuzáková a už 3
roky tady v Touškově vedu kruháč. Mým
cílem je pořádně zamakat, ale vždy tak,
abychom respektovali své tělo a nesedřeli
ho. Do svých cvičení zařazuji prvky jógy,
core nebo zdravotního cvičení.
Máte raději běhání, ale nechcete běhat sami? Co takhle společné výběhy
pod vedením zdatného trenéra? Běháme v okolních lesích a kopcích,
na pohodu a vyčištění hlavy.
Cvičení je každou středu od 18 hodin.
Běh vždy v pondělí ve stejný čas. Sledujte Facebook Pojďme cvičit a dozvíte
se více.

ANKETA: Pečete rádi? Tak se ukažte! Upečte a utkejte se s ostatními
Dočetli jsme se v novinách, že Češi jsou
soutěživí. A tak bychom to rádi prověřili.
Jenže, co vlastně baví nebo zajímá úplně všechny lidi? No není to ani četba, ani
sport. Zcela jistě je to jídlo. A dost možná ze všeho nejvíce to sladké.
Napadla nás netradiční soutěž v pečení.
A kupodivu nejsme sami. Pátrali jsme a
podobnou akci úspěšně pořádají např. ve
Vimperku nebo ve Lhotě. A že se při tom
náramně baví! O co by přesně šlo?

Jak již hlásá titulek: Pečete rádi? Tak
se ukažte! Stanovíme termín, podzimní
nedělní odpoledne. Upečete nějakou výbornou buchtu a přinesete ji k ochutnání.
Zúčastnit se můžete s buchtami, řezy nebo
koláčem na plechu. Jednotlivé soutěžní
buchty se rozkrájí, přidělí se jim čísla a
návštěvníci je budou moci ochutnávat. Nikdo z veřejnosti netuší, kdo kterou dobrotu
upekl. Každý návštěvník dostane tři žetony
k hlasování. Buchta s nejvíce žetony vítězí

a její majitelce předáme putovní pohár soutěže O nejlepší touškovskou buchtu.
Samozřejmě by byla možnost na akci
posedět a dát si kávu, čaj. A třeba také vyměnit rodinné recepty. Celé odpoledne bychom doplnili o přednášku o kávě (nebo
čajích), jejich druzích a přípravě.
A teď je to jen na Vás! Máme akci
realizovat?
Jdete do toho s námi?
Buď jako soutěžící nebo jen jako návštěvník, který se těší, až ochutná
tradiční i netradiční buchty?
Dejte nám vědět v anketě, kterou najdete na www.nastouskov.cz, nebo nám pošlete jednoduše SMS zprávu.

HLASUJTE V ANKETĚ
Zúčastnili byste se akce
O nejlepší Touškovskou buchtu?

Soutěžní buchty a dezerty z Kostelecké Lhoty. A jaké dobroty uvidíme v Touškově?

Foto: www.kostelecno.cz

A) Určitě, něco upeču
B) Přijdu jen ochutnat
C) Nemám o akci zájem
Odpovídat můžete přes internet na
webu www.nastouskov.cz a nebo
nám pošlete SMS zprávu s textem
BUCHTA a písmenem odpovědi na tel.
číslo 728 447 225. Cena zprávy jako
obyčejná SMS dle Vašeho tarifu.
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PŘIPRAVUJEME: Posezení nad kronikou Města Touškova
Vážení přátelé a občané, jak výše zmíněný
název napovídá, tak pro Vás chystáme obnovení jedné velmi úspěšné tradice.
Pamětníci si jistě pamatují nezapomenutelného archiváře pana Artura Wintera,
který v místní kinokavárně pořádal jednou
do roka akci „Posezení nad kronikou“, kdy
předčítal zajímavé pasáže z touškovské kroniky a promlouval o nádherné historii našeho města. Člen našeho spolku, Petr Komanec, zhruba 8 let píše historické články do
obecního zpravodaje a jak sám říká, je to
jeho srdeční záležitost. Navazuje tím právě
na pana Wintera, který s psaním článků o
historii města také začínal. Rádi bychom
tedy nyní navázali i s touto akcí.
Po více než dvaceti letech chceme v místní kinokavárně uspořádat posezení nad
kronikou, při kterém se Vám pokusíme přiblížit historii nebo její část. Rádi bychom
promítli staré fotografie a v poslední části
udělali besedu s místními pamětníky. Právě
tato část nám přijde důležitá a těšíme se na
jejich vyprávění o tom, jak Touškov vypadal
za jejich dětských let a na co vše si pamatují. Zastavme čas a pojďme se společně

PODZIM VE ZNAMENÍ TANCE

alespoň na chvíli vrátit do minulých dob
našeho města a seznámit se s tím, co nám
zde zanechali naši předkové.
Téma prvního posezení nad kronikou
Vám včas sdělíme a těšíme se na Vás
27.11.2019 v KCMT. O akci Vás bude-

Pohled na zápis v poválečné kronice města

me informovat také prostřednictvím plakátů a na stránkách spolku.

Foto: kroniky.touskov.cz
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OHLÉDNUTÍ:
Sesbírali jsme
120 pytlů odpadků
a 7 pneumatik
V sobotu 6.4. jsme zorganizovali v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět,
Ukliďme Česko jarní úklidovou akci našeho města a zejména jeho okolí. Počasí
nám přálo a za krásného jarního dopoledne se sešlo téměř 70 dobrovolníků. Děkujeme všem, kteří si našli čas.

Sebrali jsme odpadky na hlavních vycházkových trasách a dalších frekventovaných místech. Šli jsme podél chodníku
do Kozolup, směrem na Vlkýš po nové
stezce, podél Líšťanské k Obrázku, ke
sběrnému dvoru, okolo rybníka, směrem na Dobronice. Vyklidili jsme i bývalý židovský hřbitov a palouček. Společně

jsme sesbírali 120 pytlů nejrůznějšího
odpadu, 7 pneumatik, přičemž dvě jsme
vylovili přímo z rybníka. Letošní ročník
hlavní organizátoři pojali ve smyslu sběru pneumatik, a tak jsme se činili. Mezi
odpadky, které jsme našli, nechyběly i kuriozity typu záchodová mísa nebo celý pár
pracovních bot porostlý mechem.

Organizační tým touškovského úklidu

Potěšilo nás, že občané upozornili i na 3 černé skládky, které nejsou možné v rámci této akce vyčistit. Informaci předáme k řešení radě
města a věříme, že dojde k jejich likvidaci.
Akci Ukliďme Touškov, Ukliďme Kůští
podpořili finančně firmy Plzeňská teplárenská, a.s., Schwer Fittings, s.r.o. a firma
Novem Car Interior Design spol. s r.o. Firma Ave zajistila kontejner, firma Saferoad
Czech republic s.r.o. nám zapůjčila vůz
pro okamžitý svoz odpadu a město Město
Touškov se podílelo na likvidaci odpadu.
Všem moc děkujeme. A náš speciální dík
místní školní jídelně za zázemí a výtečné občerstvení na závěr akce.

Foto: Jan Lederer

Udržme si čisté Česko...
Přes 65 000 dobrovolníků během prvního dubnového víkendu sesbíralo 1 120
tun odpadů na 2 273 místech v celé České republice. Přes 500 úklidů se konalo
v „předtermínech“, na zbytek jara je
naplánováno dalších 600, dohromady
je to více akcí, než vloni za celý rok.
Pořadatelé ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody
evidují 16 500 uklizených pneumatik, na které si letos „posvítili“. Naše
příroda i města a obce opět o něco
prokoukla, a to díky dobrovolníkům,
kteří uklízeli snad v každém koutě
České republiky. Teď už jen zbývá, abychom si udrželi Česko v čistotě…
Největší kuriozitou, kterou jsme našli, byl pár starých bot obrostlý mechem

zdroj: uklidmecesko.cz
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ZÚČASTNILI JSME SE:
Hodina Země - společně pro planetu

NOVINKA:
Máme trička spolku! Slaďte se s námi

V sobotu 30. března jsme se připojili spolu s touškovskými domácnostmi k akci Hodina Země. Tím, že jsme zhasli
světla, jsme upozornili na člověkem způsobené klimatické
změny, o kterých víme. Chceme se aktivně podílet na jejich
řešení a stanovit si jasný klimatický závazek. Například tím,
že budeme činní při úklidu našeho města, a to nejen na jaře,
ale zkusíme akci opakovat i na podzim.		

Rozhodli jsme se pořídit si trička s logem spolku. A jak
jsme zjistili na proběhlých akcích, je o ně zájem a ptáte se,
zda si je můžete objednat. Odpověď je ano, je to možné.

V příštím ročníku
budeme věřit, že se
opětovně zapojí do
Hodiny Země i město
a vypne na symbolickou hodinu veřejné
osvětlení.

Připravili jsme objednávkový formulář, který najdete na adrese
www.nastouskov.cz/trika. Velikost si, prosím, dolaďte dle tabulky. Je možné mít dámský či pánský střih. Trika jsou bavlněná, zn. Adler. Cena trika 250 Kč.

PROBĚHLO: Závody v běhu se psem v lesích za Touškovem
Dne 2.3. se za pomoci našeho spolku a jeho členů, konaly v
lesích nad Městem Touškovem tradiční canicrossové (běh
se psem) závody, pořádané Plzeňským spolkem VTahu.
Závodů se zúčastnilo na 130 závodníků se psy, kteří se popasovali s tratěmi 2, 4 a 8km. Celkem bylo oceněno 24 závodníků v osmi kategoriích. Závody jsou součástí seriálu závodů pořádaných každoročně v okolí Plzně.
Víte, co je to canicross?
Canicross je druh terénního sportu se psem, kdy je jeden nebo i více
psů napojeno lanem na běžce-vůdce. Je populární zejména v Evro-

pě. Je příbuzný zimním sportům jako skijöring a bikejöring.
První mistrovství světa se v roce 2002 konalo v italském městě
Ravenna.
Většinou se používá jen jeden pes, méně často pak dva
(klade to větší nároky na ovladatelnost psů). Pes by měl
zvládat základní povely – doleva, doprava, stůj a samozřejmě mít základní tažnou průpravu. Lano je opatřeno amortizérem, který tlumí nárazy a chrání páteř běžce i psa. Běžec je opásán speciálním sedákem, který přenáší sílu psa.
zdroj: Wikipedia.org
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OHLÉDNUTÍ: Touškovem znovu chodí Tři králové
Nový rok 2019 jsme zahájili ve spolupráci s místní
farností organizací Tříkrálové sbírky, která se koná
pod záštitou Charity České republiky.
Na podnět občanů jsme obnovili průchod Tří králů
naším městem a uspořádali jsme Tříkrálový běh, jehož
startovné putovalo v plné výši do kasy sbírky. Průvod
králů začal v neděli 6.1.2019 po mši v touškovském
kostele. Tři králové vyšli do ulic města, kde byli velmi
laskavě přijati místními občany. Na kostýmech a organizaci se podílel spolek, který vyzdobil krále tradičním
způsobem. Navštívili jsme i místní dům s pečovatelskou službou a naši králové potěšili seniory.
Odpoledne jsme uspořádali Tříkrálový běh kolem
místního rybníku, jehož startovné putovalo v plné
výši do kasy Tříkrálové sbírky. Děkujeme všem běžcům, kterých bylo téměř 40 a rozhodli se svým výkonem podpořit dobrou věc, a samozřejmě i těm, kteří
jen fandili a též přispěli. Právě pro ně jsme připravili
následné pohoštění a zapálili finské svíce, aby se mohli ohřát. Užili jsme si krásný den a po otevření dvou
kasiček jsme odeslali na konto Tříkrálové sbírky celkem 10.601 Kč. Díky za Vaši štědrost!
Vzhledem k zájmu občanů o návštěvu Tří králů vyjdou příští rok do ulic dvě
party „koledníků“ a zájemci nám budou
moci dopředu hlásit ulici a číslo domu.
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PŘIPRAVUJEME: Pečení chleba a prohlídky černé kuchyně na faře
Když jsme si na konci roku 2018 sedli s
panem farářem nad organizací Tříkrálové
sbírky, byli jsme velmi překvapeni jeho dalšími nápady. Nejenže jsme se domluvili na
spolupráci při Noci kostelů, ale mnohem
zajímavější, ale i náročnější, byla nabídka
zprovoznění černé kuchyně na faře v rámci Dnů evropského dědictví.
V zápětí jsme se domluvili na prohlídce, abychom zjistili, v jakém stavu se pec
v kuchyni nachází, a zda je myšlenka upečení chleba vůbec reálná. O to větší bylo
naše překvapení, že pec je ve velmi pěkném stavu, má dobrý komínový tah a pokud se nám podaří dodělat pecní dvířka,
jeví se technicky v pořádku.
Přípravy
Aby se však povedlo upéct chleba, musíme
zajistit i mnohé další. Třeba velmi kvalitní a
tvrdé dřevo. Touškovská farnost má velkou
černou kuchyni s velkou pecí, která potřebuje velké množství dřeva k jejímu roztopení. Musíme najít pekaře se zkušenostmi,
který se toho ujme, a těsto na chleby zadělá
i upeče. Údajně je pec až na 50 chlebů. Dohodli jsme se na zkoušce “nanečisto”, která nám řekne více, ale pokud se to povede,
pak vás budeme s radostí informovat.
Věříme, že 21. září se potkáme při pečení před místní farou a že i Vy budete moci
v rámci Evropských dní kultury a naší akce
nahlédnout do vnitřních prostor a ochutnat
staročeský chléb. V rámci akce plánujeme
též malý farmářský trh a posezení.
Dny evropského dědictví
Anglicky European Heritage Days každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek,
▼ Placená inzerce

Toto je pouze ilustrační fotografie. Naši touškovskou pec a černou kuchyni uvidíte v září

▲ Logo Dnů evropského dědictví

budov, objektů a prostor, včetně těch, které
jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
V případě úspěšné zkoušky pečení se ke
dnům dědictví s naší akcí připojíme.
Co je to černá kuchyně?
Černou kuchyni znali již Římané. Byla

ilustrační foto

budována v patricijských domech. U nás
se začala rozšiřovat od druhé poloviny 16.
století, když nahradila dýmné jizby. Největšího rozšíření dosáhla v 18. a 19. století,
do značné míry díky přísnějším protipožárním předpisům. Postupně se měnila ze
součásti síně na samostatnou místnost.
Zpočátku jimi byly vybaveny hostince, mlýny, fary a šlechtická sídla. Konec je spojen
se zaváděním tahových komínů, do nichž
ústily přímo obsluhovaná kamna či sporáky. Název pochází od stěn zčernalých kouřem vystupujícím z otevřeného ohniště.
Co se týká vybavení, venkovské kuchyně
bývaly obvykle vybavené velice skromně,
pouze prostým nábytkem bez jakéhokoliv zdobení. Při jejich výrobě se využívaly přírodní materiály a barvy.
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Luští celá rodina! Přejeme Vám hezkou zábavu
Najdete v osmisměrce všechna slova?
knihovna, radnice, náměstí, nádraží, kostel, rybník, obchod,
hřiště, louka, škola, pošta, lékař, zubař, řeka

Jak jste na tom s hlavolamy? Vyluštíte toto Sudoku?
Vaším cílem je v co nejkratším čase doplnit tabulku o zbývající
číslice 1 až 9 tak, aby se žádná číslice v žádnám sloupci, řádku,
a ani jednom z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala.

Bludiště pro naše nejmenší

Jednoduchá křížovka

začátek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Oblečení na spaní 2. Dohoda, že se nebude válčit, bojovat 3. Lidově
„Obývací pokoj“ 4. Školní předmět v laboratořích 5. Kotouč na házení 6. Německy „mladý“ 7. Nájemné 8. Slovní výraz pro písmeno „y“ 9.
Místo, kde se vaří nebo se připravují jídla

cíl
Svými články do tohoto vydání zpravodaje přispěli následující
členové spolku Náš Touškov: Kateřina Duchková, Jaroslava
Königová, Petr Komanec, Daniel Vávra, Jan Lederer, Blanka
Antošová a Petra Zuzáková.

Chcete i Vy do dalšího čísla napsat?
Pošlete nám svůj text na email
spolek@nastouskov.cz nebo jej předejte
osobně členům spolku.

Zpravodaj Spolku Náš Touškov z.s. | Číslo 1 - červen 2019 | Periodický tisk spolku vychází dvakrát ročně | Vydavatel: Spolek Náš Touškov z.s.,
Kostelní 104, 330 33 Město Touškov, IČ: 07835426 | Redakce - email: spolek@nastouskov.cz | Sazba: Dan Vávra | Náklad 800 výtisků | Neprodejné
Sazba písmen Lido STF od Františka Štorma | Archiv Zpravodaje Spolku Náš Touškov je k dispozici na www.nastouskov.cz
Zapsáno v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 23664 | Toto číslo vychází 21. června 2019

