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Prahu se Mšenem o víkendech
spojí retro Kokořínský rychlík
Mšeno - Letošní turistická sezona
na Mšensku začala Velkým pátkem, především pak pro příznivce
cestování po dráze. Na svou první
jízdu totiž z vršovického nádraží
vyjel Kokořínský rychlík, který do
Mšena dorazil krátce po půl jedenácté dopoledne. Stejnou trasou
má přitom cestující vozit každý víkend a státní svátek od jara až do
28. října, a to během následujících
deseti let. Vedle ředitele drážní
společnosti KŽC Bohumila Augusty to na mšenském nádraží potvrdil
i mšenský starosta Martin Mach.
„Nejméně deset let jsem žádal,
aby se zlepšila železniční doprava
do Mšena, která se opravdu zača-

Zahájení provozu vlaku v doprovodu swingové kapely si nenechaly ujít desítky lidí.

duben
ČEKÁ NÁS
7. 4. Stránka

8. Stránecký běh, prezence od
12.45 do 13.45 u odbočky na
silnici mezi Stránkou a Tajnou,
start 14.00, přihlášky na tel.
608 390 548 a na straneckybeh@seznam.cz, Stránecký
pochod se startem ve 13.30

8. 4. Romanov

Zálesácký závod zdatnosti župní přebor se startem u hospůdky na Romanově v 10.00.

10. 4. Mšeno

přednáška Jana Tvrdoně
v Baťovně od 18.00

10. 4. Mšeno
Provoz Kokořínského rychlíku mezi Prahou a Mšenem je podle smlouvy zajištěný na následujících deset let. Foto: Jiří Říha (2x)
la zlepšovat po rekonstrukci trati kraj a Pražská integrovaná dopramezi Mšenem a Mělníkem. Poprvé va a vznikl nápad retro rychlíků, s
na naše prosby zareagovaly Čes- nímž přišla společnost KŽC. Máme
ké dráhy, které v posledních dvou radost, že došlo na realizaci a kraj
letech během sezony na Mšensko smlouvu potvrdil na deset let,“
vypravovaly spěšný vlak. Ten ov- řekl před příjezdem prvního Košem jezdil jen o sobotách. Poté, kořínského rychlíku Martin Mach
co se k tlaku přidal i mělnický a dodal, že ačkoli je vlak vhodný
místostarosta Milan Schweigstill a především pro turisty, v návaznoszačal prosazovat myšlenku lepšího ti na ně může pomoci i místním
spojení nejen Mšena, ale i Mělníka živnostníkům a bude se hodit také
s Prahou po kolejích, od loňského studentům, kteří v neděli večer odprosince došlo k nasazení více párů jíždějí na internáty a vysokoškolské
vlaků. Potom se přidal Středočeský koleje. ...pokračování na straně 2

Ve Mšeně jsou nádoby na olej
Mšeno - Obyvatelům Mšena, kteří už delší dobu
volali po nádobách na sběr použitých kuchyňských
olejů, vyšla radnice vstříc. Po městě nechala rozmístit nádoby, do kterých lidé mohou odkládat rostlinné oleje slité v plastových lahvích. Přání mezi občany zaznělo na Fóru zdravého města Mšena v rámci
tradičního Desatera problémů města Mšena. Rostlinné oleje mohli lidé k likvidaci odevzdávat už dříve, a to ve sběrném dvoře na skládce ve Mšeně v její
provozní době. Nyní ovšem mají nádoby blíže svým
domovům a k dispozici nepřetržitě. Jsou umístěné
za kostelem v Zahradní ulici, pak v Jezerní ulici
u Černíku a jedna nádoba je také v Sedlci.
(jř)

Dobrovolníci osázejí paseku

Mšeno - V lesoparku Debř se v neděli 15. dubna sejdou nadšenci s motykami. Město chystá společné
zalesňování paseky, která vznikla následkem podzimního řádění orkánu Herwart. Podle starosty města Martina Macha začala krátce po vichřici v Debři,
která je oblíbenou vycházkovou lokalitou, kalamitní
těžba, která se chýlí ke konci. „Je tu jaro a s ním přichází i nutnost provést na této rozsáhlé ploše novou
výsadbu. Sázet budeme buky, duby a jedle,“ řekl
starosta, který ke společné výsadbě zve veřejnost.
Mnozí lidé totiž prý už sami pomocnou ruku nabízeli. Pomocníci, kteří by s sebou měli přinést motyky,
se v Debři sejdou v devět hodin ráno.
(jř)

Milovníci přírody vyrazí na prvního máje za tradiční architekturou Kokořínska

Kokořínsko - Správa CHKO Kokořínsko zve příznivce přírody na procházku krajinou roubené architektury,
sakrálních památek a skalních mlýnů. Na trase přes Olešno a Zbrázděný vrch do Tubože se zájemci dozvědí
o historickém vývoji zdejšího osídlení, ochranáři jim poodhalí tajemství proměn krajiny v čase a společně
objeví kouzlo původní lidové architektury. Sraz účastníků komentované procházky je první květnový den
v 10 hodin u rybníka U vrby v Ráji u Mšena. Trasa je dlouhá pět kilometrů a předpokládaný konec bude
ve 14 hodin v Tuboži. Bližší informace na telefonu 315 728 065 nebo na marcela.holubova@nature.cz. (jř)

herečka a zpěvačka Miluše
Voborníková v DS Mšeno od
14.00

12. 4. Mšeno

promítání v Baťovně od 19.00

14. 4. Romanov

Večírek kumštýřů pro Hanku
a Járinka od 18.00 v Hospůdce
Romanov, účinkují DS Mšeno,
Torzo, Jaroslav Vízner, Nové
divadlo Mělník, Dětské
divadelní studio Mšeno,
Fanta (je) Bidlo

20. 4. Mšeno

přednáška horolezce Máry
Holečka o dramatickém úspěchu českého horolezectví v
jihozápadní stěně pákistánské
osmitisícovky, od 19.00 v sokolovně, dospělí 100 Kč, děti 50

22. 4. Mšeno

Den Země oslaví mšenští
sokolové úklidem přírody, sraz
účastníků ve 14.00 u hřiště
v Debři, rukavice, případně
napichovače odpadků s sebou,
na závěr opékání špekáčků u
hospůdky na Romanově

24. 4. Zahájí

pietní vzpomínkový akt v Zahájí od 16.00, ukázky vojenské
techniky a zbraní z období
druhé světové války

28. 4. Mšeno

Vymetání výfuků, sraz v 9.30
na náměstí Míru, start jízdy
v 10.00
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Přátelé, pamatujete si, kdy
jste naposledy
někam cestovali
po dráze? Já se
tedy musím přiznat, že jsem do
vlaku nastupoval někdy před asi
šesti lety, a to šlo ještě o historický motorák Hurvínek, který nás
vezl na výlet do Železných hor.
Vždycky, když se někde míjím
s vlakem, si říkám - jak to, že
tím vlakem skoro nikdo nejezdí,
má tahle doprava ještě vůbec
šanci přežít? Cestování vlakem,
které bylo před desítkami let tak
hojně využívané, zřejmě „vykolejily“ autobusy a auta, kterých je v každé rodině několik.
A hlavně nemusíte nikde čekat
na vlak (pokud tedy nestojíte
dvacet minut v mělnických Blatech na šraňkách). Jenže právě
dráha by určitě pomohla snížit
vytíženost dopravních tepen,
zmírnit kolony a možná by i
při větším využívání přispěla ke
zlepšení vzduchu. A v cíli je často dřív než osobní auto, což platí
alespoň na rychlíkových tratích.
No a když teď bude rychlík jezdit i na Mšensko, třeba se spojení zlepší i do našich končin. Tak
třeba někdy na perónu...
Příjemné čtení přeje Jiří Říha

Prahu se Mšenem o víkendech
spojí retro Kokořínský rychlík
...pokračování z titulní strany
Zvláštním protokolárním vlakem, v němž nescházel ani bar, se
z Vršovic do Mšena mezi představiteli několika měst projeli také starosta Mělníka Ctirad Mikeš a oba
mělničtí místostarostové - Milan
Schweigstill a Petr Volf. Zatímco
starosta Mikeš jel vlakem naposledy před více než dvěma lety,
shodou okolností také do Mšena
při otevření opravené trati, Milan
Schweigstill železniční dopravu využívá i několikrát týdně. „Vlakem
cestuji hodně často, je to můj oblíbený dopravní prostředek. Proto
se také snažím o to, aby vlaková
doprava byla v naší oblasti intenzivnější. Domnívám se totiž, že jde
o jediný způsob, jak se jednoduše
dostávat do centra Prahy,“ připomněl místostarosta Mělníka, který
se o dopravu na Mělnicku dlouhodobě zajímá.
Podle Ctirada Mikeše bude určitě nějaký čas trvat, než si lidé na
vlaková nádraží opět najdou cestu.
Během posledních let totiž zájem
o dráhu spíše upadal. „Bude trvat
dlouho, než se lidé naučí využívat
to, co tu bylo před třiceti lety běž-

První jízdy se zúčastnili představitelé měst, jimiž vlak projíždí. Foto: J. Říha
né,“ navázal starosta Mělníka, podle něhož je na území naší republiky velmi hustá dopravní síť, která je
ovšem dosti zanedbaná. „Ukázalo
se, že je to bohatství naší země. Budeme proto usilovat také o to, aby
byl obnoven úsek tratě mezi Mšenem a Mladou Boleslaví. Doufám,
že si vláda uvědomí význam tratě
Mělník - Mšeno - Mladá Boleslav

nejen z pohledu turistiky, ale i z pohledu významné dopravní tepny,“
poznamenal mělnický starosta.
Kokořínský rychlík bude každou
sobotu, neděli i státní svátek až do
28. října z vršovického nádraží vyjíždět v 8.30 hodin a ve Mšeně byl
měl zahoukat o dvě hodiny později. Na zpáteční cestu bude vypraven
v 17 hodin.
Jiří Říha

Senioři si období Velikonoc užili
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Obyvatelé mšenského domova seniorů se nenudili ani před Velikonocemi. Ve druhé polovině března si
totiž užili dva zábavně i hudebně laděné pořady. V tom prvním je přijeli se vznikem a zvyky velikonočních
svátků od pohanských dob až dodnes seznámit Petr Kubec s Kateřinou Klečkovou. V rámci druhé velikonoční návštěvy pak seniory slovem, hudbou i zpěvem potěšili Jan Vízner a Iveta Hrtánková. Foto: J. Havel (4x)
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Mladým umělcům ze mšenské
ZUŠky se na soutěžích daří
Mšeno - V pátek 9. února se v sále
ZUŠ Mšeno konalo okresní kolo
soutěže MŠMT v sólovém zpěvu,
z něhož čtyři žáci mšenské ZUŠky
postoupili do krajského kola. To se
konalo ve středu 21. března v Benátkách nad Jizerou. Byli to Eliška
Nováková ve věkové kategorii do
10 let, Dominika Štolbová do 11
let, Matěj Haken do 12 let a Karolína Štolbová do 13 let. Krajské kolo
pak představovalo pořádnou zátěž
na dětskou psychiku, když nejmladší věková skupina – vystoupilo v ní se soutěžním repertoárem
28 malých pěvců – začínala už v 8
hodin ráno, zatímco ostatní skupiny vstupovaly do soutěže i v pozdním odpoledni.
V konečných výsledcích pak
Eliška Nováková obsadila druhé
místo (zpívala tyto písně - Václav
Trojan: Vlaštovička lítá, Jaroslav
Křička: Kozlíčkovo naučení), Dominika Štolbová obsadila třetí
místo (Josef Šebesta: Zakukala
žežulička, Jaroslav Křička: Kocour
– polka), Matěj Haken ve své kategorii zvítězil a získal diplom za
první místo (Josef Šebesta: Což
se mně, má milá, Jaroslav Křička: Vrabčáci) a Karolína Štolbová
obsadila druhé místo (Vítězslav
Novák: Na zelenej lúčke, Jakub Jan
Ryba: Dudák).

Pěvecké soutěži předcházel pietní akt na hřbitově. Foto: Josef Šebesta
Ve sportovní terminologii pak
všichni reprezentanti Základní
umělecké školy Mšeno skončili na
stupních vítězů, od zlatého stupně
až po bronzový.
V soutěžních propozicích je uvedena skutečnost, že zpěv, společně
s klavírním doprovodem, posuzuje porota jako jeden umělecký
celek. Stojí tedy za podotknutí, že
záslužný díl na úspěšné reprezentaci naší školy vytváří i klavírní
korepetitor Pavel Šebesta, jenž pěveckou třídu ZUŠ Mšeno dlouhodobě doprovází.
Výsledky, kterých naši žáci v

Inzerce

KO V O Š R OT K LY
■ výkup železa, barevných kovů,
papíru a kartonu
■ ekologická likvidace vozidel na počkání
■ ZDARMA nabízíme v Mělníce, Mšeně a okolí
přistavení přívěsných vozíků na váš železný
šrot, včetně odvozu a zaslání peněz na váš
účet či složenkou na adresu
■ přistavení velkoobjemových
kontejnerů na železo
■ autodoprava - odvoz sutí a odpadů

KO N TA K T:

Dolní Vinice 407, Kly - Mělník
tel.: 728 186 478, 602 328 730
otevřeno 7 dní v týdnu:
pondělí - pátek 7.30-17.00
sobota a neděle 7.30-13.00

w w w. kovo s ro t k l y. c z

krajském kole MŠMT dosáhli, jsou
logickým pokračováním trendu,
jímž je naše pěvecká třída dlouhodobě unášena, tedy účastnit se
rozličných dětských pěveckých
soutěží a konfrontovat se s moderními směry pěvecké metodiky.
V loňském roce 2017 získal například Matěj Haken druhé místo na písňové soutěži Bohuslava
Martinů v Praze a Eliška Nováková byla poctěna cenou Dětské opery Praha na mezinárodní pěvecké
soutěži Pražský pěvec.
Tři dny poté, v sobotu 24. března se ve Mšeně konala dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky, kterou
pro dětské pěvce ve věku devíti až
dvanácti let vypisuje město Mšeno
a organizuje ZUŠ Mšeno. Soutěž
zahájila zastupitelka města Mšena
Marie Štráchalová a ředitel ZUŠ
Mšeno Mgr. Čeněk Hlavatý položením květin na hrob Josefa Křičky na hřbitově ve Mšeně. Půl hodiny po poledni pak byla zahájena
soutěžní přehlídka malých pěvců,
ve které zvítězila Eliška Nováková,
na druhém místě se umístil Matěj
Haken, oba ze ZUŠ Mšeno. Diplom a pohár za třetí místo získala
Lucie Kudrnová ze ZUŠ Campanella Olomouc.
Těmto akcím předcházela časově
i pracovně náročná příprava, při
které musely úzce spolupracovat
čtyři elementy: žák – rodiče – učitel – korepetitor. Tato spolupráce
se nám daří a zhurta si přeji, aby se
v nezmenšené míře nesla k dalším,
možná stejně výrazným – možná
k ještě výraznějším – výsledkům.
Dr. Josef Šebesta, vedoucí
hudebního oboru ZUŠ Mšeno

SLOUPEK UČITELKY
Děti si nás vybraly za rodiče,
byly nám seslány, aby nás
něco naučily, a
my zase chceme předat naše
zkušenosti a poznatky jim, to je
střet mezi přírodou a civilizací.
My bychom se měli učit od dětí.
Jsou chytré od přírody a přirozeně se samy vyvíjejí. Rodiče mají
děti chránit před sladkostmi, jedoucími auty, rozzuřenými vosami a jinými nebezpečími, ale
ve věcech týkajících se intuice a
přírodních záležitostí jsou děti
našimi učiteli. Kolikrát když děti
něco řeknou, pokládáme to za
nesmysl, ale když se nad tím více
zamyslíme, má to hlubokou logiku. Jen neznají slova pro význam,
který sdělují, mnohdy na to, co se
snaží sdělit, slova ani neexistují.
Svou přirozenost bohužel časem
ztrácejí, protože poznají, co je to
strach, chamtivost, závist. Musí
čelit pojmům, jako jsou povinnost, peníze, čas, zákony... Navíc
na ně působí pořady v televizi a
počítačové hry. Na světě existuje
mnoho krásy v přírodě, u umění
a vědění, které stojí za to dětem
ukázat, ale jen jako průvodce, nikoli jako dráb. Stanou se ovcemi
stejně jako my všichni? Připadá
mi, že jsou děti rok od roku agresivnější. Myslím, že za zvýšenou
agresivitu z velké míry mohou
některé pořady v televizi a počítačové hry. Ve školkách děti nemají
přístup k televizi ani tabletům
a počítačům. Mají tak prostor
přirozeně se rozvíjet. Další výhodou je pobyt ve velkém kolektivu
dětí, kde přirozeně volnou hrou
rozvíjejí sociální dovednosti. Ve
školce vedeme děti k lásce, „všichni jsme kamarádi, neubližujeme
si“, ke slušnému chování, učíme
formou prožitků, projektů s ponecháním svobody rozhodování
a spíše sebehodnocení bez rivality
a přehnané soutěživosti. Myslím,
že je dobré, že vznikají soukromé
alternativní školky a školy, které
mají daleko větší svobodu ve způsobu učení a v přístupu k dětem.
Doufejme, že i ve státním školství
bude brzy legální větší svoboda k
učení a přístupu k dětem. Jaro je
symbolem nového zrození. Přeji
dětem více síly k tomu, aby zůstaly samy sebou.
Šárka Jandová,
učitelka MŠ Chorušice

mšensko
REAKCE
NA ROZHOVOR
Oficiální prohlášení SK Mšeno,
z. s. k zavádějícím informacím
v rozhovoru s prezidentem klubu PDK Grepl Mšeno
Ve vydání březnového Mšenska jsem si přečetl rozhovor s
prezidentem PDK Grepl Mšeno
panem Greplem, kde v poslední
odpovědi uvádí, že jim za poslední rok přišel účet za vodu a elektřinu na stadionu, že nepátrali
po příčinách, zaplatili a nechali
přípojky odpojit. Z toho, alespoň pro mě, zcela jasně vyplývá,
že „někdo“ na stadionu odebíral
vodu a el. energii na PDK, a tím
je okrádal. A kdo jiný funguje
na stadionu? Jednoduchá odpověď - náš klub SK Mšeno, a tak si
každý jednoduše domyslí, že SK
Mšeno okrádá PDK. Jak sprosté
a podlé! Vše je ale trochu jinak.
Musím zdůraznit, že my nemáme zapotřebí kohokoli okrádat a
načerno na něj odebírat energii.
V loňském roce se na stadionu konaly dva závody v enduru,
o kterých činovníci PDK moc
dobře věděli a také věděli, že
účastníci těchto závodů se s karavany napojují všude po stadionu a že tedy rozhodně využívají
i jejich elektrickou přípojku. To,
že si to s nimi nedořešili finančně, je pouze jejich záležitost.
Stejný problém je i u spotřebované vody.
Pokud by se na nás vedení PDK
obrátilo a my bychom zjistili, že
došlo k jakémukoli využití elektrické přípojky PDK z naší strany, určitě bychom se nebránili
nějaké formě dohody o narovnání. To se bohužel nestalo. Musím
také zmínit to, že PDK byl dlouhá léta v nájmu na našem stadionu a mimo rámec smlouvy spotřebovával elektrickou energii na
světla v depu, na tribuně, energie
v kabinách a my jsme to v rámci
dobrých vztahů nikdy neřešili.
A proto, jak se správně říká, tak
každý dobrý skutek musí být
po zásluze potrestán. A tak pan
prezident Grepl řekne do novin
to, co řekl, a my jsme rázem za
zloděje. Chci tímto prohlášením
jasně sdělit, že SK Mšeno nikdy
neokrádal PDK Grepl Mšeno
- naopak se mu vždy snažil ve
všem maximálně vyjít vstříc.
Jiří Guttenberg,
předseda SK Mšeno
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Představujeme vám členy Divadelního sdružení Mšeno

Jana Čambalová je natěšená
na tanec se svým milencem
Mšeno, Neratovice - Ačkoli žije v
Neratovicích, příznivci mšenského
divadelního souboru ji už dobře
znají. Jana Čambalová totiž už třináct let patří mezi místní divadelníky, s nimiž objíždí blízké i vzdálenější štace s Postelí plnou cizinců.
A nyní se svými hereckými kolegy
zkouší zbrusu nový kousek s názvem Potřetí bych umřít nechtěl.
Teď ale od začátku. Jana Čambalová se poprvé s prkny, která znamenají svět, seznámila ve svých
osmnácti letech. Právě tehdy nastoupila do ochotnického souboru
v Neratovicích. „Působila jsem tam
asi pět let, ale vzhledem k tomu, že
se tam hrály pouze pohádky, navíc
všechny v podstatě v podobném
stylu a na můj vkus trochu ponuré,
rozhodla jsem se, že se podívám i
jinam,“ vzpomíná na své divadelní
začátky herečka, která se z Neratovic rozběhla nejen do Nového divadla Mělník, ale i do několika pražských divadelních souborů. No a
samozřejmě přišlo na řadu i Mšeno.
„Na Mělníku jsme hráli komedie
nebo veselé pohádky, takže jsem
byla ve svém živlu. A komedie mě
zlákala právě i do Mšena. Tenkrát
mě oslovil režisér mšenského souboru Jaroslav Vízner, že by pro mě
měl roli Helgy ve hře Postel plná
cizinců. I když jsem si nebyla moc
jistá, jak to zvládnu pod vedením
profesionálního režiséra, řekla jsem
si, že to zkusím. A ono to vyšlo. Navíc mi padla do noty ta bezvadná
mšenská parta,“ vypravuje Jana a
dodává, že o mšenskou Postel je v

Připadá vám,
že v měsíčníku

mšensko
stále něco chybí?
Možná je to tím, že jste
ještě redakci
neposlali svůj
příspěvek na:
msensko@email.cz
Zapojte se mezi nás
a rozšiřte skupinu
dopisovatelů!

Jana Čambalová (vlevo) do Mšena jezdí z Neratovic. Foto: Jiří Říha
kulturní sféře stále zájem. Divadelníci s ní na různých místech ještě
hostují.
Vedle toho, že Jana Čambalová
jezdí na zkoušky do Mšena, stále
působí i na Mělníku. Tam ale zatím
nezkouší nic nového. Schází jí na to
prý čas. „S přítelem Petrem Lněničkou máme ještě divadélko, s nímž
jezdíme po celé republice s asi osmi
pohádkami a dvěma představeními
pro dospělé,“ připomíná činorodá
Neratovičanka.
Diváci, kteří si nenechají ujít letošní premiéru detektivky Potřetí bych umřít nechtěl, uvidí Janu
Čambalovou v roli manželky hlavního hrdiny, která je zároveň barovou tanečnicí. „Ačkoli mám být
lehce mdlého rozumu, přeci jen je

v té roli víc, než diváci budou tušit,“ prozrazuje představitelka Nancy Lingtonové s tím, že má občas
trochu problém se do role vcítit.
„Protože je opravdu dost hloupá,
snažím se to dělat tak, aby to znělo
aspoň trochu věrohodně.
Jana Čambalová ráda tančí, což
jí nebude scházet ani v nové hře
mšenských ochotníků. „Máme tam
dva tanečky, každý jiný. V jednom
budu s druhou barovou tanečnicí,
kterou představuje Mirka Strunecká, a ve druhém pak s mým přítelem Petrem, který ve hře ztvární
mého milence,“ líčí herečka.
Diváci by Nancy ovšem neměli podceňovat. Proč? To se teprve
ukáže...
Jiří Říha

Inzerce

RYCHLÉ OBČERSTVENÍ V NOSÁLOVĚ

M r a k FO O D

1. dubna otevřelo do nové sezony
Nabízíme:
burgery, pizzy, hranolky...
párky v rohlíku, gyros...
pivo, víno, limonády...

Otevírací doba:
po - pá: 10.30 - 21.00
so - ne: 10.00 - 21.00
ve středu je zavřeno

Telefon: 604 33 88 03

mšensko
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Sezonu běhů zahájil v centru
Mšena Borecký půlmaraton

P

átým rokem se o poslední
zimní sobotě na náměstí ve
Mšeně vyrojili běžci, kteří se
chystali vystartovat k vytrvalostnímu závodu zvanému Borecký půlmaraton. Závod vedený z poloviny
terénem a z poloviny po silnici byl
letos vlivem sněhové nadílky prodloužen na 22,5 kilometru.
Nejkrásnější krosová pasáž ze
Sedlce roklí Kočičina ke Grobiánovi byla nahrazena obíhačkou po
uklouzané tvrdé silnici. Dále už
trasa zůstala původní. Po červené
turistické značce vedla do Lhotky,
přes Hleďsebe, kopeček Čepička a
polní cestou do Velkého Borku na
fotbalové hřiště.
Ač je závod veden více z kopce,
lze směle říci, že je velmi náročný.
V březnu je málokdo rozzávoděný
a chladné, vlhké a větrné počasí ubírá síly i dobře trénovaným
sportovcům. Škoda, že kategorie
žen startuje o třicet minut dříve
než kategorie mužů. Nejlepší závodnice si pak musejí samy pomoci v protivětru, v kopcích i v orientaci ne vždy jednoznačně značené
trasy. Pokud by vyběhly společně
s muži, jistě by leckterá měla v cíli
lepší čas.
Pro každého z nás je ctí se postavit na start po boku dlouholeté reprezentantky ve skyrunningu, jed-

Část běžců vyrazila na trať se svými psími kamarády. Foto: B. Tesnerová
noznačně nejvýznamnější postavy
závodu, Anny Strakové.
Též by pak prochladlí a unavení
závodníci nemuseli více než dvě
hodiny čekat na vyhlášení tří nejlepších v každé z kategorií. Osobně
jsem měl ze svého výkonu radost
(pozn. redakce: Martin Kauler byl
2. v kategorii Muži B). Deset dní
před startem mě konečně opustila
drobná viróza a lehký zánět v zubech drtil mé dásně ještě v sobotu

Inzerce

Ž E L E ZÁ Ř S T V Í - E LEKT RO
Vá cl a v Ku n e š
Prodáváme:
VO D O I NSTAL AČ NÍ M AT E R IÁL
KOVÁ NÍ – ZÁM KY – VLOŽKY
E LE KT RO M AT E R IÁL
LE P I D LA – T M E LY – M AZAD L A
S P OJ OVAC Í M AT E R IÁL
Zajišťujeme:
V Ý RO B U KL ÍČ Ů
O P RAV Y E LE KT R IC KÉ HO NÁŘ AD Í
B RO U Š E NÍ NOŽŮ, KOTO UČ Ů A Ř E T ĚZŮ
Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)
Tel.: 315 626 051, mobil: 604 136 125
vendelinkunes@seznam.cz

w w w. zel eza rst v i-ku n e s.c z

ráno. Tyto dvě okolnosti ovlivnily
kvalitu mého tréninku. Čas 1:31
je za daných povětrnostních podmínek dostačující a motivující do
další přípravy.
Borecký půlmaraton často berou
zúčastnění jako první test po zimní přípravě. Nakonec i sám hlavní
pořadatel Martin Hunčovský o
svém závodu tvrdí, že je přípravným před půlmaratonem v Praze.
Martin Kauler

Sportovní ples se povedl
Mšeno - V sobotu 24. února se
v Sokolovně uskutečnil tradiční
Sportovní ples, na němž hrála osvědčená kapela VzHáčka
z Vrchlabí. Podle neustále zaplněného parketu je zřejmé, že se
kapela líbila. A podle neustále
zaplněného pekla usuzuji, že
jsme měli i kvalitní občerstvení.
Skvělá byla i tombola, myslím
si, že každý, kdo si ji koupil, tak
jistě vyhrál nějakou cenu. Ples
hodnotím jako velmi vydařený a rád bych poděkoval všem,
kteří se jakkoli podíleli na jeho
přípravě a zdárném průběhu.
Poděkovaní patří také všem,
kteří nám přispěli do tomboly,
a především Vám, kteří jste na
ples dorazili a vytvořili jste skvělou atmosféru. Věřím, že se Vám
ples líbil a budeme se těšit příští
rok na shledanou.
Jiří Guttenberg,
předseda SK Mšeno

KINO MÁJ DOKSY
DUBEN
7. 4. 15.00 - Coco (animovaný,
USA, 2017, 105 minut, režie Lee
Unkrich a Adrian Molina)
7. 4. 17.30 - Tátova volha (komedie, ČR, 2018, 90 minut, režie
Jiří Vejdělek)
7. 4. 20.00 - Ztratili jsme Stalina
(komedie, Velká Británie/Francie/Belgie, 2017, 106 minut, režie Armando Iannucci)
10. 4. 17.30 - Tátova volha (komedie, ČR, 2018, 90 minut, režie
Jiří Vejdělek)
10. 4. 20.00 - Rudá volavka
(thriller, USA, 2018, 140 minut,
režie Francis Lawrence)
14. 4. 15.00 - Sherlock Koumes
(animovaná komedie pro celou rodinu, USA/Velká Británie,
2018, 90 minut, režie John Stevenson)
14. 4. 17.30 - Pepa (komedie,
ČR, 2018, 90 minut, režie a scénář Ján Novák a Jaroslav Sauer)
14. 4. 20.00 - Fakjů, pane učiteli 3 (komedie, Německo, 2017,
120 minut, režie Bora Dagtekin)
17. 4. 17.30 - Planeta Česko (dokumentární, ČR, 2017, 81 minut,
režie Marián Polák)
17. 4. 20.00 - Pepa (komedie,
ČR, 2018, 90 minut, režie a scénář Ján Novák a Jaroslav Sauer)
21. 4. 15.30 - V husí kůži (animovaná komedie pro celou rodinu, USA/Čína, 2018, 88 minut,
režie Christopher Jenkins)
21. 4. 17.30 - Hastrman (romantický thriller, ČR, 2018, 100 minut, režie Ondřej Havelka)
21. 4. 20.00 - Vadí nevadí (horor, USA, 2018, 103 minut, režie
Jeff Wadlow)
24. 4. 17.30 - Hastrman (romantický thriller, ČR, 2018, 100 minut, režie Ondřej Havelka)
24. 4. 20.00 - Vnitřní slunce
(drama, Francie, 2017, 94 minut, režie Claire Denis)
28. 4. 15.00 - Králíček Petr (dobrodružná komedie pro celou rodinu, USA, 2018, 89 minut, režie
Will Gluck)
28. 4. 17.00 - Avengers: Infinity War (akční sci-fi, USA, 2018,
155 minut, režie Anthony a Joe
Russo)
28. 4. 20.00 - Hastrman (romantický thriller, ČR, 2018, 100 minut, režie Ondřej Havelka)
Kino Máj Doksy
Máchova 542, 472 01 Doksy
Telefon: 487 872 279

mšensko
DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

MUDr. Kateřina Hartlová
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 315 693 109
PO
8.00 - 14.00
ÚT
8.00 - 13.00
ST
8.00 - 13.00
ČT
12.30 - 18.00
PÁ
8.00 - 12.30

MUDr. Tomáš Krejčí
Domov seniorů Mšeno
telefon: 315 694 721 - 722
PO
14.30 - 15.30
ST
10.00 - 11.30
ČT
14.30 - 15.30

Ordinace pro děti a dorost

Sestra: Bc. Eliška Pospíšilová
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 323 604 456
mobilní tel.: 607 016 801
PO, PÁ 9.00 - 12.00
12.30 - 15.00
ST
9.00 - 12.00
Ordinace Mělnické Vtelno:
ÚT
9.00 - 12.00
ČT
13.00 - 15.30
Ordinace Liběchov:
ÚT
13.00 - 15.30
ČT
9.00 - 12.00

Zubní ordinace

Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 315 693 108
PO - ČT:
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
PÁ:
8.00 - 12.00
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Očima „Pražandy“		
Tak se nám ta naše chatička začala hezky vylupovat. To hlavní, přístup k chatě, bychom měli, dvacítku
krásných nových schodů a terásku.
Uvnitř novou podlahu, imitující
světlá prkna, obloženo sádrokartonem, vymalováno, projasnění místnosti díky nově vsazeným balkonovým dveřím s úchvatným výhledem
do krajiny.
Kromě najatých pomocníků přiložily ruku k dílu i naše děti. Když
s námi na chatu poprvé přijely, tak
zažily šok - abychom se vůbec k chatě dostali, tak jsme se museli držet
za ruce a opatrně zdolávat staré,
rozpadající se schody a džungli stromů a keřů. Dcera tenkrát došla k
chatě, nakoukla dovnitř, rozplakala se, utekla do auta a tam čekala
až do odjezdu. Pak nás s bráchou
přemlouvali, ať chatu nekupujeme,
že se tam udřeme. Jenže my už byli
rozhodnuti.
K tomu, aby s námi děti na chatu jezdily, jsem je po zkušenostech z
mládí nikdy nenutila. Dcera chvíli
trucovala a pak s námi jela. Dopoledne pracovala na zahradě, a protože
byl krásný letní den, tak jsem ji odpoledne poslala na koupaliště. Prošla městečkem, kde se jí líbil kostel i
domky, šla po turistických značkách

a za chvíli tam byla. To nečekala!
Z prvorepublikového koupaliště
byla úplně nadšená! Postupně si i
ona Mšeno zamilovala.
Já jsem se nemohla dočkat rozkvetlé, voňavé zahrádky a hned
jsem nakoupila sazenice růží. Pečlivě jsem jim vybrala stanoviště, jenže
jak se začalo
pracovat na
schodech,
růže jsem
musela
několikrát
přesadit a
dva měsíce
dokonce strávily
v přepravkách. Nejen, že to přežily,
ale ještě nás potěšily krásnými květy.
Kromě živořících růži jsem zasadila i několik oblíbených levandulových keříků. Je to tak krásná a
nenáročná rostlinka a kvete několikrát do roka. Přála bych si mít jí celé
koberce jako v Provence.
To, že bude naše chata a zahrada
spjata s levandulí, je jasné už teď.
Dárky od přátel, co jsem dostala za
poslední rok, byly většinou s motivem levandule a byly předávány se
slovy: „To máš do Mšena!“
Za zimu jsem tak nashromáždila
plné tašky fialové výbavy. Od skleni-

Mladá Boleslav, V. Klementa 147
Otevřeno nepravidelně, info na
tel.: 326 743 721 nebo na webu
www.klaudianovanemocnice.cz

Lékárna Mšeno

Policie

Tísňové linky

150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - Policie ČR
112 - linka tísňového volání

ček, utěrek, prostírání až po hodiny,
povlečení, tapety.
Ve stejném duchu nám vyzdobila stěnu šikovná
kamarádka
Kačka, která namalovala levandulový věneček. Přemýšleli jsme, jaký
nápis do něj umístit. Nad všemi
těmi Lavender, Provence… zvítězilo
Mšeno!

Eva
Brožová

(Najmanová)
Narodila se 1. ledna 1965 v
Praze, ale rodinné kořeny ji
přivedly do Mšena. Povoláním
je ekonom, statistik. Je vdaná,
má dvě dospělé děti. Říká o
sobě, že je milovnicí života a
vůní, věčná romantička. Ráda
cestuje, poznává lidi a gastronomii, ráda vaří, pěstuje květiny, má ráda hudbu, přírodu a
houbaření.

Veliká herečka se projevila v Baťovně

Zubní pohotovost

Obvodní oddělení Mšeno
tel. služebna: 602 263 775
tel. hlídka:
702 208 805

3.

Nad Lavender zvítězilo Mšeno

Mělník, Pražská 343/36
telefon: 606 549 901
SO, NE, svátky: 8.00 - 12.00
12.30 - 16.30

telefon: 315 693 107
PO, ČT, PÁ
8.00 - 16.00
ÚT
8.00 - 17.00
ST
8.00 - 15.00

		

Veliká herečka. To je název povídky
z prostředí Divokého západu, kterou
si pro své scénické čtení vybrali mšenští divadelníci. V kavárně Baťovna se
v pátek 16. března večer představili nejen místní herci Václav Novák, Daniela
Sobotková, David Bidlo, ale byla mezi
nimi i Mšeňačka působící v mělnickém
Novém divadle Adéla Kummerová.
A zapojil se i Pavel Vaněk coby Andy
Tuckers, který byl úplným nováčkem.
Po povídce se o zábavu po zbytek večera postarala místní hudební partička
Fanta (je) Bidlo. Foto: J. Říha (4x)

mšensko
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Jiří Guttenberg, trenér, hráč a předseda SK Mšeno k jarnímu startu v přeboru:

Sedmička týmů v rozpětí tří
bodů? To tedy nepamatuji!
Mšeno – Ač rozmary počasí ukazují spíše zimní tvář, jarní fotbalový kolotoč už klepe na dveře i na
Mělnicku. O situaci před startem
okresního přeboru jsem hovořil
s Jiřím Guttenbergem, trenérem,
občasným hráčem A mužstva a v
neposlední řadě předsedou fotbalového klubu SK Mšeno.
Jak se vám – z pohledu svého
týmu – dívá na podzimní tabulku
okresního přeboru?
Musím přiznat, že je to hezký pohled, ale zároveň jsem ještě pořád
příjemně překvapen. Že budeme v
tabulce takhle vysoko, jsem před
sezonou rozhodně nečekal.
Já si to myslím rovněž a zvlášť
proto, že od podzimu Mšeno postrádalo Dana Hnízdila, dlouholetou brankářskou oporu...
Jeho absence jsem se rovněž
obával, ale zrovna na jeho místě
se nám podařilo mezeru kvalitně
zacelit Lukášem Milerem, který
přišel z Kropáčovy Vrutice. Postupem času se ukázalo, že je schopen
Dana nahradit. Spíš mě zamrzely
odchody Michala Zemana a Filipa
Hakla, což se odrazilo i na počtu
našich vstřelených branek.
Příčina?
Těch důvodů je víc. Především
červnové zranění mého syna (zlomená patní kost) ovlivnilo jeho
pozdější nástup do sezony. Navíc
jsme řešili velký zájem obou mělnických klubů, ale nakonec Jirka
se nakonec rozhodl, že zůstane ve
Mšeně. Také proto, že se týden před
mistráky zranil Valenta. Tomu odpovídal i náš start. Sice jsme „urvali“ šťastnou výhru s rezervou Libiše, ale pak přišly „propadáky“ v
Počaplech a doma s Hořínem.
Tehdy to už vypadalo kriticky,
viďte?
Až později jsem si uvědomil, že
na tomto stavu jsem měl svůj podíl
i já s ne zrovna nejlépe postavenou
sestavou. Naštěstí se poměrně brzy
vrátili oba marodi, takže jsme najednou byli směrem dopředu údernější. Nakonec je z toho skvělé třetí
místo, bod za první Vysokou. Co
bych klukům vytknul, je rozhodně
disciplína, s níž máme dlouhodobý
problém se zbytečným mluvením.

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Koupím, převezmu včelstva nebo
oddělky. Tel.: 602 602 300.
Koupím starší knihy z oboru zahradnictví, zejména pak zaměřené na pěstování stromů, sadařství, atlasy odrůd apod. Dále za
účelem rozšíření archivu sháním
staré publikace, dokumenty, fotografie, pohledy a další zajímavosti zaměřené na lokalitu Mšena
a okolí. Za případné nabídky předem děkuji. Tel.: 724 846 381.
•
•
•

Inzerujte zdarma

Soukromý řádkový inzerát v měsíčníku Mšensko můžete podat
zdarma, a to elektronicky na
emailu: msensko@email.cz nebo
na telefonu: 737 671 196.
Předseda SK Mšeno Jiří Guttenberg se synem Jirkou. Foto: Karel Horňák

Ceník plošné inzerce

Při pohledu na přeborovou tabulku snadno zjistíme, že prvních
sedm týmů dělí pouhé tři body.
Pamatujete někdy takovou vyrovnanost?
Ne. Musel bych dlouho pátrat v
paměti. Třeba čtveřici týmů, ale
hned sedm? Teoreticky mohou
hrát všichni o postup. Ale myslím
si, že postupové ambice se smrsknou na souboj Vysoká – Všestudy.
Pšovce hrál do karet příznivý podzimní los. Hořín patří rovněž do
špičky, ale o postupu asi neuvažuje
podobně jako libišská rezerva. Borku myslím B-třídní zkušenost také
stačila.

1 cm jednosloupce
1 cm dvojsloupce
1 cm trojsloupce
1 cm čtyřsloupce

A co Mšeno?
Nebudu zastírat, že jsme do boje
o čelo chtěli promluvit i my, ale
vzhledem k vývoji přípravy, několika zraněním či během jara očekávané zdravotní absenci gólmana
Milera si myslím, že do bojů o postup zřejmě nezasáhneme.
Co říci při pohledu na konec tabulky?
Tam je v kritické situaci Obříství,
které to bude mít strašně těžké, i
když se pamatuji, že i Mšeno se
v minulosti zachránilo se čtyřmi
body po podzimu. Horní Beřkovice mají soupeře na dostřel pěti
bodů. Hodně bude záležet na tom,
jak budou vypadat sestupy z I. B
třídy. Pro Mělnicko to zatím nevypadá moc dobře, hodně „našich“
týmů je v ohrožení. Pokud půjdou
dolů dva mělnické celky, tak už jde
z přeboru trojice mužstev.

Jak jste spokojen s průběhem
zimní přípravy?
Přiznám se, že moc ne, hlavně
kvůli počasí. Letošní zima nebyla
pro přípravu ideální. Začali jsme
v polovině února, ale chřipky
a pak i holomrazy udělaly mnohdy
z připravených plánů cáry papíru.
Odjeli jsme sice na soustředění
v Jičíně, kde jsme měli k dispozici umělku, ale bohužel se ho
zúčastnilo poměrně málo hráčů
z kádru.
S jakým kádrem vstoupí Mšeno
do jarních bojů?
Ze stávajícího kádru neodešel
nikdo. Rýsoval se příchod Petra
Dvorného, který se však nakonec
rozhodl zůstat v FC Mělník. Do
Mšena je těžké někoho získat, jedině snad kdybychom nabídli peníze, ale touto cestou jít rozhodně
nechceme.
Vzhledem k velkému exodu hráčů
v dorosteneckém věku je vlastně
problém s doplněním, že?
Teď jsme měli dorostenců sice
relativně hodně, někteří z nich
byli i nadějní, ale bohužel většina
z nich postrádala potřebné ambice
a spousta z nich s fotbalem raději
úplně skončila. Teď se třeba dobře jeví Marek Zajíc, ale na áčko je
ještě příliš mladý. Náš dorost se v
letošní sezoně spojil se Skalskem,
ale pro příští období bychom chtěli
hrát celou soutěž s vlastními hráči.
Navíc vyjde slušný počet kluků i z
letošních žáků.
Karel Horňák

20 Kč
40 Kč
60 Kč
80 Kč

(Ceny jsou bez DPH 21 %.)

Inzerci v novinách Mšensko lze sjednat na emailu: msensko@email.cz
nebo na telefonu 737 671 196.

MěÚ Mšeno informuje
Poplatky ze psů se pro rok
2018 nemění, zůstávají ve výši:
▶ 1 pes v RD - 200 Kč,
každý další - 300 Kč
▶ 1 pes v bytovce - 600 Kč,
každý další - 800 Kč
▶ 1 pes (majitel důchodce) 100 Kč, každý další - 200 Kč
Poplatky by měly být zaplaceny nejpozději do 30. 4. 2018.
Zaplatit lze v hotovosti nebo
platební kartou na finančním
odboru MěÚ Mšeno, případně
na účet: 2726171/0100. (variabilní symbol: 1341. Do poznámky uveďte své příjmení.)
Kombinovaný svoz TKO se
do 25. 4. 2018 sváží každý týden, od 9. 5. do 26. 9. jednou
za 14 dní (v liché týdny) a od 10.
10. 2018 proběhne svoz opět
týdně.
Svoz bio odpadu bude probíhat jednou za 14 dní v sudých
týdnech, a to v období od 4. 4.
2018 do 28. 11. 2018.
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Dřevo s námi dýchá, říká Roman Střihavka
Nosálov - „Táta byl tesař. Jako kluk
jsem s ním chodil po melouchách, a
naučil jsem se tak pracovat se dřevem,“ říká Roman Střihavka, který
se už více než patnáct let zabývá
rekonstrukcemi i novou výstavbou
roubených domů. A jak prozrazují
reference, jde mu to dost dobře.
Ačkoli vyrostl v jednom z
dokských paneláků, teď bydlí na
vesnici, kde je spokojen. Není divu,
s rodinou totiž žije právě ve staré
roubence. A to je prý úplně něco
jiného než beton nebo cihly. „Dřevo je dřevo. Je to materiál, který s
člověkem dýchá,“ tvrdí podnikatel.
Možná právě přestěhování do staré
chalupy ho časem přivedlo k nápadu
zabývat se roubenkami.
Podnikat začal už v roce 1996.
Tehdy se ale věnoval hlavně sádrokartonům, dřevěným obkladům a
realizacím střech. Po nějakých šesti
letech ale přišla změna. „Tenkrát se
na mě obrátil rodák ze Mšena, který
chtěl v mšenském Rybáčku za Blížkou postavit chatu z fošínek a OSB
desek. Mně to tam nějak nepasovalo, a tak jsem mu navrhl, že bychom
to mohli udělat jako menší roubenku. No a on na to kývnul,“ líčí Roman Střihavka a dodává, že právě
ve Mšeně vyrostla první roubenka,
kterou postavil. „Nejdříve jsme to
postavili u nás v Nosálově na dvoře,
pak rozebrali, převezli do Mšena a
zase složili.“ A už to jelo. Jedna roubenka střídala druhou.
„Měli jsme nějaké zkušenosti s výměnami trámů na roubenkách, takže jsme věděli, jak ty spoje vypadají
a jak to na sebe navazuje. Výměna
je přitom vždycky náročnější než to
stavět celé z nového, to roste skoro
samo. U starých domů člověk musí
každý kousek podepírat a sledovat,
aby mu něco shnilého, co není vidět,

Motorovka je pro Romana Střihavku každodenním náčiním.
nespadlo na hlavu,“ vysvětluje.
Od stavby první roubenky ve
Mšeně už uplynul nějaký ten pátek a
Roman Střihavka mezitím s partou
svých spolupracovníků vybudoval
ke stovce dalších nových dřevěných
domů a podobné číslo eviduje u rekonstrukcí.
„Je fajn to střídat. Jednou postavíme novou, pak opravíme starou
chalupu. U těch nových domů to

Roubenky prý rostou doslova před očima. Horší je to s jejich rekonstrukcí. Foto: archiv R. Střihavky (3x)

Expediční kamera diváky
lákala i na kajak a skály
Mšeno - V sobotu 17. března jsme
se už po několikáté sešli na promítání nejlepších outdoorových filmů v mšenské sokolovně. Letošní
ročník filmového festivalu Expediční kamera obsahoval šest filmů
s velmi různorodou tématikou a
každý divák si přišel „na své“.
V prvním bloku jsme se potápěli s kosatkami, navštívili Nový
Zéland, kde závodníci absolvovali nejstarší multisportovní závod
světa, se dvěma dobrodruhy vytesali loď z kmene stromu a pluli s ní
po Amazonii. Po přestávce, ve kte-

rychle roste, takže jsou všichni spokojeni. Naopak u starých roubenek
to tak rychle nejde, musí se bourat,
objevují se další problémy, se kterými se nepočítalo. Ale na druhou
stranu mohou přijít i nějaká příjemná překvapení. Nedávno jsme třeba
objevili sklep z pískovcových štuk, o
kterém léta nikdo nevěděl,“ pokračuje Roman Střihavka.
Na roubenkách, které pamatují

časy Marie Terezie, jsou podle nosálovského stavitele často neodborné
zásahy, které se na jejich stavu negativně podepsaly. „Jakmile přijdu dovnitř a vidím, že jsou před trámy nějaké přizdívky, je mi jasné, že bude
zle. Tím, že před dřevo postavili
cihlu, zavřeli to, přestalo to dýchat a
samozřejmě následovala degradace.
Podobně to dopadne, pokud místo
hliněných omítek použili cementové,“ popisuje Roman Střihavka
a dodává, že se ovšem čas od času
objeví i roubenka, která je v takřka
původním stavu a nevyžaduje žádný
náročný zásah. Pokaždé to prý závisí na tom, jak o dům jeho majitelé
pečovali. Do domu nesmí zatékat,
je potřeba větrat a hlavně je potřeba dbát na to, aby dřevo nepřicházelo do styku s vlhkostí. Nějaký ten
červotoč ve dřevě prý až tak nevadí.
„Proti tomu se pořádně nedá bránit.
Postřiky jsou jen na pár let a musí se
stále obnovovat. Takže pokud nám
nebude vadit, že ze dřeva sem tam
vypadne nějaká pilinka, s červotočem si těžkou hlavu dělat nemusíme,“ ujišťuje odborník na roubenky,
jehož práce si váží i památkáři, kteří
s ním často spolupracují. Jiří Říha

ré nechybělo občerstvení, jsme se
vydali do Maroka, kde česká slacklinerka hledala novou motivaci
a odvahu si znovu stoupnout do
výšek. S nejlepšími kajakáři světa jsme našli Oči Boha a na závěr
jsme navštívili Slovensko, kde se
pod mohutnými skalními stěnami
sešly dvě generace lezců.
Letošní výběr filmů byl velmi
pestrý a byly na ně jen kladné
ohlasy. Budeme se těšit v listopadu při Snow film festu, kde shlédneme outdoorové filmy se zimní
tematikou.
Radka Nečasová

Inzerce

ROUBENKY STŘIHAVKA
■ novostavby roubených domů
■ opravy a rekonstrukce roubených domů
■ dřevostavby a sakrální stavby
■ ruční práce a tradiční materiály
■ 20 let zkušeností
■ kompletní stavební servis
■ realizace staveb po celé České republice
E-mail: rstrihavka@volny.cz
Mobil: 602 357 542

www.roubenky-strihavka.cz
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Seriál pro knihomoly

Nami není holoubek, ale spíš sígr
Kniha Jezero (vyd. 2017) autorky
Bianco Bellové (*1970), Češky s
bulharskými kořeny, zaujme už
svou obálkou. Zajímavé grafické
řešení, kdy z tmavého podkladu
září bílý název, který připomíná
vlny, v nás evokuje leccos, a
přestože by bílá písmena mohla
znamenat i čistotu, v kontrastu se
zlověstně působícím podkladem
značí spíše temnotu. A o temně
laděnou prózu také půjde.
Její hlavní hrdina vyrůstá kdesi
v dálce u nejmenovaného jezera,
v němž však posléze můžeme
odhalit kdysi velkolepé Aralské
jezero, jehož plocha, ač v mapách
stále stejně značená, se rok od
roku kvůli neurvalým lidským
zásahům rapidně zmenšuje.
Zatímco jezero je leitmotivem
této prózy, hlavním hrdinou je
chlapec Nami, jehož všichni v
Borosu, rybářském městečku na
břehu onoho nejmenovaného
jezera, kde Nami bydlí, dobře
znají. Na této znalosti je však
cosi tajemného. Sám Nami, jehož
přerod z chlapce v mladého muže
budeme sledovat, o sobě samém
mnoho neví.
Čtenář se musí spolehnout
pouze na kusé informace o
Namiho dětství a dospívání, které
mu vypravěč servíruje jako útržky
vzpomínek, jako výseky Namiho
paměti, které však nemůže vzít za
bernou minci, neboť jsou časově
blíže neurčené a vůbec se zdají být
stejně mlhavé jako představa, že
jezero, jehož vodní hladina stále
ustupuje, bylo kdysi tak rozlehlé,
že pokrývalo i nynější slanou
poušť tvořící jeho břehy.
Leckterý čtenář možná pocítí
potřebu soucítit s Namim,

Chlapec se rozhodne najít
matku, o jejíž existenci
neví nic bližšího, neboť
celé městečko tají její
totožnost a okolnosti
Namiho početí.
outsiderem bez rodičů, ale k
ztotožnění se s ním nemůže dojít,
Nami není žádný „holoubek,“ jak
ho láskyplně oslovuje za svého
života jeho bába, ale spíše sígr,
který se rychle rozkoukává v
drsné realitě rodného městečka.
Nic jiného mu také nezbývá –
Nami vyrůstá bez rodičů, jen s
bábou a dědkem, kteří se o něj
starají v malém domku na břehu
jezera.
Po úplném osiření (nejprve
zahyne při bouři dědek – starý
rybář, pak vesničané pošlou
na loďce mýtickému Duchovi
jezera i nemocnou bábu, která
si zlomila nohu) si domek jeho
prarodičů přivlastní předseda
místního kolchozu a vzpírajícího
se Namiho strčí do kurníku, kde
jej drží zavřeného. Chlapec se
rozhodne najít matku, o jejíž
existenci neví nic bližšího, neboť
celé městečko tají její totožnost
a okolnosti Namiho početí a
zrození jsou zahaleny tajemstvím.
Když ruští vojáci, kteří jsou
v okolí jezera vnímáni jako
okupanti, znásilní Namimu před
očima jeho první lásku Zazu,
Nami utíká do hlavního města.
Po dlouhých peripetiích skutečně
nachází svou matku, která pracuje
kdesi uprostřed pouště na uměle
zavlažovaných
bavlníkových

polích. Tím se nám objasňuje
nejen příčina vysychání jezera,
jehož přítoky byly odkloněny za
účelem zavlažování, ale i zvyšující
se jedovatost jezerní vody, která
je plná pesticidů a herbicidů
ze zemědělské činnosti. Nami
zjistí informace o svém původu,
přijde na kloub tajemství, které
jej obestírá, a s vědomím, že i on
sám je součástí společnosti plné
strachu, pověr a mýtů, se vrací
se do rodného Borosu. Kruh se
uzavírá. Nami nachází svého dědu
z otcovy strany a společně s ním
vstupuje do jezera.
Bellové se podařilo vytvořit
prózu, která zaujme nejen
syrovým líčením všední reality
středoasijských
republik
(pravděpodobně
Kazachstánu
či Uzbekistánu), v nichž jsou
dosud patrné známky uplynulých
desetiletí v totalitě, ale především
její kombinací s dávnými mýty
a pověrami, které žijí v lidském
podvědomí i ve 21. století.
Kniha vypráví o lidské touze
najít své kořeny, porozumět jim
a vrátit se k nim. Jezero, které je
pro obyvatele Borosu jezerem s
velkým „J,“ neboť jim po staletí
přinášelo obživu, je vnímáno
jako živý organismus, který lidé
svou krátkozrakou chamtivostí
likvidují. Zároveň jde o román
tzv. iniciační, neboť chlapec –
poutník – v něm dorůstá v muže
a na své cestě za nalezením své
matky poznává především sám
sebe, svou povahu, své možnosti
a nakonec i svůj původ. Jezero
získalo ocenění Magnesia Litera
za knihu roku 2017. Věřte, že
právem.
(vkv)

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně

Beletrie
M. Pešková: Zápisky nestandardní ženy
K. Ishiguro: Pohřbený obr
J. Katalpa: Doupě
Z. Jirotka, M. Macek: Saturnin
se vrací

M. Třeštík: Jen aby, řekla moje
žena
M. Atwoodová: Příběh služebnice
A. Morštejnová: Hana
G. Riviero: Zlomení andělé
R. Glazar: Treblinka, slovo jak z
dětské říkanky
V. Hanišová: Houbařka
Detektivní romány
V. Vondruška: Dračí náhrdelník

B. Minier: Noc
Z. Hamerová: Bílá tma
J. Deaver: Poslední hodina
S. Lapena: Někdo cizí v domě
A. Vašíček: Krev démona

Pro děti a mládež
J. Verne, O. Neff: Dva roky
prázdnin
J. Verne, O. Neff: Dvacet tisíc
mil pod mořem
N. Gaiman: Severská mytologie

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Pavel Ludvík Kučera, prof. MUDr. (*
30. 9. 1872 mlýn Štampach u Střem †
17. 4. 1928 Praha), lékař, zdravotnický
odborník. Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, do roku 1919
její docent, od roku 1921 její profesor,
později profesor patologické anatomie, bakteriologie a hygieny na Lékařské fakultě ve Lvově (Polsko), dále
profesorem a prvním rektorem Masarykovy univerzity v Brně. Byl pověřen
budováním Státního zdravotního ústavu ČSR a stal se v posledních letech
svého života jeho prvním ředitelem.
Eduard Štorch (* 10. 4. 1878 Ostroměř u Hořic † 25. 6. 1956 Praha),
pedagog, archeolog, spisovatel. Byl
nejen pedagogem, ale i spisovatelem
historických knih pro mládež, zejména o pravěku, jehož archeologickému
zkoumání se věnoval aktivně a do záchranných prací zapojoval i své žáky.
Při svých pobytech v Lobči na Mělnicku (objev a sběry neolitického sídliště),
kde si nakonec v roce 1933 pořídil domek s výhledem do nedaleké Libovice,
odkud pocházela jeho manželka. Od
prvotiny Člověk diluviální (1907) vydal
dlouhou řadu knih (mj. Život v pravěku, Lovci mamutů, U veliké řeky, Bronzový poklad, Volání rodu, Meč proti
meči, O Děvín a Velehrad, Hrdinská
pouť, Statečné mládí, Osada havranů
(1954). Pro Lobeč byla napsána kniha Minehava, která líčí život dávných
obyvatel, kteří sídlili na Pustém vrchu).
Hrobku má na hřbitově v Lobči.
Vladimír Regner (* 13. 8. 1910 Mšeno † 19. 4. 1943 Osvětim), učitel,
odbojový pracovník. V letech 1939 –
1942 učil ve Mšeně a na průmyslové
škole v Mladé Boleslavi, byl redaktorem sokolského časopisu a vzdělávací
jednoty Sokol. Za nacistické okupace
zapojen do odboje, v roce 1942 zatčen gestapem a jeho život skončil v
koncentračním táboře Osvětim.
Jan Šťastný (* 27. 4. 1913 Chorušice †
25. 10. 1943 Lizzard Point, Francie), pilot, voják z povolání. Vystudoval reálku
a v roce 1937 byl vyřazen jako poručík
letectva ve Vojenské akademii v Hranicích, poté byl pobočníkem velitele letecké obrany Prahy. Po fašistické okupaci opustil republiku, prožil polské
válečné tažení a dostal se až do Sovětského svazu. Naši letci na tomto území
ještě neměli svou jednotku, proto odjel se skupinou osmi příslušníků Čs. armády do Anglie na britském křižníku,
který byl v dubnu 1942 torpédován a
potopen. Po pouti přes Murmansk byl
v Anglii zařazen do 312. čs. stíhací perutě a účastnil se letecké ofenzívy nad
Evropou. Poslední zpráva o něm je z
25. října 1943, kdy ve stíhacím letadle
doprovázel bombardéry nad přístav
Brest ve Francii. Při zpáteční cestě musel nejspíš vyskočit z letadla a zmizel
neznámo v moři.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)
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Áda Živný informuje o začátku letošní sezony

Závodní sezonu zahájil
na německém mistráku

Adolf Živný. Foto: archiv A. Ž. (2x)
První závod sezony jsem odjel
v německém Tucheimu, kde se jel
první německý mistrák. Startoval
jsem na stroji KTM EXC 250 TPI,
se kterým budu závodit celou sezonu, a to ve třídě E2. Bohužel kvůli
řádům, které nepovolují dvě národní licence, budu bodovaný pouze v
absolutním pořadí, nikoli ve třídě.
Většina německých závodů se jede
pouze jeden den a tímto stylem se
také první závod odjel.
Závodili jsme na dvou testech. Jeden dlouhý okolo pěti a půl minuty,
druhý okolo devíti a půl minuty.
Kratší test se jel třikrát. Byl natažený v pískovém lomu, ze kterého se
ke konci testu vyjelo na hlínu a těsně před cílem se vrátilo zpět. Tento test byl fyzicky velmi náročný,
protože už před závodem byla trať
velmi rozbitá a na písečném povrchu nebylo snadné udržet závodní
tempo celý test.
Druhý test na písku začal pár
zatáčkami, ale naštěstí pro nás se
druhá polovina jela na hlíně. Test
byl moc povedený! Tento test se mi
opravdu líbil, hlavně svou délkou. I
když jsem se na motorce cítil dobře
a nespadl jsem, ke konci testu už
jsem skoro necítil ruce a měl jsem
problém se vůbec držet řídítek. Ten-

to test se jel čtyřikrát.
V prvním kole jsem si nadělal
třemi pády zbytečné problémy a
ztratil okolo půl minuty času oproti následujícím testům. Na dalších
testech jsem se snažil ztrátu dohnat
zpět a nezajížděl jsem špatné časy.
Bohužel oproti konkurenci se mi
moc nedařilo. Bylo z toho 9. místo ve třídě E2 a 21. místo v absolutním pořadí. S tímto výsledkem
spokojený nejsem, ale vím, na čem
zapracovat. Do prvních závodů ME
je třeba najezdit ještě spoustu motohodin.
Závod jsme jeli na tři kola s půlhodinovým přejezdem a jedním
testem jako kolo čtvrté. Délka závodu byla úplně ideální pro přípravu na závody mistrovství Evropy
stejně jako testy. Závod mi ukázal,
jak na tom v tuto chvíli jsem, a motivoval mě v nasazení do zbytku
zimní přípravy.
Další závod německého mistrovství je bohužel zrušený, a tak dalším
závodem bude závod mistrovství
Evropy v Itálii, kde budeme bojovat
o cenné body.
Adolf Živný ml.

Některá místa byla náročnější.

Inzerce

Drůbež Červený Hrádek nabízí

PRODEJ SLEPIČEK
z vlastního chovu plemen Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a Green Shell typu Arakauna.
Náš chov. Stáří 15 - 20 týdnů. Cena 159 - 195 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 29. 4., 27. 5. a 30. 6. 2018
od 13.45 hodin u kostela ve Mšeně.
Vykoupíme i králičí kožky - cena dle poptávky.
Informace na tel.: 601 576 270, 728 605 840
(po - pá 9.00 - 16.00)

Morana shořela na hranici

Nadšenci z Okrašlovacího
spolku pro Mšeno a okolí zahájili svůj kulturní kalendář
pro letošní sezonu v neděli 18.
března tradičním Vítáním jara.
Ačkoli mrzlo a okolí Mšena pokrýval sníh, loučení se zimou
se zúčastnilo bezmála třicet
lidí. Možná právě to byl důvod,
proč chtěli spálením Morany
na hranici u Hlovecké studánky
co nejdříve přivítat jaro. Pak si
společně opekli špekáčky. (jř)
Foto: Josef Havel (4x)

Inzerce
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Stránecké zemědělce už přes
pětadvacet let vede Petr Živec

N

aše republika se nachází
v příjemném období ekonomického rozvoje. Roste
výroba v průmyslu, stavebnictví,
zvyšují se odměny za práci, stoupá obchodní obrat. Je velmi nízká
nezaměstatnost. Na Mšensku ovšem průmyslu stále moc nemáme.
V minulosti jsme byli odkázáni na
půdu a zemědělskou produkci. Jak
si v dnešních podmínkách vedou
někteří naši zemědělci například ve
Stránce, se můžete dozvědět z dalších řádek.
Po dlouholetém hospodaření
státních statků na našem území se
podstatná část majitelů půdy bývalého hospodářství Stránka rozhodla
utvořit Zemědělskou společnost
Stránka, která byla zaregistrována 15. 7. 1992. V roce 2017 má za
sebou již 25 let úspěšné činnosti.
V počátcích společnost měla jak
výrobu živočišnou, tak rostlinnou.
V roce 1996 končí chov skotu, mlékárny neplatí za mléko, jatky neplatí za maso. Společnost do roku 2009
chová prasata, u kterých je výkupní
cena okolo 26 korun za kilogram,
maso přitom vyrábí za 30 korun.
Proto končí i poslední živočišná
výroba ve společnosti. Ukončení
živočišné výroby je doprovázeno
i radikálním snížením počtu zaměstanců, kteří naštěstí většinou
odcházejí do důchodu. Ztráty v živočišné výrobě jsou odhadovány na
26 milionů korun. Objekty prasečníků a kravínu jsou zbourány.
Společnost odkoupila od všech
vlastníků restituční nároky a během šesti let je splatila. Po tuto
dobu nemohla vynaložit finanční
prostředky na obnovu strojového
parku. V roce 1998 byly konečně
náhrady splaceny a společnost postupně obnovuje park traktorů a
sklizňových strojů. V roce 1992
má s. r. o. 42 společníků, dnes jen
17. Dobré výsledky jsou podloženy
vynikajícími hektarovými výnosy,
dobrou obchodní politikou a také
tím, že až na menší výpomoc při
sklizní cukrovky veškeré práce zajišťují vlastní zaměstnanci.
Traktoriské ve Stránce si v průměru za rok vydělají 360 tisíc hrubé
mzdy, což je nad celorepublikovým
průměrným příjmem.
Cukrovka se pěstuje asi na 15
procentech plochy a je nejen dobrým obchodním artiklem, ale také
výbornou předplodinou pro pěstování sladovnického ječmene. Je

Petr Živec působí na Mšensku od
roku 1974. Foto: Karel Horňák
odvážena na zpracování cukrovarem Dobrovice. V roce 2012 za
1 tunu cukrovky bylo vyplaceno
1150 korun, cena postupně klesá a
po zrušení kvóty na cukr od 1. 10.
2017 klesla ještě více, a tak některé
podniky snižují plochy cukrovky.
Řepka olejná se pěstuje na 20
procentech plochy, což je ideální
stav a na stejný pozemek se dostane až za 5 let. Její pěstování je nejen
ekonomicky výhodné, ale zejména
proti obecnému tvrzení je i výbornou předplodinou, která obohacuje
půdu o humus a zabraňuje vodní
erozi.
Většina pšenice se sklízí v potravinářské kvalitě. Cena obilnin podléhá velkým cenovým výkyvům. V
roce 2012 stál 1 metrák pšenice
532 korun, v roce 2017 už jen 392
korun.
Ječmen sladovnický slouží k výrobě sladu ve sladovně Nymburk. Ze
Stránky je vždy v nejvyšší kvalitě.
Cena ječmene v roce 2012 byla za
1 metrický cent 561 korun, v roce
2017 jen za 476 korun.
Pro dosažení optimálních výnosů
se ve Stránce hnojí přesně podle
půdních rozborů.
Z původních 1050 ha v roce 2012
se v roce 2017 hospodaří na 975 ha.
Zemědělská půda se totiž stala zajímavým byznysem. Cena půdy se
zvyšuje a vlastníci půdy podléhají
různým firmám a spekulantům,
půdu prodávají a zvyšuje se nájemné za pronajatou půdu. V roce 2018
bude mít Stránka k dispozici jen
875 ha.
Významný podíl na výborných
hospodářských výsledcích ve Stránce má zejména její šéf - jednatel
Petr Živec, který v čele společnosti
stojí už 25 let.

Pochází z velké rodiny třinácti
sourozenců. Otec rozhodl, že musí
jít v jeho stopách, a proto absolvoval Střední zemědělskou technickou školu. Po vojně pracoval 5 let
ve Výzkumném ústavu živočišné
výroby v Uhříněvsi a zároveň dálkově studoval vysokou školu.V roce
1974 přišel na Státní statek Mšeno,
kde pracoval jako technik živočišné výroby. V roce 1975 došlo ke
sloučení Státního statku Mšeno se
státním statkem Vysoká, čímž statek Mšeno zanikl. Následně se Petr
Živec stal hlavním zotechnikem
na hospodářství Nebužely. V roce
1984 přešel jako hlavní zootechnik
do Stránky a v roce 1985 se stal vedoucím střediska Stránka. Po roce
1989 se statek Vysoká rozdělil a
vznikl opět statek Mšeno. Statek byl
postupně do roku 2002 likvidován a
vzniklo z něho několik společností
a soukromníků. Měl rozhodující
zásluhu na vzniku Zemědělské společnosti Stránka.
Dnes je Zemědělská společnost
Stránka ekonomicky pevným subjektem, o čemž svědčí skutečnost,
že v loňském roce, kdy se uvažovalo
o jejím prodeji, se přihlásilo 16 zájemců o koupi.
Petr Živec dal do své práce vysokou odbornou znalost, stále sleduje
novinky a podle možností je uplatňuje přímo ve Stránce. Je přímý,
dbá na spravedlivé odměňování
za odvedenou práci. Zaměstnanci
společnosti jej považují za nejlepšího z vedoucích, se kterým se potkali za dlouhé desítky let práce v
zemědělství.
Má za sebou také bohatou sportovní kariéru jako aktivní hráč fotbalu, hokeje a stolního tenisu. Ve
věku 55 let byl ještě aktivním bránkářem. I dnes ve věku 70 let rekreačně sportuje.
Obce Stránka a Kadlín, kde hospodaří ZS Stránka, si váží jeho
vstřícnosti k řešení různých potřeb v obcích. Sponzorsky přispíval
školce, základním školám i učňovské škole v Kanině, OU Kadlín a
sportovním klubům. Jistě to není
úplný výčet všech jeho aktivit ve
Stránce a Mšeně. Dalo by se toho
vyjmenovat ještě dost. Touto malou
připomínkou Petru Živcovi vyjadřuji upřímné poděkování za jeho
výbornou práci a jsem rád, že jsem
se mohl s ním občas setkat.
Škoda, že takových šéfů není
více...
Zdeněk Šesták, Kadlín

Inzerce

U KONĚ
Rodinná RESTAURACE
& CUKRÁRNA
Kokořín 21,
nahoře v obci na návsi
rezervace: 724 318 672
www.kokorin-ukone.cz
•

OBĚDY, VEČEŘE,
RODINNÉ OSLAVY
ORIGINÁLNÍ DORTY
•
Provozní doba
(leden - květen)

čt, pá: 16.00 - 22.00
so, svátky: 11.00 - 22.00
ne: 11.00 - 20.00

VÝUKA ANGLIČTINY
ve Mšeně a okolí
■ s rodilým mluvčím
■ soukromé i skupinové
hodiny pro začátečníky
i pokročilé
■ u vás doma i v kanceláři
Bližší informace:
777 599 814
gavinhuban@seznam.cz

VZPOMÍNKA
Udělejte radost svým blízkým,
popřejte jim k jubileu, vzpomeňte na své zesnulé. Text zašlete
jako SMS zprávu na 737 671 196
nebo na e-mail: msensko@email.cz.
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem
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Azurové okno už si prohlédnout nemůžeme
Dnes se zmíním o jedné pro
nás Středoevropany méně známé oblasti. Maltská republika leží
na čtyřech ostrovech v jižní části
Středozemního moře, největší jsou
Malta a Gozo. Jedná se o nejmenší členskou zemi Evropské unie.
V průběhu dějin se na její vládě
vystřídali Féničané, Kartaginci,
Římané, Byzantinci, Francouzi a
Angličané. Nezávislost získala roku
1964. Mluví se zde anglicky, italsky
a místní maltštinou, té ale nikdo
jiný nerozumí.
Nejvýznamnější období rozkvětu ostrova nastalo po roce 1530,
kdy jej získali členové křesťansko-vojenského řádu johanitů. Právě
oni zde založili řadu měst, kostelů
a cenných památek v barokním
slohu. Jsou také známí jako maltézští rytíři. Ostrov Malta je doslova přeplněn městy, jedno končí
a na druhé straně ulice jiné začíná.
Hlavním městem je Valletta. V
roce 1565 se turecký sultán Sulejman II. pokusil město dobýt. Narazil ovšem na tvrdý odpor johanitů.
Jejich velmistr Jean Parisot de la
Vallette je za přispění šestitisícové

armády sicilských dobrovolníků od
ostrovů vyhnal, město dal rozšířit a
opevnit soustavou mohutných hradeb. Ty stojí dodnes a jsou tak mohutné, že uvnitř měli i nemocnice.
Dnes v nich je muzeum věnované
obráncům za 2. světové války. Ani
Němcům se ostrovy nepodařilo
dobýt. Na počest velmistra je po
něm hlavní město pojmenováno.
Já se ale chci zmínit o dvou nádherných přírodních úkazech. Na
jihu Malty musí každý turista navštívit Modrou jeskyni. Není ovšem jen jedna jako na italském
ostrově Capri. Tady se jedná o
soustavu řady jeskyní, pro turisty
přístupných na člunech. To si nemůžeme nechat ujít. Do malých
nízkých člunů se nás vždy posadí
osm, dostáváme záchranné vesty
a už nás lodník s Yamahou na zádi
veze do jeskyní. Některé otevřené,
do jiných vplouváme úzkým průjezdem. Jeskyně vyhloubil v měkké
hornině za dlouhé věky mořský
příboj. Je to nádhera, voda má v
každé jeskyni jinou barvu, záleží
vždy na složení a hloubce dna. Pokud do jeskyně proniká světlo, má

Azurové okno se vloni na jaře zřítilo do moře. Foto: Zdeněk Bergl (3x)
voda jasnou modrozelenou barvu,
ve stínu je fialová. Propluli jsme
jich několik, zdokumentovali a plni
skvělých zážitků se pomalu vracíme zase do přístavu. Hlásí se hlad
a žízeň, jdeme do vyhlášené restaurace na místní specialitu, rybu lampuk. Že je vynikající a porce jako
hrom, ani nebudu rozvádět, ještě
bych mohl v někom vzbudit chutě.
K tomu salát, jedno chlazené místní a dvojka bílého, co víc si můžeme přát. Navíc z otevřené terasy
vychutnáváme pohledy na všechna
místa ještě jednou. A cena? Jako v
Římě čtvrtka pizzy. Tady je proti
pevninské Evropě mnohem levněji.
Za druhým přírodním úkazem
se musíme další den přeplavit trajektem na vedlejší ostrov Gozo. Na
prohlídku máme celý den, zase zde
vidíme spoustu památek, ovšem
každý už se těší na Azurové okno.
Obrovský skalní oblouk vymlela

mořská voda. Podíváme se na něj
nejdříve z moře, dlouhou skalní
průrvou proplouváme na malých
člunech a objíždíme kus pobřeží.
Nad námi vysoké srázy, nádherný
pohled. Voda s námi pěkně šplouchá a podplouváme ten most. Je to
taková Pravčická brána v mohutnějším provedení. Prohlédli jsme
si ji i z pevniny na opačné straně.
Prostě nádhera, spolu se spoustou
malých tůní s vodou. Láká nás to ke
koupání, ovšem zde se to nesmí. A
teď jeden smutný fakt. Kdo by chtěl
tuto raritu navštívit, má smůlu. Na
jaře loňského roku se celý svět dozvěděl, že oblouk už byl vodní a větrnou erozí tak zeslaben, že se zřítil
do moře. Takže z vody dnes vyčnívá
jen krajní sloup. A co říci na závěr?
Malta je nádherná, plná cenných
památek, přírodních zajímavostí
a skvělých obyvatel.
Zdeněk Bergl

Inzerce

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,
demolice, doprava sypkých materiálů,
kontejnery, skládání hydraulickou rukou,
jímky, nádrže, ČOV, kanalizace, přípojky...
Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz
Mobil: 721 474 698

Na jihu Malty musí každý turista navštívit Modrou jeskyni.

www.zemar.cz

