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Všimli jste si při večerních procházkách 
městem rozsvícených číslic za okny 
domů? A že nevíte, proč svítily? 
My vám to nyní prozradíme.  
  „Dnešní složitá doba nepřeje 
sdružování lidí. Pojďme si advent užít 
společně, ale jinak. 24 adventních dnů, 
24 touškovských domů či bytů a 24 
rozsvícených číslic za Vašimi okny.“ 
Takto zněl nápis na plakátu, který jsme 
vylepili na konci listopadu. A opravdu to 
tak bylo. Každý den, od prvního prosince 
až do Štědrého dne, se v různých ulicích 
našeho města za okny různých domů 
rozsvěcely číslice vytvořené z vánočních 
světýlek. Vaším úkolem bylo je hledat. 

Nápovědy jsme pilně dávali na facebookové 
stránky spolku, a to pro každý den jinou. 
Některé snadné a jiné složitější. Číslice 
na prvních 10 dnů si rozdělili členové 
spolku a na zbylých 14 dnů se po naší 
výzvě přihlásili přímo občané.   
  Podle vašich reakcí, komentářů a fotek, 
které jsme od vás dostali, je jasné, že toto 
adventní putování si oblíbilo velké množství 
z vás, a to nás moc těší. Svědčí o to i fakt, že už 
máme zavedený seznam zájemců na příští 
advent a připravené také jedno vylepšení, 
ale to prozradíme až v listopadu. 

výbor spolku

Adventní kalendář aneb jak jsme společně
rozsvítili naše město

Putování za adventními 
číslicemi slovy našich 
čtenářů

Tak jako řada dalších lidí, i já s dcerkou 
jsme se nechaly zlákat Touškovským 
adventním kalendářem, který zorganizoval 
Spolek Náš Touškov. Nápověda pro první 
den byla snadná. I tak jsme šly s napětím, 
zda rozsvícenou číslici za oknem najdeme.  
Udička byla nahozena a my se beznadějně 
chytly.  Od druhého dne jsme již ulice, ve 
kterých se měla rozsvítit čísla, nedostávaly 
naservírované na stříbrném podnose, ale 
musely jsme krom nohou zapojit i hlavy. 
Některá vodítka byla záludná, některá 
zábavná. Zcela pokorně přiznávám, že 
Máchův Máj, který figuroval hned ve dvou 
ulicích, nás trochu potrápil.  Nápovědy nás 
zavedly do různých koutů města. Krásně 
vyzdobené domy v okolí Kumberské 

ulice bychom nejspíš bez Touškovského 
adventního kalendáře neměly šanci objevit. 
A že bylo na co koukat! Aby byla větší šance 
rozsvícená čísla najít, vycházely jsme až po 
setmění. Právě v ten čas veškerá vánoční 
výzdoba nejvíce vynikne. A tak, ač přes 
den nebylo moc prostoru myslet na blížící 
se Vánoce, jsme se každý večer nechaly 
unášet atmosférou klidu a pohody, do které 
se celé město po západu slunce ponořilo. 
Touha a odhodlání vyluštit další hádanku 
a najít další číslici nás nenechala sedět 
doma na gauči a každý večer nás to táhlo za 
dobrodružstvím a radostí z úspěchu. 
A jaká NEJ bych zmínila? Je těžké 
říct, který dům byl nejkrásnější. Ale 
po konzultaci s devítiletou Miškou 
to vyhrává dům s číslem 14 a 
sněhulákem v Žitné ulici. Nejmilejší 
zdržení určitě bylo desátého 
prosince v Květné ulici, kam jsme 
dle instrukcí přišly s hrnečky a 
pochutnaly si tak na speciálním 
čaji s mlékem a kořením…mňam! 
Nejvíce jsme nachodily při hledání 
ulice, ve které by Mácha slavil svůj 
lásky čas – poslední dům v poslední 
ulici, která už byla spíše stéblem 
pro tonoucí, ale nakonec trefa do 
černého. Tehdy jsme měly radost 
neskutečnou, protože už jsme se 
ploužily domů s pocitem, že dnes 
to asi nedáme. Nejbarevnější číslo 
den před štědrým dnem potěšilo 
zejména moji statečnou hledačku, 
která barvitě celou cestu z 
Kaštanové ulice až domů vyprávěla 
o všech druzích lega, které ještě 
neznám.  A číslo, u kterého jsem 
se dozvěděla něco nového a 
nečekaného? Jednoznačně bývalá 

synagoga. Tehdy bodovala Miška, která 
při nápovědě „mříže na oknech“ okamžitě 
odhalila budovu České pošty.   
  Závěrem bych chtěla Spolku Náš 
Touškov poděkovat za možnost prožít 
advent poněkud netradičně. A moc bychom 
si přály, aby se z netradiční zábavy stala 
ta tradiční, na kterou se budeme každý 
rok těšit.  S díky a pozdravem, 

Katka Vajcová s dcerou Miškou

▼ ukázka zveřejněných nápověd
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Jaký bude rok 2021? Také si občas položíte 
tuto otázku a přáli byste si mít alespoň 
trochu jistoty v těch úplně základních 
činnostech Vaší rodiny? Budou děti 
chodit do školy? Udržíme si práci?  Budou 
otevřené obchody? Máme se přihlásit
k doktoru či zubaři na preventivní prohlídku 
nebo to raději odložit? Budeme moci jet 
v létě s manželkou na dovolenou? Asi nás 
všechny napadají tyto otázky a nemáme 
jasnou odpověď. Covid-19 změnil naše 
zaběhlé životy od základu. K tomu všemu se 
nařízení, pravidla i čísla mění neuvěřitelně 
rychle a odhad budoucnosti je o to více 
nejistý.   
  Náplní spolku je propojovat 
lidi, pořádat kulturní a společenské 
akce, organizovat besedy, potkávat se
a komunikovat. Za loňský rok se nám 
podařilo uspořádat celkem 18 akcí, což je 
vzhledem k situaci v ČR s velkým podivem. 
Rádi bychom Vám nyní, na počátku nového 
roku, předložili kalendář chystaných akcí, 
rádi bychom Vás pozvali na naše akce a 
rozptýlili tak tu podivnou náladu. Rádi 
bychom zahnali ten strach, který tu panuje a 
povídali si nad kronikou, nad historií. Mohli 
bychom i posílit imunitu nějakou společnou 
procházkou, zabavit mysl a najít ztracený 

optimismus. Bohužel cokoliv naplánovat 
je složité a musíme vyčkat, jak se to vyvine. 
Můžeme to urychlit tím, že se vynasnažíme 
ochránit sebe a své blízké, dbejme o své 
zdraví a imunitu, nevystavujme se rizikům 
nákazy a chovejme se zodpovědně. Jedině 
tak se brzy potkáme osobně.  
  Než nám to pravidla dovolí, bude 
spolek připravovat jen akce, kterých se 
účastníte po rodinách jako byla např. 
Tříkrálová stezka nebo krásný Adventní 
kalendář ve vašich oknech. Plánujeme i 
online setkání. Snad se nám povede propojit 
ženy háčkující chobotničky, aby si vyměnily 
zkušenosti. Hlásí se i nové zájemkyně, 
které rádi zapojíme do skupiny. Děti se 
rodí naštěstí stále a chobotniček není nikdy 
dost.  
  Charitativní a dobrovolná činnost je to, 
co nám nyní zbývá a čemu se individuálně 
věnujeme. Naším velkým projektem je 
veřejná sbírka „Zvony pro Touškov“, která 
si žádá spoustu administrativních úkonů. 
Ale má to smysl, protože již brzy bude 
vybrána polovina cílové částky! Díky moc 
všem dárcům. Dali jste najevo, že máte 
zájem a že to spolu dotáhneme až ke zvonu 
sv. Benedikt.   

  

Milí občané Touškova a Kůští, přejeme Vám 
v tomto roce hlavně pevné zdraví, silnou 
imunitu, trpělivost, pevné nervy a stálý 
optimismus. Těšíme se na shledání, snad se 
brzy dočkáme.  

Kateřina Duchková
za výbor Spolku Náš Touškov 

Jaký bude rok 2021?

Členské příspěvky pro rok 2021  Staňte se členem spolku  

Vážení příznivci Spolku Náš Touškov, vážení členové, 
věříme, že se vám naše akce a činnost v roce 2020 líbila 
a můžeme Vás požádat o příspěvek na naši činnost.
I v roce 2021 pro Vás připravujeme četné množství akcí 
(vždy tak, jak to protiepidemická opatření dovolí).  
  Zaplacením členského příspěvku na rok 2021 ve výši 
100 Kč nám pomůžete fi nancovat budoucí akce, které pro Vás 
chystáme a my vás o nich budeme informovat. 

Částka 100 Kč / osoba je splatná do 31. března 2021.
 
Číslo bankovního účtu spolku je 1277519002 / 5500 vedený
u Raiffeisenbank a.s. Do poznámky prosím napište Vaše 
jméno, abychom si platby mohli přiřadit. V rámci jedné 
platby je možné poslat příspěvek za více osob. 

Děkujeme velmi pěkně,  výbor Spolku Náš Touškov z.s.

Platbu můžete provést snadno 
pomocí vašeho mobilního 
bankovnictví. Přihlaste se
v mobilní aplikaci vaší banky, 
zvolte QR platba  a  namiřte 
fotoaparát na tento kód. Číslo 
účtu a částka se vám předvyplní.  
Postačí  jen doplnit vaše příjmení 
do poznámky pro příjemce.  

Řádným členem spolku se může stát bezúhonná fyzická osoba 
starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami, 
účelem a cíli spolku. Členství není vázáno na trvalý pobyt 
v Městě Touškově. Seznam členů spolku je neveřejný. 

Hlavním účelem spolku je podpora rozvoje občanského 
dění v městě Městě Touškově a to pořádáním kulturních, 
sportovních a vzdělávacích akcí a to nejen pro dospělé, ale
i pro děti a mládež. Spolek je též zaměřený na pořádání akcí na 
podporu zdravého životního stylu a s tím souvisejících aktivit 
jako setkávání, přednášek, besed, seminářů či tréninků. 

Členové spolku dostávají do emailu informace o chystaných 
akcích a jsou první, kteří se mohou registrovat na akce
s omezeným počtem účastníků (např. výlety, degustace...)  

Pod tímto QR kódem se 
skrývá zdravice spolku

s přáním do nového roku.
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Ohlédnutí za Mikulášskou nadílkou
V rámci protiepidemického systému přešla ČR na počátku
prosince 2020 ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemického 
systému PES a tím došlo k rozvolnění epidemiologických opatření. 
Stále však platila přísná hygienická pravidla pro hromadné akce ve 
vnitřních prostorách, kterých se mohlo účastnit pouze 10 osob. 
  Spolek Náš Touškov se nechtěl vzdát myšlenky 
uspořádat pro děti Mikulášskou nadílku. Proto vymyslel 
venkovní akci na Kostelním náměstí a připravil na své 
facebookové stránce rezervační systém příchodu přihlášených 
účastníků, aby nedošlo k jejich shromažďování. 
  V sobotu 5. prosince byli v čase mezi 16:45 až 18:15 hodin 
u touškovského kostela již připraveni Mikuláš, čert a anděl.
25 přihlášených rodin přicházelo postupně se svými dětmi, 
které absolvovaly krátký rozhovor s Mikulášem, předvedly svou 
připravenou písničku či básničku, aby si z rukou anděla odnesly 
své balíčky. Na kostelním náměstí se mohli všichni chvilku ohřát 
u pekelného ohně, dospělí se občerstvit horkým svařákem, 
děti si pochutnat na darovaném perníku a pak už odcházet na 
večerní procházku nebo se vrátit do svých domovů.  

  Všichni zúčastnění dodrželi svůj vyhraněný 
čas a akce proběhla bez sebemenších problémů.
Za jejich ohleduplnost vůči ostatním všem děkujeme.                                                                                         
                                                                                       

   Jaroslava Königová

Čtvrtý advent byl ve znamení vánočního mini koncertu
Neradi se vzdáváme a větu „bohužel to nejde“ od nás moc často 
neuslyšíte. Vždy se snažíme přijít s nápadem, řešením, a to 
platilo i pro letošní zpívání koled. Venkovní akce před kostelem, 
kterou jsme poprvé připravili v prosinci roku 2019 nebylo 
možné uskutečnit. V rámci protiepidemiologických opatření se 
nám však podařilo natočit pro vás adventní mini koncert.  
  Oslovili jsme mladou talentovanou zpěvačku Pavlu 
Fuksovou, která u nás zpívala právě v roce 2019 a také 
pěvecký sbor Koťata z naší mateřské školky. Původní plán byl, že 
všichni se sejdou v kostele, kde pro vás pořídíme záznam jejich 
společného vystoupení. Jenže pak zasáhl PES a začal „štěkat“ 
z trojky na čtyřku. Bylo jasné, že v tak hojné počtu se nesejdeme. 
Proto Pavla nakonec zazpívala sama v kostele a sbor ve školce 
během pravidelné docházky. Vše jsme sestříhali a malý koncert 
zveřejnili během čtvrté adventní neděle. Věříme, že se vám 
líbil a přispěl k navození té pravé vánoční atmosféry. Zároveň 
doufáme, že příští rok již nebude muset Pavla nebo děti zpívat pro 
prázdný kostel na kameru, ale pro vás všechny a naživo.  

Ti z vás, kteří koncert na facebooku nezachytili,  si jej mohou 
pustit na odkazu zde: https://youtu.be/O9MXcdzrvBY

Zkusit můžete i tento tip: pokud máte 
novější mobilní telefon, zkuste si v něm 
otevřít aplikaci Fotoaparát, zamiřte 
telefon na tento speciální QR kód a 
telefon vám nabídne otevřít odkaz videa. 
Potvrdíte jej a video se vám přehraje.                                                                                      

   Dan Vávra

Za skvělou spolupráci děkujeme
mateřské škole a  pedagogickému sboru.
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Překvapení  
Na úplném začátku, ještě před spuštěním 
veřejné sbírky Zvon pro Touškov, jsme 
měli obavy, zda jsme si nedali nereálnou 
výzvu. Vybrat milión korun na zvon se 
zdálo a pořád zdá, být hodně moc peněz.  
Podobně uvažujících nás tehdy bylo více, 
dokonce nás někteří odrazovali, ať se 
do toho nepouštíme. Vzorem a jakýmsi 
uklidněním však byly jiné obce, kde lidé 
vybrali i vyšší částku. Veřejná sbírka není
časově omezena, takže možnost, že můžeme 
vybírat roky, je též povzbuzující. Velkým 
překvapením byl však konec roku 2020, kdy 
na účtu sbírky svítila částka 197 tis. Kč (!) a to 
zejména od místních a občanů z okolí, kteří 
pravidelně navštěvují kostel a mše.  
  Do toho přišla „předvánoční“ 
informace z Česko-německého fondu 
budoucnosti, že naše žádost o příspěvek 
byla kladně vyhodnocena a že budou 
naším partnerem pro odlití nového zvonu. 
Nastal obrat a vize nového zvonu začíná 
nabírat konkrétnější obrysy. Děkujeme 
všem dárcům a nadačnímu fondu za 
podporu a je nám velkým potěšením 
oznámit, že ke dni vydání zpravodaje 
Spolku Náš Touškov, který sbírku 
organizuje, je na účtu 457 770,- Kč! 

  Pro Vaši informaci připomínáme, že 
pokud se rozhodnete podpořit pořízení 
nového zvonu jakoukoliv částkou, tak 
v Touškově jsou tři kasy, do kterých je 
možné přispět. Kasa v kostele, kasa v 
Chovatelských potřebách, Čemínská 12 a 
nově je kasa v prodejně Coop.  
  Další možností podpory a zároveň 
jakého si originálního obtisku pro budoucí 
generace je možnost umístění vlastního 
jména nebo jména rodiny na zvon. Stále 
ještě jsou k dispozici volná místa a to nejen 
pro místní, ale pro všechny, kteří mají 
zájem. Za částku 10 000 Kč bude Vaše 
jméno odlité na zvonu a podpoříte zároveň 

i vlastní výrobu zvonu. Rovněž získáte 
oficiální certifikát dárce. Nabídka platí již 
jen do 30.6.2021, kdy uzavřeme seznam a 
předáme podklady pro výrobu.  

Zvonařství Leticie Dytrychové odlije 
zvon sv. Benedikt
Po novém roce se poprvé setkala komise 
pro projekt obnovy zvonů, která je složena 
následovně: Petr Komanec, Kateřina 
Duchková, Dagmar Čechurová, Josef Fišer 
a Petr Dvořák. Vybraná částka totiž vybízí k 
akci a je zapotřebí vybrat zvonaře, který nám 
zvon odlije. Po zhodnocení všech možností a 
kritérií došla komise jednomyslně k závěru, 
že zvon sv. Benedikt bude odlit Zvonařstvím 
Leticie Dytrychové z Brodku u Přerova. 
Důvody byly jednoznačné – záruka na zvon 
20let, výroba tradičním způsobem, ale i 
reference a fakt, že zvon do hřbitovní kaple 
odlitý roku 1999 vyrobilo stejné zvonařství,  
se kterým mělo město tehdy velmi 
příjemnou spolupráci, na což zavzpomínal 
bývalý starosta Josef Fišer.  V neposlední 
řadě rozhodla i cena, která byla o něco málo 
nižší než od Zvonařství Manoušek.  
  Mnozí si pamatují vystavení malého 
zvonu do hřbitovní kaple v kostele a 
také hale místní ZŠ. Paní učitelka Marie 
Kilbergrová, která si celou událost živě 
pamatuje a na paní Dytrychovou též ráda 
vzpomíná,  vlastní celkem 10 malých zvonků 
od Leticie Dytrychové.  Má ještě někdo 
z Vás fotku či jinou zajímavost k tomuto 
tématu? Prosím, ozvěte se nám.  

Osobní návštěva 
paní Dytrychové 
Měli jsme tu čest v touškovské věži přivítat 
paní Dytrychovou (vnučku zakladatelky 
Zvonařství Leticie Dytrychová), aby si 
osobně prohlédla prostor pro nový zvon, 
posoudila z odborného hlediska stávající 
prostory a stanovila veškeré nároky na 
zavěšení zvonu sv. Benedikt.  Po prohlídce 
nás utvrdila v tom, že její cenová nabídka je 
platná a navíc se na spolupráci velmi těší, 
neboť ji kostel i prostředí uchvátilo. Jejímu 
odbornému oku však nemohl uniknout 

zvon Nejsvětější Spasitel a jeho stav. Byla 
nemile překvapena hlubokými výtluky 
po obvodu zvonu a navrhla, že v rámci 
zavěšení nového zvonu je nezbytně nutné 
pro záchranu zvonu Nejsvětější Spasitel 
jej natočit na poslední možné místo. Jedině 
tak lze zabránit budoucímu puknutí. 
Je to logický návrh, neboť zde budou 
přítomni odborníci, kteří se o natočení 
odborně postarají. S tím samozřejmě 
souvisí i výměna srdce zvonu, které je nyní 
nevyhovující. Na jedné straně je silnější 
úder než na straně druhé a navíc samotné 
srdce je z nevhodného materiálu.  Věříme, 
že tímto zásahem dojde k prodloužení 
života zvonu o další století.  
  Ptáte se často na prodej malých 
pamětních zvonečků k příležitosti odlití 
zvonu sv. Benedikta.  Jakmile dosáhneme 
částky 750.000 Kč potřebné na samotné 
odlití zvonu sv. Benedikt, pak teprve 
můžeme zvažovat výrobu pamětních
zvonků k této slavnostní příležitosti. 
Vyčkejme proto, pokusme se nasbírat 
ještě těch chybějících 300tis. Kč, oslovit 
další možné dárce a dočkáme se zvonu
i pamětních zvonečků. Věříme, že 
to zvládneme a to díky Vaší podpoře
a zájmu.   

Kateřina Duchková

Půl roku od vyhlášení veřejné sbírky Zvon pro Touškov

Hřbitovní zvon při svěcení v touškovském kostele

Leticie Dytrychová u zvonu Nejsvětější Spasitel
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Zajímavosti z historie touškovských zvonů
Připomeňme si zajímavá historická data o vývoji touškovských 
zvonů, např. kdy byly zvony vyrobeny? Kostelní věž má ve zvonové 
stolici místo pro čtyři zvony, obsazeny jsou v současnosti však pouze 
dvě místa. Největší zvon pojmenovaný Nejsvětější Spasitel byl odlit 
roku 1601 a v pořadí třetí zvon, zvon sv. Jana Křtitele, byl odlit v 
roce 1665. Další dva zvony sv. Benedikta a Panny Marie, které zde 
chybí od první světové války, byly odlity již v roce 1518.  

  Pozornějším z Vás určitě neuniklo, že náš současný 
kostel sv. Jana Křtitele byl vystavěn v letech 1777-1778.  
Nabízí se tedy otázka, kde zvonily do té doby všechny výše 
jmenované zvony, které jsou starší než samotný kostel?   
  Naše farnost a město neměly pouze jeden kostel, který zde 
máme dnes. Dříve tu bylo několik kostelů, minimálně však jeden 
menší, stávající o něco jižněji než kostel nynější. Jeho podoba je 
zachycena na obraze v kladrubském klášteře (obrázek vpravo). 
Můžete si všimnout hlavní hranolové věže, která stála vedle 
původního kostela. Přesně v této věži visely touškovské zvony.
Je potěšující a vzácné, že se dva zvony odlité v 17.století dochovaly 
dodnes a že tyto pamatují ještě původní kostel touškovského 
proboštství, ve kterém zvonily více jak sto let. Po dostavbě nového 
kostela, který známe dnes, se zvony přemístily na provizorní 
dřevěnou zvonici vedle kostela a po dvou letech, tj. roku 1780, 
kdy se dostavěla věž až do výšky zvonové stolice, byly zvony 
vyzdviženy na své nové místo, kde visí do dnešních dnů. 

Za První republiky mohly být zvony doplněny
Našli jsme zápisy a korespondenci touškovského faráře Mons. 
Josefa Resla o doplnění touškovských zvonů. Mons. Josef Resl, který 
v naší farnosti působil za první světové války jako kaplan a následně 
pak od roku 1919 i jako farář, byl jedením z nejvýznamnějších 
farářů v době První republiky na území Plzeňska. V naší farnosti 
působil až do roku 1938, kdy naše město obsadili nacisté. 
  V roce 1925 se farář Resl ujímá úkolu zajistit pro naší 
farnost nové zvony, které byly za první světové války v roce 1916 
rekvírovány. Nutno podotknout, že farář Resl zde jako kaplan 

působil již od roku 1914, a tak si zajisté původní rekvírované 
zvony pamatoval, možná byl i u jejich rekvizice. 
  Dle zápisů faráře Resla v touškovském kostele byly 
rekvírovány 3 zvony. Dva z velké věže a jeden sanktusní z malé 
věžičky nad presbytářem. Jeho snaha byla doplnit jeden z 
hlavních zvonů, tedy zvon sv. Benedikta a pak i malý zvon do 
sanktusní věžičky. Proto požádal znalce, aby se na touškovské 
zvony přijel podívat a dal doporučení k doplnění nových zvonů. 
Tehdejší znalec, pražský kanovník V. Müller, dal doporučení, které 
se naprosto shoduje s dnešním znalcem, a taktéž doporučil doplnit
zvon fi s1 (sv. Benedikt) vážící kolem 800 kg. Farář Resl tehdy
požádal zvonařství Herold o cenovou nabídku na nový
zvon fi s1. Zvon měl dle tehdejších cen stát 24.950 Kč. Pro 
dobu První republiky byla tato částka však velmi vysoká, 
a tak se nakonec podařilo vybrat fi nance jen na malý 
sanktusní zvon do malé věžičky, který zde visí dodnes. 
Je však nutno podotknout, že pakliže by se faráři Reslovi podařilo 
vybrat fi nance i na velký chybějící zvon fi s 1 - sv. Benedikta, tak by
jej s největší pravděpodobností zabavili pro válečné účely
za druhé světové války roku 1942 a zvonová stolice by byla
opět prázdná.                                                                                          
                                                                                       

   Petr Komanec

Schéma zvonů v touškovském kostele - bílé jsou chybějící

Kresba původního touškovského kostela

Původní srdce z rekvírovaných zvonů Pohled na současnou zvonovou stolici
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Tříkrálová sbírka nakonec byla, ale jinak
Tříkrálová sbírka je největší charitativní 
sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu 
se podílejí tisíce dobrovolníků a 
výnos putuje na pomoc lidem v nouzi 
prostřednictvím Charity Česká republika, 
která je pořadatelem sbírky.  
  V lednu roku 2019 byl průchod Tří 
králů městem a odpolední zimní běh první 
akcí nově vzniklého Spolku Náš Touškov.
Ta proběhla ve spolupráci s místní farností a 
o rok později tomu nebylo jinak. Tříkrálovou 
sbírku jsme v našem městě zahájili setkáním 
u rybníka nad hrnkem čaje či svařáku. 
Ovšem zájemců o požehnání svého domu a 
rodiny bylo více, a proto jsme měli dvě party, 
které prošly Touškov se známou písní „My 
Tři králové jdemem k Vám…“. Dokonce se 
koledovalo dva dny po sobě.  
  Bohužel pandemie nemoci 
COVID-19, která ovlivnila život nás všech 
během posledních měsíců, znemožnila v 
letošním roce uspořádat Tříkrálovou sbírku 
tak, jak jsme byli všichni zvyklí. Nejvyšší 

stupeň protiepidemiologického systému 
PES neumožnil samotné koledování 
a setkávání více než 2 osob. Ve většině 
obcí tak sbírka ani neproběhla.  
  Jak tvrdí samotná Charita ČR, 
netradiční okolnosti vyžadují netradiční 
řešení, a proto koledníci dorazili 
letos pouze v online podobě. Cíl však 
zůstal stejný – sbírkou pomoci lidem 
v nouzi. Letošní příspěvky bylo tedy 
možné zasílat převodem na účet.  
  Spolek Náš Touškov se však 
nevzdal. Tedy konkrétně jeho dámská 
část, která se rozhodla spojit příjemné 
s užitečným. Možnost přispět na sbírku 
a zároveň se trochu pobavit v době, kdy 
je téměř vše zakázáno. Dámy připravily 
Tříkrálovou stezku pro rodiny s dětmi, 
která obsahovala 10 zastavení s úkoly či 
otázkami. Začátek byl tradičně u kostela. 
Trasa vedla Újezdskou ulicí, dále kolem 
rybníka, meliorační strouhou a končila pod 
kostelem poblíž hasičské zbrojnice. Trasu si 

bylo možné projít s rodinou individuálně, 
kdykoliv během dvou lednových 
týdnů, tedy po dobu trvání sbírky. 
  Přispívat na sbírku bylo možné také 
do zapečetěných kasiček v kostele, v 
potravinách Kučera a COOP. Po otevření 
kasiček a spočítání jsme poslali na účet 
Tříkrálové sbírky částku 5982 Kč. Výnos 
online kasičky byl pak dalších 1300 Kč. 
Lidé v nouzi, kteří ze sbírky dostávají 
charitativní podporu, to budou mít v 
letošním roce složité. V rámci celé plzeňské 
diecéze se vybralo celkem 1 851 321 
Kč. To je výrazně méně než před rokem, 
kdy proběhlo klasické koledování, jež 
vyneslo téměř 6 milionů korun.  
  Rádi jsme všem, kteří se nám ozvali, 
napsali na dveře požehnání K+ M+ B+ 2021. 
Alespoň tak bude ten rok trochu tradiční. 
Děkujeme dárcům za příspěvek a věříme, že 
se za rok u koledy sejdeme osobně. 

Dan Vávra

Tříkrálová stezka očima čtenářů 
 
V neděli 10.1.2021 naše rodinka i s kočárkem vyrazila na 
Touškovskou tříkrálovou stezku. Bylo krásné, mrazivé odpoledne 
a všude sníh. Doma jsem dceři vytiskla průvodní mapku, kudy 
máme jít a kde jsou umístěná stanoviště. Součástí mapky byla
i doplňovačka s tajenkou. Po cestě jsme nacházeli otázky a k nim
několik odpovědí. Ty byly mnohdy zábavné, ale taky poučné. 

U některých otázek jsme upřímně nevěděli, jaká může 
být odpověď. Naštěstí jsme věděli hned zpočátku tajenku, 
takže odpovědi jsme dokázali vydedukovat. I v mrazu a s 
kočárem to bylo příjemné odpoledne. Jen dcera čekala v cíli 
usmívající se členy Spolku Náš Touškov. Bohužel dnešní doba 
toto nedovoluje, tak snad příště na jiných akcích. 

článek nám zaslala  Lenka Bartošová
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Zrušené i připravované akce nejen VTahu
Všechny nás moc mrzelo podzimní 
zrušení Touškovských okruhů, tradičního 
hodinového štafetového závodu dvojic 
na koloběžkách. A bohužel stejný osud 
potkal i tradiční canicrossový závod, 
který pořádá náš spolek ve spolupráci s 
plzeňským spolkem VTahu. 
  Většina z vás již zaznamenala v našich 
lesích běžce, kteří jsou pevně svázáni
se svým psem. Krásně česky to 
tomuto sportu říká „Běh se psem“. V 
mezinárodní sportovní mluvě je tento 
sport nazývám Canicrossem. V Touškově 
se měl konat již čtvrtý ročník běhu s 

krásným názvem „Touškov V Tahu“. 
Závod je součástí seriálu závodů a je 
považován za závod s nejkrásnější tratí.
I tento rok jsme závod připravovali do 
poslední chvíle, ale bohužel musel být 
odložen, v rámci boje, kterého jsme všichni 
součástí. Věříme, že se nám podaří závod 
uskutečnit buď v podzimním termínu a 
nebo příští rok. Vše máme připravené.
Prozatím pro vás, kteří máte psí 
miláčky a chcete s nimi sportovat, 
připravujeme seznámení s tímto krásným 
sportem. Jak to situace dovolí, máme 
v plánu několik (dle zájmu) setkání, 

za účelem praktického seznámení se 
s tímto sportem. Moc se na to těšíme.
Nejen za sebe vám přeji pevné 
zdraví a těším se na viděnou, 

Jan Lederer

Poděkování z neonatologie JIP FN Bulovka
Za všechny zdravotníky z Neonatologie JIP 
Fakultní nemocnice Bulovka moc děkuji 
Spolku Náš Touškov a ženám, které háčkují 
chobotničky pro naše nedonošená miminka 
a opakovaně nás jimi zásobují. 
  Nejrůznější barvy, veselé 
obličejíčky, tu je zdobí mašlička, tu zase 
roztomilý klobouček nebo dokonce 
dudlíček. Co kus, to originál.  
  Nápad „chobotniček“ se k nám dostal 
z Dánska, kde v roce 2013 vědci zjistili, že 
jejich chapadýlka předčasně narozeným 
dětem připomínají pupeční pahýl, se 
kterým si díky úchopovému reflexu již 
„hrály“ u maminky v bříšku. A proto se v 
inkubátoru s chobotničkou cítí bezpečněji, 
jsou klidnější a tím pádem také stabilnější, 
lépe prospívají, mají pravidelný tep, lépe 
dýchají a mají vyšší hladinu kyslíku v krvi.
Miminka, co mají chobotnice při ruce, si 
netahají za zavedenou sondu či jiné hadičky, a 
proto se my, zdravotnický personál, můžeme 
vyhnout znovuzavádění kanyl, které přes 

veškerou opatrnost není příjemné. 
  Kromě uklidnění dítěte také háčkované 
chobotničky povzbuzují rodiče a zdomácňují 
prostředí. Každé miminko po narození 
dostane svoji vypranou a vydezinfikovanou 
chobotničku, která ho doprovází po celou 
dobu pobytu v nemocnici a kterou si 
potom odnáší s sebou i domů.  
  Takže ještě jednou moc děkuji za 
miminka, maminky i personál a těším se 
na další chobotničky od Vás.  
 

Markéta Petrlíková
zdravotní sestřička

neonatologie JIP FN Bulovka
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Zpříjemněte si volné chvíle luštěním

Najdete  v osmisměrce těchto dvacet touškovských ulic?  

Březová
Čemínská
Dolejší
Kumberská
Lesní

Luční
Malesická
Mírová
Partyzánská
Polní

Spojovací
Stavební
Střední
Újezdská
Včelařská

Vlkýšská
Vodní
Zahradní
Za Závorou
Žitná



Zima 2021 v Městě Touškově                                  za krásné fotografie děkujeme Jaromíru Antošovi

Prožíváme krásnou zimu a to navzdory tomu, že vše není zcela v normálu.
Věříme, že vás zimní fotografie potěší a užijete si krásy kolem nás.
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