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Mšenským hasičům každým
rokem přibývají výjezdy

16. 2. Lobeč

Jednotka hasičů města Mšena vloni vyjížděla k sedmapadesáti zásahům

23. 2. Kanina

ČEKÁ NÁS
Lobečský masopust od
14.00 před pivovarem
Obec Kanina od 14.00
pořádá Masopustní
veselici. Sraz před
místním pohostinstvím

23. 2. Mšeno

Sportovní ples od 20.00
v sokolovně

23. 2. Chorušice
V létě hasiči na poli u mšenské čerpací stanice plnili vodou bambi vak vrtulníku. Foto: Veronika Vaňková
Mšensko - Potřebnost hasičů na hořící seník v Sedlci. Mezi nejná- tek vyhlášen zvláštní stupeň požárMšensku se rok od roku zvyšuje. ročnější zásahy pak patřily lesní ního poplachu, Jestřebice se obešla
Svědčí o tom statistika výjezdů za požáry u Příboh a na Jestřebici, k s druhým stupněm poplachu a asi
loňský rok, kterou redakci Mšenska nimž došlo 22. července. „U Příboh deseti zasahujícími jednotkami.
poskytli mšenští dobrovolní hasi- šlo o požár na ploše zhruba jedno- A nechyběl ani vrtulník, který do
či. Ti mají jednu z nejvytíženějších ho hektaru. Hořela nejen hrabanka, plamenů shodil čtyři bambi vaky
dobrovolných jednotek na Mělnic- ale i mlazina a plameny se šířily plné vody.
ku. Zatímco ještě před pár lety se
Mezi náročnější zásahy patřila v
roční průměr výjezdů pohyboval Hasiče ze Mšena
první polovině srpna také likvidakolem pětatřiceti, předloni vozy
ce požárů podél trati mezi Bělou
zaměstnávají především
hasičskou zbrojnici opustily v pětapod Bezdězem a Bakovem. Louky
padesáti případech a loni bylo vý- technické zásahy.
a strniště zapálily na několika mísjezdů ještě o dva více. Potvrzuje to
tech zřejmě jiskry od zaseklých kol
velitel družstva Patrik Vyskočil, po- také po velkých stromech,“ přiblížil vlaku. Vedle více než stovky hasičů
dle něhož na první polovinu minu- František Šulc, velitel mšenské jed- ze dvou krajů s požárem bojovaly
lého roku připadlo 26 a na druhou notky, která byla na místě požáru také dva vrtulníky a jedno hasičské
31 výjezdů, jeden z nich byl přitom jako první. Náročný terén si ved- letadlo.
klasifikován jako zpráva o činnosti.
le mnoha hasičských jednotek ze
K poslednímu zásahu loňského
Během druhého pololetí loňského Středočeského a Libereckého kraje roku, u něhož zasahovali mšenští
roku tradičně převládaly technické vyžádal i zásah vrtulníku. Ten do dobráci, došlo na Silvestra po poledpomoci, kterých bylo jednačtyřicet. plamenů shodil bezmála čtyřicet ni na rybníku Harasov. A to dosloNechybělo tucet požárů, tři plané kubíků vody.
va. Auto, které řídil pětašedesátiletý
poplachy a zmíněná zpráva o činPožár v lese na Jestřebici, k ně- muž, vylétlo ze silnice a skončilo
nosti. Během letních měsíců mšen- muž Mšeňáci mířili jen krátce po v polovině rybníka. Ačkoli muže
ští dobrovolníci hasili například návratu z Příboh, byl o něco slabší. v bezvědomí přepravil do nemocnipožár sena mezi Mělnickou Vruticí Zatímco v případě Příboh byl kvůli ce vrtulník, lékařům se ho bohužel
a Hostínem, strniště v Lobči nebo velkému počtu nasazených jedno- zachránit nepodařilo.
Jiří Říha

Mšenští mají možnost koupit větší
množství dřeva z městských lesů

Stavebníci mohou
dál žádat o dotace

Vážení občané, s ohledem na vývoj na trhu
se dřevem, kde došlo vzhledem ke kůrovcové kalamitě k dlouhodobému poklesu cen,
upravujeme do odvolání limit na zvýhodněný prodej palivového dřeva pro vlastníky nemovitostí ve Mšeně, a to z 15 metrů
na 50 metrů (prm) pro jednu nemovitost
a rok. Upozorňuji, že u zvýhodněných dodávek
nelze garantovat sortiment dřeva, jedná se
o dřevo jehličnaté.
Martin Mach, starosta

Rada města Mšena na
své schůzi dne 23. ledna
2019 vyhlásila prodloužení termínu pro podání
žádostí o dotace z Fondu
regenerace města. Žádosti lze podávat na podatelnu MěÚ Mšeno do
28. 2. 2019 včetně.
Martin Mach, starosta

SDH Chorušice v sále
místního hostince od
20.00 pořádá hasičský
ples, k tanci a poslechu
zahrají Kindlovi

16. 3. Mšeno

Borecký půlmaraton,
start před restaurací
U Zlatého lva, 11.30 ženy,
12.00 muži

30. 3. Mšeno
Dětský karneval
v sokolovně

PROPAGUJTE SVÉ AKCE

Pořadatelé, máte už naplánované kulturní a sportovní akce na
rok 2019? Pokud ano, termíny
s popisem posílejte na email:
knihovna@mestomseno.cz
Vaše akce se ocitnou jak na
webu města Mšena, tak i ve
sloupku ČEKÁ NÁS na titulní
straně Mšenska.

Poplatky za TKO se ve Mšeně letos nezměnily
Finanční odbor MěÚ Mšeno oznamuje, že platby za popelnice zůstaly pro
letošní rok na stejné úrovni jako v loňském roce: malá nádoba 500 Kč na
rok, stejná cena je i za 13 ks pytlů, u 120 l nádoby je cena podle frekvence
svozu - 1000 Kč, 1300 Kč nebo 1600 Kč za rok, u 240 l nádoby jsou ceny
1800 Kč, 2340 Kč nebo 2880 Kč na rok. Úhradu můžete provést na městském úřadu, a to buď v hotovosti, platební kartou nebo převodem na číslo účtu: 2726171 / 0100, variabilní symbol 1337, do zprávy pro příjemce
je nutné uvést vaše příjmení nebo část obce a čp. nemovitosti, za kterou
platíte, aby bylo možné platbu správně identifikovat. Platbu nebo její část
je nutné uhradit do 28. 2. 2019, po tomto datu nebudou popelnice bez
nálepky vyváženy.
Ivana Krúpová

mšensko
SLOVO ŠÉFREDAKTORA
To, co je staré,
je na nic. Také
zastáváte tenhle
názor? Já tedy
ne. Naopak. Patřím mezi ty, kterých zřejmě není
mnoho, ale mám za to, že staré
věci jsou často kvalitnější a po repasi mnohdy i lépe vypadají, než
ty nové, moderní. To podle mě
platí hlavně o nábytku a třeba o
starých autech. Pak jsou věci, které nás zavedou do dávných časů,
něco nám povědí, přinesou cenné
informace. Samozřejmě cenné
jen pro někoho. Teď mám na mysli staré knihy, kroniky, zápisníky
a jiné letité dokumenty. Právě ty
mě inspirovaly k těmto slovům.
Kolega v práci mi totiž před nedávnem přinesl starý, ošuntělý a
zvlhlý zápisník se slovy: „Tady si
počteš, to by tě mohlo zajímat.“
A měl pravdu. Desky s flekatými
listy, které začínaly rokem 1894,
vytáhl z kontejneru na starý
papír. Co to bylo? Účetní kniha
sedleckých dobrovolných hasičů vedená do roku 1938. Místo
toho, abych se radoval, nastal
opačný efekt. Rozčílil jsem se a
lamentoval nad tím, že tu knihu
někdo hodil do popelnice, protože
ji zřejmě považoval za bezcennou
a zbytečnou. Kolik podobných
historických záznamů a starých
fotek asi skončilo jen na mšenské skládce? Přitom existují lidé,
kteří se o historii, zejména pak o
tu regionální, zajímají. Smutnou
pravdou bohužel je, že jich mnoho není...
Pěkné čtení přeje Jiří Říha
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Stránka vyčistila „panskou“
ve spolupráci se Mšenem
Stránka - V loňském roce ve Stránce neprobíhaly pouze práce na budově zámku, ale také čištění „panské“ zahrady, která k zámku patří.
V zahradě se neprováděly žádné
úpravy a práce déle než sedmdesát
let. Ovocné stromy, které jsou ještě
zdravé, byly ponechány, a staré, poškozené a nemocné vykáceny. Pak
bylo nutné plochu zahrady zbavit
náletových dřevin a nežádoucích
křovisek.
Pokácený materiál, po dohodě se
starostou Mšena, pracovníci města
sváželi na obrovskou hromadu, aby
byl lepší přístup pro další zpracování. Tam budou větve a křoviny

Z větví se stane štěpka, která poslouží k vytápění školy. Foto: Š. Dvorščík
seštěpkovány a poslouží jako topný
materiál ve mšenské základní škole.
V letošním roce budou vytrhány
kořeny stromů a křovin a dokončena celková úprava zahrady. Po

dlouhých letech bude zahrada opět
zahradou, namísto neprostupného
houští a křoví.
Štefan Dvorščík,
starosta Stránky

Zašli jsme do mšenského kostela
Mšeno - Všimli jste si toho, že úplně jinak se chováme, když kolem
kostela procházíme, a jinak, když
vstoupíme dovnitř?
Přítmí chrámu na nás působí tichým, skoro tajemným dojmem.
Věřící či nevěřící si najednou nejsou jistí, jak se správně chovat. Ale
všichni přestanou spěchat, ukázněně stojí za lavicemi nebo mlčky
sedí, neklapou podpatky, nezaclání
druhým. Člověk se trochu pozastaví, naslouchá, vnímá zvláštní vůně
a nechá se obklopit atmosférou.
Tak jsme také vstoupili do kostela sv. Martina dne 22. prosince minulého roku. Ten den ale kostel nebyl vůbec prázdný a tichý. Zaplnily
ho desítky lidí, staří, mladí, rodiny
s dětmi. Přišli na adventní koncert
mšenského pěveckého sboru INTERMEZZO. Jeho členové, stejně jako my, bývalí žáci, kolegové,
kamarádi a spoluobčané jsme byli
zasaženi skonem pana Karla Horňáka. Nad sborem se navíc vznášel
otazník dalšího pokračování v činnosti. Zasvěcené zprávy hovořily o
tom, že je to koncert poslední.

Intermezzo po Karlu Horňákovi převzal Dr. Josef Šebesta. Foto: J. Havel
Atmosféra okamžiku byla nesmírně působivá a vřelá slova vánočních písní ji ještě umocňovala.
Koncert byl nádherný, provedení
jako obvykle profesionální, a proto myslím patří velké díky panu
Dr. Šebestovi za to, že se ujal nelehké role nahradit Karla na místě
sbormistra. Překážky jsou do cesty
člověka kladeny proto, aby se jim
mohl se vztyčenou hlavou postavit
a překonat je. Obětovat svůj volný
čas, najít společnou řeč při tvoření
muziky a zpívání s ostatními, to

znamená podřídit se mnoha pravidlům a mít schopnost předávat
svoje hudební představy dalším
členům sboru.
Jsem ráda, že si nás tolik udělalo
čas a do kostela přišlo. Potleskem
vestoje jsme vzdali čest oběma
sbormistrům /odcházejícímu i novému/ a poděkovali členům sboru,
kteří se rozhodli ve zpívání dál pokračovat.
Milé INTERMEZZO, hodně štěstí do dalšího muzicírování.
Marcela Prieložná

Zpíváte si v práci nebo doma?
Smíšený pěvecký sbor Intermezzo ze Mšena hledá do svých pěveckých řad nové kolegy a kolegyně, a to do
všech čtyř hlasových poloh – soprán, alt, tenor, bas. Zkouší každou středu od 18.30 do 21.00 v obřadní síni
mšenské radnice. Členy sboru jsou řemeslníci, úředníci, podnikatelé, ženy v domácnosti, ale i aktivní senioři a učitelé v širokém věkovém rozmezí. Někdo noty zná, jiný ne, ale všichni dohromady tvoří uskupení,
které už čtrnáctý rok zpívá v mělnickém regionu a stává se čím dál víc vyhledávaným hudebním tělesem,
zejména v období adventu. O historii sboru se dočtete na www.sbor-intermezzo.cz. Nejbližšími veřejnými
vystoupeními jsou Májový koncert ve středu 1. května od 18.00 v MKD Mělník a koncert v pátek 24. května
od 20.00 v chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku u příležitosti Noci kostelů. Bližší informace ohledně náboru
členů sboru získáte na tel. 739 741 180. Nebojte se a zkuste si, jaké je to nezpívat jen sám a pro sebe.

mšensko
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Silvestrovský běh je už třetí
běžeckou akcí ve Stránce
Stránka - Poslední den loňského
roku ve Stránce patřil prvnímu
ročníku Silvestrovského běhu. Pozvánku na tento běh obdrželo sedmnáct běžců.
Závod se běžel na stejné trati jako
v loňském roce, kdy šlo o nultý ročník. Trať měřila dva tisíce metrů a
běžci absolvovali čtyři okruhy. Po
seznámení s tratí se závodníci individuálně rozcvičili a pak se připravili ke startovní čáře.
Běh byl odstartován ve 13.45 jednou z pořadatelek - Vlastinkou,
která poté hlásila časy závodníkům,
a další pořadatelce Jitce. Ta zapisovala časy do připravených listin.
Průběh závodu zpestřila skupinka
dětí, která své rodiče svými hlasivkami mohutně povzbuzovala.
Po doběhu posledního závodníka
Pavel s Jitkou napsali diplomy. Poté
si zúčastnění běžci podle umístění
chodili pro diplomy a upomínkové
ceny. Nálada byla stále výborná a
bylo si stále o čem povídat.
Tento Silvestrovský běh se pro
svou krásnou atmosféru stává oblíbeným. Hlavní pořadatel Pavel
slíbil závodníkům, že běh ve Stránce bude i v příštích letech. I když
musel hlavní pořadatel řešit na
poslední chvíli nepřítomnost dvou
pořadatelek, které se letošního ročníku nemohly zúčastnit z důvodu
nemoci, vše dopadlo na výbornou.
Jituš s Vlastinkou vše zvládly a odvedly skvělou práci, za což jim velice děkuji.

Pořadatel Pavel Mráček st. s dcerou Danuškou. Foto: Archiv pořadatele
Poděkování patří i pozvaným závodníkům, kteří respektovali pokyny hlavního pořadatele, a proto
tento Silvestrovský běh proběhl v
naprosté pohodě a ke spokojenosti
všech zúčastněných.
Pavel Mráček, st.

VÝSLEDKY

KATEGORIE: ŽENY
1. Linda Bartošová
2. Danuška Palusková
3. Zděnka Vyhlasová

8:52
9:29
12:23

4. Míša Landová

14:11

KATEGORIE: MUŽI
1. Jirka Šmíd
2. Pavel Mráček ml.
3. Pavel Mráček st.
4. Lukáš Paluska
5. Luděk Vízner
6. Daniel Petřikov
7. Jan Kozlík
8. Josef Vyhlas st.
9. Vít Vyhlas

6:44
6:50
8:25
8:36
10:19
10:20
10:21
10:29
10:30

Obměna ve vedení města Mšena

V

ážení občané, dovolte,
abych i já reagoval na situaci po podzimních volbách
a také na předchozí články v tomto
listu. Nebudu se pouštět do detailů a chci se vyvarovat žabomyších
sporů o každou větu, kterou někdo
napsal či řekl, ale některé zásadní
věci by zaznít měly.
Předem děkuji všem voličům,
kteří přišli k volbám, a ještě více
těm, kteří dali hlas našemu uskupení a umožnili nám těsné vítězství.
Po volbách vždy nastává složitá
chvíle, kdy je třeba sestavit městskou „vládu“, tedy radu města. Proběhla řada jednání mezi zvolenými
uskupeními, jejichž průběh již zde
částečně popsali jiní autoři. Vybrali

jsme si za partnery ty zastupitele, s
nimiž jsme našli porozumění jak
programové, tak lidské, a pánové z
„Patriotů“ se stali členy rady města.
A po pár schůzích rady musím říci,
že členy agilními a iniciativními,
tedy platnými.
To, že společně disponujeme v zastupitelstvu těsnou většinou, vůbec
neznamená, že nechceme ostatním
naslouchat. Přijali jsme navržené
změny jednacího řádu, souhlasili
s častějším pořádáním zasedání,
zveřejňujeme na webu zápisy ze
zasedání a realizovali jsme několik
drobných námětů, se kterými přišli zastupitelé z volební strany „Pro
Mšeno“. V konstruktivním dialogu
a spolupráci chceme pokračovat,

pokud o to bude zájem, neboť proto nás všech 15 bylo zvoleno. Některé neuvážené návrhy však podpořit nemůžeme, jako například
požadavek na zastavení stavby v
Mělnické ulici a přepracování projektu, to by mohlo vyvolat nemalé
negativní následky. Také osočování
ze strany některých jedinců, že lžu
(J. Flígl), že jsme městu způsobili
škodu, a vyhrožování trestním stíháním (kvůli střeše na staré škole)
nic dobrého Pro Mšeno nepřinese.
Pevně doufám, že povolební
vášně brzy utichnou a budeme se
společně věnovat rozvoji našeho
města.
Martin Mach,
starosta Mšena

SLOUPEK STAROSTY
S novým rokem
bývá
prostor
pro bilancování
toho minulého i
seznámení se s
výsledky hospodaření v minulém roce. V roce 2018 hospodařila
naše obec s deficitem 3 mil. Kč,
což je značný propad, ale i když
se snažíme rozvoj obce řešit s pomocí všemožných dotací, odráží
tento schodek nutně realizované
investice, například do rozšíření
i vybavení Mateřské školy v Chorušicích ve výši více než 1 mil. Kč.
Byť se vláda i ministerstva hrdě
hlásí k podpoře budování škol,
vytvářejí ministerští plánovači
takové podmínky, kterým zdaleka ne každá obec může vyhovět.
To může být i záměrem, protože finanční potřeby obcí zdaleka
převyšují možnosti podpory státu. V případě rozvoje venkova je
ale již bohužel pravidlem, že jeho
alespoň trochu viditelný rozvoj je
odvislý od spolufinancování různými dotacemi. Každému musí
být jasné, že vyhlásit dotační tituly tak, aby zajistily různorodé potřeby obcí, je nemožné. Na konferenci malých obcí řečník spočítal,
že obce mají možnost žádat o více
než 100 dotačních titulů na „svůj
rozvoj“, převedeno do jazyka českého – škemrat na dobré nápady o
peníze, do zblbnutí papírovat před
podáním žádosti, v průběhu realizace díla, po jeho ukončení taktéž.
Problém je, že těch sto dotačních
titulů nestačí nikdo ani přečíst,
natož jejich potřebu vyhodnotit.
Loni jsme podali žádosti o cca 10
dotací, náklady na zpracování se
pohybují ve statisících, úspěšnost
je ve hvězdách… Oč jednodušší
by bylo propuštění všech státních
a krajských „plánovačů rozvoje“,
vynaložené peníze na mzdy těchto
byrokratů rozpustit do rozpočtů
obcí, aby si každá mohla rozhodovat o prioritách rozvoje sama.
V případě našeho schodku je to
náklad na 5 až 6 takových úředníků. Pokud k těmto prostředkům
přidáme miliardy vynaložené na
národní dotační tituly i miliony
vyhozené za zpracování žádostí
o dotace, pak bych neměl o dostatek prostředků na skutečný rozvoj,
nikoli jen projídání peněz uměle
zaměstnanými lidmi, strach. Bohužel, zatím žijeme v době dotační, která více než rozvoji nahrává
spíše korupci.
Martin Bauer,
starosta Chorušic

mšensko
Inzerce

Jste držitelem
řidičského oprávnění
skupiny C a profesního
průkazu?
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Mšenské běhy na sklonku
roku uzavřela „Boudecká“

Nabízíme vám
zaměstnání na pozici:

ŘIDIČ - SILNIČÁŘ

▶ nástup ihned
▶ odpovídající finanční
ohodnocení
▶ přátelský kolektiv
▶ práce blízko domova
Kontakt:
ZKP Kladno, s. r. o.
středisko Mšeno
724 729 617 (J. Říha)

Párty Servis
Mělník
svatby na klíč
•
pořádání společenských akcí
•
catering
•
výzdoba
•
půjčovna gastro vybavení
•
půjčovna párty vybavení
(nádobí, párty stany, nábytek,
svatební ubrusy...)

Ozvěte se nám na:
partyservismelnik@seznam.cz
 775 176 218

Sokolové ze Mšena Během Boudeckou roklí každoročně ukončují sportovní sezonu. Foto: R. Nečasová (2x)
Mšensko - Advent je pro křesťanskou veřejnost téměř nejsvátečnějším obdobím celého roku. Pro jiné
je pak znamením blížícího se konzumního volna, kterému vznešeně
říkají vánoční svátky. Pak tu máme
ještě jednu skupinu. Tou jsou sportovci (cyklisté, triatleti či běžci),
kteří se po dlouhé sezóně potřebují zbavit svalové únavy, oklepat ze
sebe drobná zranění, ale také začínají s přípravou na další sezonu.
Příprava nebývá jen teoretická.
Všichni kupříkladu polykají kilometry po lesích v chladných dlouhých zimních večerech. Aby si tuto
ne úplně záživnou část sportovcova
roku zpestřili, uvítají závod. Nemusí být dlouhý nebo extra náročný.
Stačí, že se sejdou, popovídají si o
plánech do příštího roku, zhodnotí
ten končící a pochopitelně v rámci
nedělního dopoledne „vyplivnou
plíce“.
Ideálním místem pro tuto radost
se stala Boudecká rokle v Kokořínském údolí, na okraji osady Vojtěchov. Poosmé se tu sešli soupeření
lační muži, ženy i děti. TJ Sokol
Mšeno za podpory obce zde pořádá „pouťák“. Ano, Běh Boudeckou
roklí je malý závod, který si nehraje na nic více, než uzavření sportovního roku. Každý, kdo se chce
upřímně usmát na své známé či
kamarády, je tu velmi vítán.
Rád bych se rozepsal o tom, jak
Jirka Miler porazil rozdílem třídy
všechny kolem. Nebo o tom, jak
Anička Machová byla zklamaná
z vlastního výkonu, přestože ještě není ani ve věku dorostenky a
běhá, jako by byla velmi zkušenou
atletkou. Také bych neměl zapomenout, že Radka s Michalem
obhájili vítězství v poháru, který
Boudecká uzavírá. A co třeba Pa-

vel Mráček, porážející chlapíky o
generaci mladší (kdo ho zná, není
překvapen). Případně bych měl
zmínit Karolínu Růžičkovou, která
naše závody obohacuje od dětství
a letos zaslouženě vyhrála ženskou
kategorii. Hlavní poděkování a
gratulaci však směřuji nenápadně
působícímu Václavovi Mrázovi.
Mnoho let se tento chlapík z Mělníka pravidelně účastní závodů
pořádaných mšenským Sokolem,

avšak letos prvně jsem měl tu čest
předat mu malý pohár přeborníka
ve Mšenských bězích.
V roce 2019 připravujeme drobné
změny. Běh Debří i Běh Boudeckou roklí sjednotí trasy pro ženy
i muže. Věřím, že délka tras 5,4
resp. 6,8 km bude pro všechny přijatelná.
Do letošního roku vykročme tou
správnou nohou a s úsměvem na
tváři.
Martin Kauler

mšensko
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Kadlínští senioři v letošním
roce zahájili čtvrtou sezonu
Kadlín - Sdružení seniorů Kadlín má za sebou už tři roky pestré
činnosti. V loňském roce se uskutečnilo 26 schůzek, z toho čtrnáctkrát jsme se sešli v knihovně při
přátelském posezení a řešení organizačních záležitostí či besedách.
V období tropických veder se
schůzky nekonaly. Řada setkání
byla zaměřena čistě pracovně. Zbývajících dvanáct setkání se uskutečnilo mimo knihovnu na různých místech.
Poněvadž většina členů jsou ženy,
oslavili jsme MDŽ a ke konci roku
jsme se sešli na předvánočním
večírku. Obě akce byly doplněny
menším pohoštěním.
Během letošního roku jsme například tvořili velikonoční deko-

Většinu ručních
pracovních aktivit vedla
a připravovala naše
předsedkyně Jitka Nová.
race ze sena pod vedením lektorky
paní Jany Císařové. Na zahradě
obecního úřadu jsme sázeli brambory a zároveň ochutnávali výtvory z brambor a opékali buřty. Pro
Jakubskou pouť v obci jsme spolu
s dětmi tvořili a zdobili dožínkové
věnce. Opakovaně jsme vyráběli
rovněž věnce adventní.
Velmi zajimavou prací bylo tvoření papírových hvězdiček z roliček
toaletního papíru.
Většinu ručních pracovních akti-

vit vedla a připravovala naše předsedkyně Jitka Nová. Je totiž velmi
šikovná a dobře se jí dařilo rozpohybovat naše ztuhlé a nemotorné
ruce. Byla to užitečná fyzioterapie.
Opětovně, už poněkolikáté jsme
v keramické dílně na Vysoké vyráběli užitkovou keramiku. Také jsme
společně navštívili muzeum cukrovarnictví a cukru v Dobrovici. Výlet byl ukončen menším posezením
v cukrárně, kde toho ke konci prodejní doby bohužel už moc neměli.
Do stručného vyjmenování našich aktivit je ještě třeba uvést sázení lípy Svobody ke 100. výročí
vzniku Československé republiky
na návsi před obecním úřadem.
Zdeněk Šesták, Kadlín

Dáme si televizi i do kostela?

B

yl jsem stálým strávníkem v
restauraci Obecník. A hned
v úvodu musím předeslat,
že rád. Velkou část svého života
jsem se stravoval (vzhledem k mé
profesi) v různých restauracích po
celé ČR a ve světě. Z hlediska tohoto srovnání klidně potvrdím, že
v Obecníku se za dobrou cenu dá
dobře najíst.
Za letošního lednového večera
jsem do Obecníku zamířil se svou
přítelkyní a těšil se na Pho-Bo polévku. Jenže Obecník nabízí kromě
skvělé kuchyně ještě jednu službu
- velkou televizní obrazovku. Tu
sledují zpravidla čtyři štamgasti.

Pocházím z rodiny,
kde se jedlo v klidu
rodinného kruhu.
Posadili jsme se a objednali. V televizi právě vysílali večerní zprávy.
Někdo ze štamgastů zřejmě usoudil, že televize musí běžet hodně
nahlas, takže jsme se s přítelkyní
u stolu téměř neslyšeli. Šel jsem
tedy za obsluhou, sklánějící se nad
mobilem, a požádal ji, zda by bylo
možné ztlumit zvuk. Zazněla jasná
a strohá odpověď: „Ne.“ Vzápětí se
jako vystřelená vosa přidala jedna

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

z místních figurek a vykřikla na
mne: „Nikdo ti to ztlumovat nebude! Jestli ti to vadí, běž do salónku!“ Ohradil jsem se proti tykání,
neboť dotyčného pána neznám.
Začali jsme se s přítelkyní chystat
k odchodu. Zmíněný štamgast mne
začal vulgárně napadat a později
vyhrožoval fyzickým napadením.
„Kdo je na tebe zvědavej?!“ pravil.
Vlastně to řekl jasně. Pro Obecník je důležitější puštěná televize,
než prodané porce jídla. Doporučil jsem partičce chlápků návštěvu
ušního lékaře. Že by objektivně zasáhl personál? Omluvil se, ztlumil
televizi a přinesl jídlo, tak, jak to ve
slušných podnicích bývá zvykem?
Ne. A proč by měl zasahovat?…
Jsme ve Mšeně, číšník se jednoznačně postavil na stranu štamgastů a s ledovým klidem přihlížel, jak
odcházíme.
Obecník není jediná restaurace,
kde si personál pouští nahlas televizi, i když dnes už je to vzácnost.
Pocházím z rodiny, kde se jedlo v
klidu rodinného kruhu. Bylo nemyslitelné, že by si někdo u jídla
pustil televizi a zadělával si tím
na žaludeční vředy. Pokud jsme já
nebo přítelkyně kdekoli jinde požádali o ztlumení zvuku, bylo nám
vždy vyhověno, někdy i s omluvou.
Tu nečekáme – chceme se prostě
jen v klidu najíst. A když nás nenechají, uvaříme si doma.
Jiří Anderle

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Inzerujte zdarma

Soukromý řádkový inzerát v měsíčníku Mšensko můžete podat
zdarma, a to elektronicky na
emailu: msensko@email.cz nebo
na telefonu: 724 846 381.

Ceník plošné inzerce
1 cm jednosloupce
1 cm dvojsloupce
1 cm trojsloupce
1 cm čtyřsloupce

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 724 846 381.

MĚSTO MŠENO PŘIJME
ZAMĚSTNANCE
na pozici „pracovníka v
pěstební činnosti LHC
101408 město Mšeno“
Požadujeme
■ řidičský průkaz B
Náplň práce
■ úklid klestu včetně pálení
■ příprava půdy pro
zalesnění
■ výsadba sazenic lesních
dřevin (do připravené i
nepřipravené půdy)
■ ochrana lesních kultur
proti buřeni (ručně kosou,
příp. křovinořezem)
■ výřez nežádoucích dřevin
v kulturách (ručně)
■ ochrana kultur proti zvěři
■ běžná drobná údržba
lesní dopravní sítě (čištění
svodnic atd.)
Nástup dle dohody.
Přihlášky označené „LES“
zasílejte do 15. 2. 2019
na adresu: MěÚ Mšeno,
nám. Míru 1, 277 35 Mšeno.
V přihlášce uveďte jméno,
příjmení, bydliště, datum
narození, telefonický
kontakt.
Bližší informace podá:
tajemník MěÚ Mšeno
PaedDr. Zdeněk Koudelka,
telefon: 315693006, e-mail
tajemnik@mestomseno.cz

www.mseno.eu

mšensko
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Sportovec, trenér, odborník na výživu i lektor angličtiny

Lidi kolem mě nevěřili, že něco dokážu.
Mšeno - Od chvíle, kdy nadějný
mladý kulturista Petr Prieložný
opustil Mšeno a přesídlil do Spojených států amerických, uplynulo
deset let. Už v polovině loňského
roku se ovšem do Mšena vrátil. A
přivezl s sebou i svou manželku
Aishu a dceru Skye. O tom, jak se
Petrovi v New Yorku dařilo a jak
si jeho dvě ženy zvykají v malém
Mšeně, promluvil v rozhovoru pro
Mšensko.
Petře, co tě vůbec před lety vedlo
k tomu, že ses do země neomezených možností, jak se Americe
říká, vydal?
Bylo to v roce 2009, kdy jsem se
rozhodl vypravit do USA na několik kulturistických soutěží. Sbalil
jsem batoh a letěl do Los Angeles,
kde jsem strávil pár měsíců. Pak
jsem se usadil na druhé straně
Ameriky v New Yorku.
Počítal jsi už při odletu z České
republiky s tím, že v USA zůstaneš?
No, už jsem o tom uvažoval.
Chtěl jsem se zlepšit v angličtině,
poznat jinou kulturu, a tehdy mi
připadalo, že je u nás pro lidi, kteří
mají větší ambice, málo příležitos-

Ano, to je pravda. Už v roce 2010
jsme se s Aishou v New Yorku vzali a ve stejném roce jsme založili
společnost na trénování a výživu.
Spravovali jsme pak několik fitcenter po celém městě.
Takže vedle trénování ses stále
věnoval kulturistice a jezdil po
soutěžích?
Přesně tak. Kulturistice jsem se
věnoval do roku 2013, kdy jsem
měl poslední soutěž a zároveň se
nám narodila dcera. Tehdy jsem si
uvědomil, že se chci věnovat hlavně rodině. Kulturistika představovala velkou část mého života, ale
už je to uzavřená kapitola. Cvičení
zůstává, protože jde o životní styl,
ale soutěže mě už nelákají.
Petr Prieložný (vpravo) má za sebou zápas v boxu. Foto: Archiv P. P. (2x)
tí, jak se rozvíjet.
Předpokládám, že začátky v jiné
zemi nebyly jednoduché...
Musel jsem se rychle osamostatnit, nechtěl jsem být závislý na rodičích, aby mi pomáhali.
A nechyběla ti v tak „velkém“
světě rodina?
Stesk po rodině byl velký, ale hr-

dost byla ještě větší. Všichni čekali, že po pár měsících sklopím uši a
vrátím se zpátky, a to jsem nechtěl.
Největší motivací pro mě vždycky bylo to, že ve mě lidi nevěřili a
mysleli si, že na to nemám. To mě
tlačilo dopředu.
Čím ses tedy v New Yorku živil?
Začal jsem tam brzy pracovat
jako trenér. Trenérskou licenci
jsem totiž měl už z domova, kde
jsem si ji dělal v roce 2004. Pak
jsem si jen doplnil americké akreditace. Díky tomu, že jsem se šel
do jednoho fitness centra v Brooklynu ucházet o práci, seznámil
jsem se s mou manželkou, která
tam pracovala jako manažerka.
Tenkrát mě nepřijali, tak jsem ji
aspoň pozval na večeři, a to dopadlo dobře.
Takže jsi měl tenkrát vlastně
velké štěstí, i když tam práce neklapla...

Na tvém facebooku jsem si před
časem všiml, že jsi zkoušel i box...
Ano, po několika letech, kdy
jsem se soutěžením skončil, jsem
začal cítit, že bych mohl ještě něco
zkusit. Pustil jsem se proto do
trénování boxu a vloni jsem měl
první amatérský zápas. Sice jsem
nevyhrál, ale byla to úžasná zkušenost.
Zaměřme se teď trochu na tvůj
návrat do Čech. Co tě k tomu
vedlo, už tě Amerika přestala
bavit?
Byl jsem tam devět let a vždycky
jsem říkal, že se vracet nechci. Pak
se ale narodila dcera a postupně
jsem přehodnotil svoje priority.
Jedním z hlavních důvodů bylo to,
že chci, aby kolem sebe měla větší
rodinu. Z manželčiny strany nikdo
nežije ve státě New York, takže
jsme je vídali tak jednou, dvakrát
za rok. A já tady mám velkou rodinu, zázemí a lepší prostředí k životu. V New Yorku je všude akorát

Inzerce

Drůbež Červený Hrádek nabízí

PRODEJ SLEPIČEK

Petr Prieložný s manželkou Aishou a dcerkou Skye.

z vlastního chovu plemen Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a Green Shell typu Arakauna.
Náš chov. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159 - 209 Kč/ks.
Prodej se uskuteční 24. března 2019
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)
www.drubezcervenyhradek.cz
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Petr Prieložný v rozhovoru Mšenska říká:

A o to víc jsem na sobě makal
beton a paneláky o sto patrech.
Když jsi odjížděl, tak se ti ale
Česká republika zdála „malá“,
nemám pravdu?
Předloni o Vánocích jsme byli ve
Mšeně a musel jsem uznat, že se
náš stát změnil k lepšímu. Je tu i
větší poptávka po pracovních místech. S Aishou jsme se rozhodli, že
tady můžeme uplatnit jazyk a zkušenosti v oblastech fitness a výživa.
Chcete se nechat někde zaměstnat nebo pojedete sami na sebe?
Určitě sami na sebe. V Mladé
Boleslavi jsme si nedávno otevřeli
tréninkové studio, kde uplatňujeme prvky boxu i funkčního cvičení a manželka chce učit jógu.
Navíc jsme oba začali vyučovat
angličtinu.
Takže se zrovna nudit nebudete...
To jistě ne. Navíc přes internet
stále trénujeme lidi z New Yorku,
s nimiž dlouhodobě spolupracujeme.

Věřím, že oba umíte perfektně
anglicky, jak ale manželka zvládá
češtinu?
Česky se učí každý den. Zatím
umí dát dohromady pár vět, ale
zlepšuje se. A to samé dcerka. V
jejím případě jsem udělal chybu,
že jsem ji už odmala neučil česky,
teď to budeme muset dohnat.

děti. Když jsem byl malý, tak moc
lidí mladým nepomáhalo. A to
bych chtěl zlepšit. Rád bych tím
motivoval i ostatní dospělé, aby se
snažili dětem něco nabídnout.

A kde teď vlastně žijete?
Ze začátku jsme bydleli u mých
rodičů ve Mšeně, ale pronajali
jsme si byt v Boleslavi, když už
tam pracujeme. A dcerku jsme
tam přihlásili do školky. Jinak ve
Mšeně budeme o víkendech.

Na závěr mi ještě řekni, jak dlouho se tady chcete zdržet.
Návrat do New Yorku zatím
neplánujeme. Manželka tam žila
skoro dvacet let a moc se jí tam
nelíbilo. Navíc jsou tam teď hrozné podmínky ohledně zbraní,
které se stále častěji objevují na
základních a středních školách. Ta
politika se s novým prezidentem
Trumpem hodně zhoršila.

Takže budete spíš Boleslaváci
než Mšeňáci...
Určitě se Mšenu vyhýbat nebudeme, chceme se do života ve
městě aktivně zapojit. Zdá se mi,
že tu žije hodně mladých lidí, kteří
nemají mnoho možností, jak účelně využít svůj volný čas. Pak mají
tendenci se poflakovat, což nevede k ničemu dobrému. Proto chci
zdarma nabízet cvičení pro místní

A jak si manželka na jinou zemi
zvyká?
Pochází z Columbusu, ale jako
malá jezdívala k babičce na venkov, takže to pro ni není až taková
změna. Ve Mšeně si jí líbí čerstvý
vzduch a příroda kolem. Hodně
těžce se ale srovnává s českými silnicemi, které jsou o dost užší než
v Americe. Jinak silnice jsou asi
všude stejně rozbité...
Jiří Říha

Hasiči zhodnotili uplynulý rok

Členové mšenského sboru dobrovolných hasičů a hosté v sobotu 26. ledna na výroční schůzi
zhodnotili loňský rok, který přinesl o dva výjezdy
více, než ten předchozí - 57. Starosta sboru Václav
Dvořák v rámci své řeči zmínil úspěch hasičské tatřičky, kterou hasiči vlastními silami zkonstruovali
pro radost dětí. Na jeho slova navázal velitel jednotky sboru František Šulc, z jehož úst se přítomní
dozvěděli o všech výjezdech uplynulého roku. Své
slovo v průběhu schůze měl i starosta města Martin Mach, který mimo jiné slíbil, že se bude snažit zajistit novou cisternu, která nahradí starší ze
mšenských osm set patnáctek. Foto: Jiří Říha (2x)

MĚLNICKÉ KULTURNÍ
CENTRUM
7. 2. 17.00 – galerie Ve Věži
Manamana aneb Biblické příběhy (komentovaná prohlídka, doprovodný program k výstavě pro
dětské návštěvníky)
7. 2. 19.00 – MKD
3 dny v Quiberonu (působivý
portrét filmové hvězdy s tragickým osudem Romy Schneider,
film)
10. 2. 15.00 – MKD
Ferda Mravenec aneb Škola jízdy
na kolečkových bruslích (představení v rámci přehlídky amatérských divadelních souborů
Divadlo dětem 2019, účinkuje DS
Hálek Nymburk)
10. 2. 18.00 – MKD
LiStOVáNí: Legenda Z+H (akční
scénické čtení z knihy Miroslava
Zikmunda a Jiřího Hanzelky)
11. 2. 9.00 a 10.15 – MKD
Krejčík Honza – Jak náš žebříček
o šprušle přišel (představení pro
žáky MŠ, 1. stupně ZŠ a veřejnost)
12. 2. 17.00 – MKD
Hodinka s Pegasem (autorské
čtení členů Literárního klubu Pegas Mělník)
13. 2. 19.00 – MKD
David Koller Acoustic Tour 2019
(koncert legendy české hudební
scény)
14. 2. 15.30 – MKD
Trdlovačka s Tancovačkou (hudebně zábavný pořad)
17. 2. 15.00 – MKD
Kocour Modroočko (představení
v rámci přehlídky amatérských
divadelních souborů Divadlo dětem 2019, účinkuje činoherní divadelní soubor Mladá scéna Ústí
nad Labem)
18. 2. 13.00 – knihovna
Manamana aneb Biblické příběhy (doprovodný program k probíhající výstavě – čtení, povídání
a malování na téma biblických
příběhů)
18. 2. 18.00 – MKD
Z Prokletých hor do Albánie (cestopisná přednáška P. Bičíkové)
19. 2. 18.00 – MKD
Ohromující síla mysli (prožitkový
psychokinetický seminář – ohýbání vidliček)
20. 2. 19.00 – MKD
To všechno ona (komorní drama
na téma rodinné vztahy kontra
nástrahy moderních technologií,
představení umělecké skupiny
OLDstars)
21. 2. 19.00 – MKD
Nit z přízraků (příběh muže posedlého maximální dokonalostí,
kterého zničila láska, film)
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Eva Černohorská, která pro Mšensko chystá seriál o vyhledávání předků, říká:

Bádáním můžete strávit dlouhé hodiny

Z

atímco ještě před lety se o
genealogii příliš lidí nezajímalo, v poslední době se vyhledávání předků dostává stále více
do módy. Eva Černohorská z malé
vísky u Brna patří v tomto oboru
mezi největší nadšence. Její pátrání
se navíc úzce soustředí na Mšensko, odkud pochází její rodina.
Jak jste se ke genealogii dostala?
Už od dětství patřila k mým koníčkům historie. Na základní škole
jsem sestavovala rodokmeny oblíbených šlechtických rodů, o kterých jsem slyšela v hodinách dějepisu, pročítala životopisy osobností
a navštěvovala výstavy v širokém
okolí. Na tuto zálibu se postupně
nabaloval zájem dozvědět se více o
životě vlastních předků, odkud rod
pochází a jak se v průběhu dějin
měnilo jeho postavení ve společnosti.
Co vás na této disciplíně tak zaujalo?
Genealogie v sobě koncentruje
všechny mé zájmy. Není to jenom
hledání v matričních záznamech,
ale také studium dobového tisku,
návštěva rodových sídel nebo identifikace pokladů po předcích, nalezených na půdě. Ze všech těchto
nalezených střípků můžete sestavit
obraz života předchozích generací.
Je to detektivní práce, která nikdy
nekončí, stále je co objevovat.
Předpokládám, že jako první jste
začala vyhledávat své kořeny…
Jak jsem uvedla v první otázce,
prvopočátek mého bádání byl zaměřen především na Habsburky.
Jelikož jsem dětství prožila v jihočeském Táboře, stranou nezůstal

Index z matriky ukazuje, že Černohorských bylo ve Mšeně požehnaně.
ani rod Schwarzenbergů.
dozvědět více, je návštěva archivu
na místě. Tam můžete prohlížet
Jak časově náročný koníček ge- pozemkové knihy, sčítání obyvatel
nealogie je?
a další archiválie.
Záleží na tom, jak moc zapálený
badatel jste. Materiálů je tolik, že Při hledání předků jistě najdete i
nad bádáním můžete trávit několik jiné zajímavé záznamy…
hodin denně.
Při pročítání matričních záznamů mnohdy narazíte na překvapiPro někoho to není jen záliba, ale vé výsledky. Potomky, o kterých se
i obživa, jak to máte vy?
v rodině nikdy nemluvilo, kuriózní
Mám své stálé zaměstnání, které případy úmrtí nebo nečekané přípokládám za svoji obživu. Nicmé- buzenské vztahy obyvatelů obce.
ně moje záliba se pomalu a jistě
mění na hlavní pracovní poměr. Při pátrání po svém rodu se časPořádám srazy pro rodopisné nad- to zaměřujete na Mšeno, co vás k
šence, řídím skupinu na Facebooku němu poutá?
Genealogie CZ+SK a v neposlední
Ze Mšena pochází rod Černohorřadě přednáším.
ských, jehož jsem potomkem.
Existují nějaké zásadní překážky,
které genealogovi mohou zkomplikovat pátrání?
Jako zásadní lze označit nedostatek vstupních dat. Je dobré, pokud
známe data a místa narození alespoň prarodičů. Další komplikací
mohou být chybějící matriky, ne
každá se do dnešních dob dochovala.
Jak daleko zpátky do historie je
možné se dopátrat? Předpokládám, že k Adamovi a Evě to nebude…
Konkrétně ve Mšeně se může každý lehce dopátrat až do roku 1632.

Deděček E. Černohorské se svými
prarodiči. Foto: Archiv E. Č. (2x)

Dá se pracovat pouze s internetem, nebo je třeba navštěvovat
archivy?
Mšeno má to štěstí, že má veškeré
dostupné matriky v digitální podobě. Pro začátečníky je tedy internet
dostačující. Pokud se však chcete

je lepší si na to někoho sjednat?
Určitě bych primárně začala pátrat na vlastní pěst a na odborníky
bych se obrátila až tehdy, pokud
se dostanu do nesnází. Do startu
bych doporučila pořídit některou
ze knih pro začátečníky, například
Sestavte si rodokmen od Blanky
Lednické. Kniha je snadno pochopitelná pro laika a s určitostí mohu
říct, že s její pomocí překonáte počáteční překážky. Samozřejmě to je
možné v případě, pokud vás bádání
baví a vidíte v něm smysl. V opačném případě, kdy vás zajímá jenom
konečný výsledek, je lepší své požadavky svěřit do rukou profesionálního genealoga.
Jak se vlastně pohybují ceny za sestavení rodokmenu?
Ceny se pohybují v řádech tisíců,
je to přeci jenom dost složitá a časově náročná práce.
Ve Mšensku budete mít svůj seriál, na co bude zaměřen? Předpokládám, že nepůjde pouze o
genealogii…
V seriálu bych chtěla poodhalit
cestu, která vede k vytvoření rodokmenu, ale také informovat o zajímavostech ze životů našich předků
a představit významné osobnosti.
Jiří Říha

Byla jste ve Mšeně někdy?
Bohužel, zatím jsem Mšeno nenavštívila.
A chystáte se?
Snad se tento rok poštěstí, ráda
bych navštívila především Romanov, kde se několik generací našeho
rodu narodilo.
Co všechno jste v souvislosti s rodinou a Mšenem zjistila? Kam až
jste se dopátrala?
V současnosti jsem v Mšeně na
počátku 17. století. V našem rodě
figuruje první mšenský učitel
Václav Černohorský nebo slavný
varhaník Bohuslav Matěj Černohorský, který se sice narodil v
Nymburce, ale jeho kořeny spadají
také do Mšena.
Co byste poradila lidem, kteří
chtějí také zkusit najít své kořeny.
Měli by se o to snažit sami, nebo

Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
je jí 36 let, bydlí v malé dědině Okarec nedaleko Brna, je
místopředsedkyní táborské
pobočky České genealogické a heraldické společnosti,
organizuje genealogická setkání a přednášky, snaží se
o popularizaci genealogie a
podporu jejího mezigeneračního významu, mezi její
zájmy patří historie, architektura, divadlo a knihy
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Seriál pro knihomoly

Spisovatelka ve skrytu duše
touží být jako tajemná L.

V

edici Světová knihovna
Odeon stejnojmenného
nakladatelství vyšel před
dvěma lety čtvrtý román francouzské spisovatelky Delphine de Vigan
(1966) s názvem Podle skutečného
příběhu (v orig. 2015). V době, kdy
veřejnost stále více dychtí po reality show, po opravdu skutečných
příbězích, vypadá tento název jako
marketingový tah. Avšak čtenář,
který se dá zlákat, bude překvapen.
A to hned několikrát.
Hlavní hrdinkou je spisovatelka Delphina, která má s autorkou

společné nejen jméno a povolání,
ale daleko více. Stejně jako ona je
úspěšná žena středního věku, která
si po napsání svého posledního románu, v němž se obnažila až na samou dřeň, potřebuje odpočinout.
Na večírku se seznamuje s tajemnou L., což se posléze jeví jako neuralgický bod příběhu. Zpočátku v
něm velmi volným tempem hlavní
hrdinka vypravuje o sobě, o své neschopnosti psát, o strachu, že se s
posledním vydaným dílem ztratila
původně bytostná potřeba psaní.
Vyprávění v ich-formě bezmála

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

balancuje na hranici snesitelnosti
a nudy, kdy čtenář nechápe, proč
to všechno hlavní hrdinka vlastně
vypráví. Zvrat přijde v okamžiku,
kdy v příběhu dojde k seznámení
se ženou, jež je označena pouze
jako L. Tato osoba se zdá být tím
vším, čím spisovatelka není, a přitom někde vskrytu touží být. Ženy
se – přes veškeré varovné signály,
jež by Delphina měla pociťovat –
spřátelí. Ovšem jejich přátelství
je značně nevyvážené. Ze zpětného pohledu – a hlavní postava
opravdu vypráví s jistým časovým
odstupem od událostí – se záhadná přítelkyně L. jeví jako obratná
manipulátorka, která pouze sleduje
své – zatím utajené – cíle. Jak jinak
si vysvětlit její byt, který vypadá,
jako by v něm nikdy nikdo nebydlel, tak nové a neopotřebované vše
je, absenci rodiny a přátel, kteří se
jí prý straní, neochotu seznámit se
s autorčinými dětmi a partnerem
a další známky, které by Delphinu
měly varovat, protože čtenář již
tuší, že s daným přátelstvím není
cosi v pořádku.
Autorka stupňuje prvky napětí a
z postupně obyčejného příběhu se
v průběhu děje stává psychologický thriller, který v závěru nabírá až
hororové rysy. Čtenář se dostává do
role psychoterapeuta, neboť vyprávění je vedeno tak, jako by se hlavní hrdinka zpovídala, odhalovala
své potřeby, hledala důvody, které
ji vedly ke spřátelení s L. Samotnou L. neodsuzuje, pouze se snaží
pochopit její motivaci, snaží se odhalit, co bylo skutečnými city a co
bylo vykalkulovanou lží. Je podivuhodné, jak – snad vlivem svého
řemesla – se snaží nahlížet na své
přátelství s onou L. ze všech stran.
Zásadní otázka, kterou bychom
si měli jako čtenáři položit, nezní,
zda je příběh podle skutečnosti
(rozuměj podle života de Vigan),
ale zda nejsme obětí dvojí mystifikace. Po přečtení knihy totiž není
zřejmé, zda je hlavní hrdinka
vskutku obětí tajemné stalkerky
L., po níž se po závěrečném finále
slehne zem, nebo si ji Delphina
vytvořila pouze ve své hlavě. Je přece – stejně jako
její autorka – spisovatelka.
Název vám to moc neusnadní.
(vkv)

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Maxmilián Pirner (* 13. 2. 1854
† 2. 4. 1924), malíř. Jeden z představitelů pozdního evropského
romantismu. Značné chvíle trávil
na Kokořínsku, zvláště v Boudecké rokli a Jestřebicích.
Václav Irmanov, rozený Vjačeslav (* 1919 Rusko † 1995), sochař ruského původu. Usadil se
v naší zemi, byl hercem a zpěvákem Orchestru Karla Vlacha.
Oblíbil si Kokořínsko, kde si pořídil chalupu, v níž často pobýval a
zval sem i své přátele.
Jan Josef Kalvoda (* 25. 2. 1874
† 22. 7. 1925), sochař. Zhotovil
v roce 1915 sochu sv. Ludmily
na hradě Kokoříně, zpodobňuje
Jarmilu, ženu původního soukromého majitele hradu rytíře
Václava Špačka. Léta pobýval na
Kokořínsku.
Vlastimil Čech (* 25. 2. 1929 Kadlín † 5. 2. 2017), lidový písmák
a kronikář rodné obce. Od mládí
se věnoval rostlinám, hudbě a
koním. V letech 1950 – 1953 s
označením „syn třídního nepřítele“ sloužil v armádě jako voják
beze zbraně v tzv. Pomocných
technických praporech (PTP –
tábory nucených prací – fáral v
hlubinných dolech). Po návratu
do bývalého státního statku se
ve volném čase věnoval ve spolupráci s botanikem profesorem
Josefem Dostálem (1903–99)
pozorování přírody. Po listopadu
1989 vydal několik publikací o
své rodné obci – Povídání o Kadlínu, Vyprávění o formanech, Věrní
pomocníci člověka, Vyprávění o
rostlinách v Kadlíně a okolí, Proměny v zemědělství v Kadlíně a
Zážitky s koňmi.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

Okrašlovací spolek pro
Mšeno a okolí
uvítá jakékoli staré
knihy, písemnosti,
poznámky a fotografie,
které se vztahují
ke mšenskému regionu.

„Zachraňme minulost
pro budoucnost.“
Stačí zavolat na:
724 846 381
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Deník zastupitele: Marcela Prieložná

V

(Žižkova, Tyršova, Husova, Palackého).“ Nějak mi to nejde dohromady s negativními odpověďmi
starosty na dotazy občanů, zda je v
těchto ulicích zamýšlený dlážděný
povrch. Tak nevím!
Při povolebních jednáních také
Patrioti podpořili návrh odstranění značky „Zákaz odbočení vlevo“
u ostrůvku u pošty. Když jsme toto
navrhli na jednání zastupitelstva,
jejich podporu již náš návrh nezískal.
Otevřeli jsme nejasné financování opravy střechy na staré škole
(dvakrát nákup střešní krytiny).
Návrh na umístění zrcadla u výjezdu ze Stránecké ulice do Jatecké
asi také nebyl tak dobrý nápad, jak
jsme si mysleli. Předali jsme vedení
města nákres s umístěním zrcadla,
ale zrcadlo bohužel dodnes není
nainstalováno.
Navrhli jsme změnu jednacího
řádu a radě města jsme předložili
návrh na úpravu grantového řízení
města pro spolky.
Není toho mnoho, co jsme zatím

udělali, ale budeme dál předkládat
vlastní návrhy, poslouchat vaše připomínky a věřit, že spolupráce, o
které hovořil starosta na ustavujícím zasedání, nezůstane jen prázdnou proklamací. Prozatím nikdo z
vedení města o naše odborné znalosti a zkušenosti nestál, a neobrátili se na nás ani se žádnou žádostí
o pomoc či podporu. Tak snad už
příště.
A prosím, nezapomeňte si dojít
prohlédnout do vstupní chodby
radnice návrhy na úpravu prostoru po bývalém zdravotním středisku. Jsou zajímavé a inspirující,
bohužel nedodržují plně zadání
městem v počtu parkovacích míst
a na prostranstvích před nimi a v
jejich bezprostředním okolí je opět
plánována dlažba. Třeba se vám
budou líbit nebo k nim budete mít
připomínky. Zapište svoje nápady a
připomínky do sešitu v knihovně.
Předem děkujeme.

ážení spoluobčané, vyjádření Jirky Guttenberga
vyvolalo mnohé ohlasy.
Některé pozitivní a některé zase
tak moc příznivé nebyly. Jeden za
všechny. „Proč to pořád dělají, proč
to Mšeno pořád rozdělují?“
Ráda bych upozornila, že Mšeno rozdělily volby. Jediný nástroj
a možnost voličů, jak vyjádřit svoji
vůli na další čtyři roky. Od toho totiž volby jsou, aby rozdělovaly. Aby
rozdělovaly moc a možnost pro voliče něco udělat, něco, co jste jim ve
volebním programu slíbili, a proč
si vás vybrali a volili. Ve Mšeně
dopadly dobře. Karty byly rozdány
tak, aby se na chodu města mohli
podílet všichni. Po dlouhé době
se rýsovala možnost spolupráce
všech. Po krátkých konzultacích se
sdružením Společně pro Mšensko
se zdálo, že to půjde, a také Patrioti ještě v předvečer ustavujícího
zasedání přislíbili držet dohodnutou linii 2-2-1. Co se dělo v den
zasedání, se můžeme jen domýšlet.
Naše překvapení bylo velké a roz-

čarování z výsledku také. Přesto se
snažíme postupně navrhovat věci
z našeho programu, bohužel s výsledkem předem jasným.
Snad maličko se zadařilo v nájezdech do ulic Žižkova, Husova, Tyršova. Náš návrh na změnu nájezdů
na asfaltové povrchy neprošel, ačkoliv by umožňoval provést opravu povrchů v těchto ulicích, které
by si to už zasloužily. Protože jsme
oslovili přímo občany a požádali je
o účast na jednání zastupitelstva, a
ti jasně vyjádřili nesouhlas s dlážděnými povrchy v jejich ulicích a
podpořili nás, město požádalo paní
Mgr. Berkovou, a ta prostudovala
zaslané výkresy a akceptovala změnu formátu dlažby v místech pro
přecházení z divoké /kočičí hlavy/
na štípanou s tím, že jde stejně jen o
krátké úseky. Přecházení bude tedy
snazší. Ale paní vedoucí oddělení
specialistů Berková ihned dodala,
cituji: „Podotýkám ovšem, že tyto
změny do budoucna nikterak nezakládají nárok na změnu charakteru dlažeb v navazujících ulicích

Aktuální zprávy
ze zelených stolů

Severská filmová zima se odehraje v Baťovně

Mšeno - Mšenský oddíl stolního
tenisu se po podzimním kole usídlil s devětatřiceti body na druhém
místě tabulky. Jarní kolo Mšenští
odstartovali 11. ledna ve Dřínově,
kde dosáhli pěkného vítězství 18:0.
Dřínovským protihráčům nedali
ani jediný bod Jaroslav Kůtek, Vojtěch Stritzko, Tomáš Sedlák a Magdalena Hájková.
Magdalena Hájková

14. 2. 19.00 - Darling (Dánsko,
2017). Snímek popisuje vzestup
a pád dánská baletky Darling.
Po delší odmlce se vrátí Giselle s
manželem Fransem do Královského dánského baletu v Kodani.
Bude tančit hlavní roli. Během
zkoušek má Darling bolesti. Prognóza je jasná, její kyčle jsou nenapravitelně poškozeny a nikdy

nebude tančit jako dřív. Její profesní život, celý její svět je v troskách. Darling ovšem balet odmítá
opustit. Rozhodla se, že vycvičí
svou náhradnici, mladou balerínu
jménem Polly. Postupně na Polly zaměří pozornost veřejnost i
Frans a emoční stabilita Darling se
začíná rozplývat.

7. 3. 19.00 - Povídky ze Stockholmu (Švédsko, 2013). Životní osudy
pěti lidí se zkříží během několika

Za sdružení Pro Mšeno
Marcela Prieložná

deštivých dní ve stockholmské metropoli. Johan se ze všech sil snaží
o vydání svého rukopisu. Thomas
dělá poskoka na ministerstvu
financí. Asociální workoholička
Jessica se vyrovnává se zamítnutím
adopce. Douglas je nadaný herní
vývojář, který se snaží zachránit
zoufalou Annu, v cestě mu ale stojí
jeho despotický otec. Jejich životy
navždy změní náhlý výpadek
proudu.
Petra Machová

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

www.zemar.cz
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Novinky ze mšenské základky
Vánoční florbalový turnaj
Tradiční vánoční florbalový turnaj
se letos odehrál podle nového modelu ve třech kategoriích:
Nejmladší (4. - 5. ročník) - Vítězem
se stal bez porážky tým 5.B před 5.A,
4.B a 4.A. Nejlepším střelcem byl Vilém Walter a nejlepším brankářem
Tobiáš Vrabec.
Mladší (6. - 7. ročník) - Do turnaje
se přihlásily čtyři týmy, tentokrát už
namíchané z různých tříd. Vítězný
tým Cojávím byl složen z žáků 7.A a
6.A, na 2. místě skončil tým FcWC a
3. místo vybojoval FbC před Vlastíky. Nejlepší střelec Filip Walter vstřelil 7 branek, nejlepší úspěšnost zásahů v brance měl Martin Pokorný.
Starší (8. - 9. ročník) - Za účasti
pěti týmů proběhly souboje o vítězství mezi nejstaršími žáky a žákyně-

Florbalový turnaj byl vyhlášen pro tři kategorie. Foto: ZŠ Mšeno (2x)
mi. V souboji o 3. místo vyhrál tým
Šunek (9.B) nad Jo (8.tř.). Ve finále
se utkali kluci z Turbo6 (9.B) a bojovnice Princezni (9.tř.). V tuhém
a vyrovnaném souboji rozhodla o
vítězství kluků přesná střelba z větší
vzdálenosti. Nejlepším střelcem se
stal Lukáš Horník a brankářská jednička byl Alex Janoušek. Dívčí tým
získal ocenění - nejlepší dívčí tým
historie turnajů. (Pozn. red.: bojovnice
Princezni je název týmu, nejde o chybu)

Štefan Dvorščík

Školáci hráli jako o život...

Vánoční vystoupení
Poslední den před vánočními
prázdninami se v sále školy konala
repríza vystoupení žáků z vánočního jarmarku. Poté si žáci ve třídách

rozdávali dárečky, a to už se na sále
rozezněla hudba vánoční diskotéky,
kterou připravili „deváťáci“. Dárečky
pod stromečky čekaly na děti také v
družinách.
Cyklus besed - Prevence a právní
vědomí
Jako každý rok, tak i letos byl pro
žáky druhého stupně připraven cyklus besed. Šestý a sedmý ročník měly
s PaeDr. Zdeňkou Kašparovou interaktivní program „Primární protidrogové prevence a problematika rizikového chování + Klima třídy“ a pro
osmý a devátý ročník si JUDr. Karel
Kašpar připravil přednášku a besedu
„Právní vědomí a trestní odpovědnost“. Připravila Radka Nečasová

Nejmenší děti z chorušické školky
čertovi do pytle odhodily neplechy
Chorušice - Jako každý rok dorazil
do školky v Chorušicích čert s Mikulášem. Ale protože má školka od
září třídu dvouletých dětí, musel
čert našlapovat pěkně polehoučku. Paní učitelky byly přesvědčeny,
že mají ve školce samé andílky, ale
pro jistotu dopoledne nechaly děti
odhodit všechny neplechy do pytle.
Děti si samy určily, jakou neplechu
umí. Tu pak paní učitelka napsala
na papír a vložila do pytle.
Čert už měl potom jen málo práce. Zkontrolovat pytel, jestli děti
nešidily, a rozdat spolu s Mikulášem sladkou odměnu.
Na mikulášskou nadílku se přišly
podívat i ,,školkové babičky“. To
jsou babičky z okolních obcí, o které se stará pečovatelská služba obce
Chorušice. Místo pytle s neplechou
přinesly babičky koláče a sladkosti

Na nadílku se přišly podívat i ,,školkové babičky“. Foto: Archiv MŠ
pro děti. A pak se jedlo, zpívalo až na na cenu VIA BONA.
Za milou a vždy vítanou návštěvu
do oběda!
Za čerta a Mikuláše děkujeme ve školce děkujeme našim školkopaní Táborské, paní Kozákové z vým babičkám.
Bc. Jelínková Naďa,
Chorušic a paní Aleně Huňkové,
pověřená řízením MŠ
která byla v lednu 2019 nominová-

KINO MÁJ DOKSY
ÚNOR
5. 2. 15.00 - Zrodila se hvězda
(romantické hudební drama, USA,
2018, 136 minut, režie Bradley
Cooper)
5. 2. 18.00 - Ženy v běhu (komedie, ČR, 2019, 93 minut, režie
Martin Horský)
5. 2. 20.00 - Black Sabbath: The
End of The End (hudební dokument, Velká Británie, 2017, 120
minut, režie Dick Carruthers)
6. 2. 9.45 - Za kamarády z televize 9 (výběr nejkrásnějších a nejúspěšnějších českých pohádek)
9. 2. od 15.00 - LEGO® příběh 2
(animovaná komedie pro celou
rodinu, USA / Austrálie / Dánsko
/ Kanada, 2019, 107 minut, režie
Mike Mitchell, Trisha Gum)
9. 2. 17.30 - Ženy v běhu (komedie, ČR, 2019)
9. 2. 20.00 - Metallica: Francie na
jednu noc (hudební dokument,
Francie/USA, 2009, 132 minut,
režie Stéphane Saunier)
12. 2. 17.30 - Na střeše (komediální drama, ČR, 2019, 97 minut,
režie Jiří Mádl)
12. 2. 20.00 - Marie, královna
skotská (historické drama, VB /
USA, 2018, 124 minut, režie Josie
Rourke)
13. 2. 11.00 - Coco (animovaný
film pro celou rodinu, USA, 2017,
105 minut, režie Lee Unkrich a
Adrian Molina)
16. 2. 15.00 - LEGO® příběh 2
(animovaná komedie, 2019)
16. 2. 17.30 - Léto s gentlemanem (romantická komedie, ČR,
2019, 98 minut, režie Jiří Adamec,
scénář Jaromír Hanzlík)
16. 2. 20.00 - Alita: Bojový Anděl
(akční, USA / Kanada / Argentina,
2019, 122 minut, režie Robert Rodriguez)
19. 2. 17.30 - Léto s gentlemanem (romantická komedie, ČR,
2019)
19. 2. 20.00 - Láska mezi regály
(drama, Německo, 2018, 125 minut, režie Thomas Stuber)
23. 2. 15.00 - Jak vycvičit draka
3 (animovaná rodinná komedie,
USA, 2019, 104 minut, režie Dean
DeBlois)
23. 2. 17.30 - Úhoři mají nabito
(komedie, ČR, 2019, 101 minut,
režie Vladimír Michálek)
23. 2. 20.00 - Roma (drama, Mexiko/USA, 2018, 135 minut, režie
Alfonso Cuarón)
26. 2. 17.30 - Ženy v běhu (komedie, ČR, 2019)
26. 2. 20.00 - Ticho před bouří
(drama, USA, 2019, 106 minut,
režie Steven Knight)
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

17.

Capri byl ostrovem římských císařů

P

řed patnácti lety mě zlákalo putování po Sicílii... Je
začátek července, vyrážíme
z Prahy a po 22 hodinách strastiplného autobusového putování
zastavujeme v přístavu Sorrento v
Neapolském zálivu. Po chvíli čekání a pozorování krás Sorrenta nastupujeme do většího trajektu a za
necelou hodinu plavby vysedáme
na Capri v přístavu Marina Grande.
Tady mám řadu možností, co z toho
nepřeberného množství krás ostrova navštívit. Byl jsem tu už před
čtyřmi lety, tehdy jsme projížděli
Neapol a okolní města. Prošli jsme
tenkrát podrobně západní a severní
část ostrova Anacapri včetně centrálního náměstí Pizza Umberto,
tam tedy nepůjdu.
Získal jsem několik lidí, které neodradil strmý kopec opačné části
ostrova zvané Capri, a vyrážíme.
Sraz máme za šest hodin zase v
přístavu, to bude na podrobné prozkoumání bohatě stačit. Ještě před

tím si ale nemůžeme nechat ujít
plavbu kolem celého ostrova. Lodí
tu kotví spousta a lodníci se hlasitým halekáním snaží nalákat turisty
právě na tu svou. Vybrali jsme toho
nejukřičenějšího, na jeho loď se
pohodlně všichni vejdeme, a už se
houpeme na pobřežních vlnách.
Celý vápencový ostrov vyzvednutý v dávných dobách ze dna
poměrně mělkého moře je provrtán několika od mořského příboje
vyhloubenými jeskyněmi. Názvy
dostaly podle barvy vody v nich.
Tu způsobuje hloubka vody a také
složení dna. Vplouváme do Grotta
Verde a Grotta Bianca, to znamená Zelená a Bílá jeskyně. Za chvíli
se před námi objevuje dominanta ostrova, tři špičaté skalní bloky
vystupující blízko pobřežních skal.
Jmenují se Faraglioni a obloukem
v prostředním z nich proplouváme. Nádhera! Asi po hodině se
dostáváme k té nejslavnější jeskyni,
Grotta Azzurra. Tam by velký člun

Pohled z Monte Solaro na Faraglioni a vrchol Capri. Foto: Archiv Z.B.
Inzerce

Kokořínský SOK s.r.o., autobusová doprava
přijme

řidiče na hlavní pracovní poměr
i na dohodu o provedení práce

Požadujeme řidičské oprávnění skupiny D
(možnost doškolení). Tel.: 731 117 440

Faraglioni ze sedla mezi vrcholy Capri a Anacapri. Foto: Jitka Berglová
neproplul, turisté musí po trojicích
a s lodníkem přelézt za docela slušného houpání do malých pramic a
nízkým otvorem se vleže vsoukat
do jeskyně. Po několika metrech se
mohou posadit a kochat se nádherou asi padesát metrů dlouhé jeskyně. Dnes se tam nedostaneme, čeká
tu fronta asi stovky lodiček, to je
prý na dvě hodiny. Nevadí, byl jsem
tu před čtyřmi lety, dovnitř jsem se
dostal a tu nádheru mám stále v paměti. Pokud tam vplujete při jasné
obloze a dopoledne, jeskynním průchodem svítí dovnitř slunce. Světlo
se pak odráží od mělkého dna a
celý vodní prostor září neskutečné
krásnou azurovou barvou. Jeskyně
má dokonalou akustiku, šplouchající vlny narážejí na vnitřní stěny a
zní to jako rytmická hudba. Lodníci
hlasitě zpívají místní známou píseň
Santa Lucia, všichni se samozřejmě
přidávají a je z toho dokonalý umělecký zážitek. Nepřeháním!
Vracíme se kolem vysokých skalních stěn do přístavu a vyrážíme za
poznáváním krás ostrova. Většina
lidí jde na západní vrchol, ten se
jmenuje Anacapri. Tam se nalézá
malé torzo vily císaře Augusta. Já
získávám několik mladších a budeme ve vedru šplhat na opačný
vrch ostrova, Capri. Cesta je drsná,
ale nádherná. Tělo můžeme ochlazovat u řady fontánek s pitnou vodou a po hodině stojíme na vrcholu
u zbytků vily císaře Tiberia Villa
Iovis. Název ostrova Capri pochází z latinského výrazu Caprea, to
znamená vila. Tato je o dost větší
než Augustova a zachovalo se z ní
i několik celých zdí. Máme tu rozhled na celý ostrov, na další ostrovy
Ischia a Procida. Všude pod námi
jsou stráně posety honosnými vilami prominentů z Itálie i jiných
koutů světa. Bydlet tady asi nebude

nic pro obyčejné smrtelníky. Chvíli
si sedneme a kocháme se pohledy
na vrch Monte Solaro na Anacapri,
Neapol a nádherné, azurově modré
moře. Dostáváme se na okraj skalní
vyhlídky, která spadá do moře a je
téměř kolmá. Voda šplouchá tři sta
metrů pod námi, na moři se to malými lodičkami jen hemží. Tiberius
prý z této skály nechával shazovat
své odpůrce, a nebylo jich málo.
I historie se zmiňuje o jeho krutosti. Čas neúprosně běží, musíme se
s nádhernými výhledy rozloučit a
pomalu sestupujeme do sedla mezi
oběma vrcholy. Tady si ještě prohlédneme náměstí Piazza Umberto,
uličky s nádhernými vilami vinoucími se po stráních a tři skalní bloky
Farraglioni vidíme teď shora. Stačili
jsme ještě svlažit rozpálená těla na
jedné z několika malých pláží a šineme se k přístavu.
Loď nám připlouvá, vracíme se
zase do Sorrenta. Vůbec se nám z
tohoto kouzelného ostrova nechce,
ale nedá se nic dělat. Čeká nás v
dalších dnech ještě velké množství
jiných krásných míst. Stačíme si
ještě projít nejhezčí vyhlídky nad
Sorrentem, naposledy se podívat
na ten nádherný ostrov a už upalujeme až na jih Itálie. I když je
noc, nespím, je stále na co koukat.
Za rozednění jsme v přístavu Villa
San Giovanni, naloďujeme se na
velký trajekt a po hodině jsme na
Sicílii v přístavu Messina. Cestou
musíme dávat dobrý pozor, aby nás
nepřepadly starověké příšery Scilla
a Charibda, které byly kdysi postrachem lodníků. Asi už ztratily bojovou náladu a na nás si netroufly.
Upalujeme po sicilském pobřeží do
místa ubytování, máme před sebou
devět dní putování po ostrově. O
tom ale snad někdy jindy...
Zdeněk Bergl

