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Třetí ročník filmového festivalu Ex-
pediční kamera se konal v sobotu 
16.  března  v  mšenské  sokolovně. 
Velmi  mile  nás  překvapila  účast 

diváků  hned  na  prvním  bloku  filmů,  kde 
bylo  přes  padesát  lidí.  S  přibývajícím  ča-
sem přibývali  i  diváci  a  konečný  počet  se 
zastavil na čísle 83. 
V  průběhu  odpoledne  a  večera  jsme 

mohli  zhlédnout  filmy  z  různých  koutů 

světa  a plné  adrenalinu. Zúčastnění diváci 
si  jako  nejhezčí  vybrali  film  V  kůži  vlka 
po stopách Džingischána, pokračování na-
pínavého příběhu australského dobrodruha, 
který putuje sám na koňském hřbetu mnoho 
měsíců z Mongolska přes Střední Asii až do 
Evropy  a  jehož  očekávané  zakončení  nás 
čeká příští  rok. Druhým nejlepším  filmem 
byl Halo  effect,  kde  parta  nadšenců  sjíždí 
divoké vody Islandu a Norska.   Třetí příč-

ku obsadila Cesta domů, kde skotští bikeři 
ukázali své umění. Na závěr festivalu jsme 
si pustili karnevalové scény z půlnoční scé-
ny z let 2008 a 2009. Na takto hojnou účast 
se budeme těšit na podzim u filmového fes-
tivalu zimních sportů.

Text a foto: Radka Nečasová
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KAMERA UŽ POTŘETÍ

DNES V ČÍSLE

Obřadní síň Městského úřadu ve Mšeně se 
v pondělí 4. března 2013 stala místem vítání 
nových občánků našeho města. 
K šestici dětí, které se narodily v roce 2012,
promluvil starosta města Ing. Martin Mach. 
Několik básniček přednesly svým 
nejmenším kamarádům také děti 
z mšenské mateřské školy.
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Usnesení ze schůzí Rady města Mšena 
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1.  Rada  města  dává  souhlas  se 
zřízením  dvou  pracovních  míst 
v DSM, a  to  zaměstnanců v prá-
delně, ve stravovacím provozu, na 
úklidu  i  v  přímé  péči  (zástupy). 

Pracovní místa se zřizují na dobu poskytnutí 
dotace úřadem práce od května 2013. Hla-
sování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schvále-
no jednomyslně.
2. RM schvaluje dodatek ke smlouvě o pro-
nájmu nebytových prostor v čp. 31 na nám. 
Míru ve Mšeně mezi městem Mšenem a fir-
mou EDILAN (Ing. Josef Vejvoda) na dobu 
určitou od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně. 
3. RM schvaluje pronájem bytu v podkroví 
v domě čp. 38 v Masarykově ulici ve Mšeně 
Denise  Procházkové  a  Josefu  Grábnerovi. 
Cena nájmu podle nabídky zájemce  je sta-
novena  ve  výši  55  Kč/m2/měsíc.  Úhrada 
kauce  ve  výši  trojnásobku  měsíčního  ná-
jemného  bude  uhrazena  před  uzavřením 
nájemní  smlouvy,  která  bude  uzavřena  na 
dobu určitou na 12 měsíců. Hlasování: 5 – 
0 – 0, schváleno jednomyslně.
4.  RM  schvaluje  smlouvu  o  zřízení  věc-
ného  břemene mezi městem Mšenem  jako 
povinným  a  Středočeským  krajem  jako 
oprávněným, spočívající v oprávnění chůze 
a jízdy po p. p. č. 1090/1, 1090/4 a 1090/5 
v k. ú. Mšeno v rozsahu vyznačeném v GP 
č. 756-151/2012, věcné břemeno A. Věcné 
břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu ne-
omezenou. GP vyznačující  rozsah věcného 
břemene bude doložen i v digitální podobě. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno  jednomy-
slně.
5. RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi městem Mšenem jako opráv-
něným a Středočeským krajem jako povin-
ným, spočívající v oprávnění chůze a jízdy 
po p. p. č. 1090/26 v k. ú. Mšeno v rozsahu 
vyznačeném v GP  č.  756-151/2012,  věcné 
břemeno B. 
Věcné  břemeno  se  zřizuje  bezúplatně  na 
dobu  neomezenou.  GP  vyznačující  rozsah 
věcného břemene bude doložen i v digitál-
ní podobě. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
6.  RM  schvaluje  inventarizaci  majetku 
v DSM Mšeno ke dni 31. 12. 2012. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
7. RM schvaluje inventarizaci majetku v MŠ 
Mšeno ke dni 31. 12. 2012 a zároveň schva-
luje návrh na vyřazení majetku. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
8. RM schvaluje inventarizaci majetku v ZŠ 
Mšeno ke dni 31. 12. 2012 a zároveň schva-
luje návrh na vyřazení majetku. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
9.  RM  schvaluje  inventarizaci  majetku 
v ZUŠ Mšeno ke dni 31. 12. 2012 a zároveň 
schvaluje návrh na vyřazení majetku. Hla-
sování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
10. RM stanovuje závazné ukazatele ředite-
lům příspěvkových organizací zřizovaných 
městem na rok 2013.
a) Na  základě  ustanovení  §  180  zákona  č. 
561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním, 
středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdě-
lávání  (školský  zákon),  v  souladu  s  §  14 

odst.  2  a  §  28  odst.  2  zákona  č.  250/2000 
Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních 
rozpočtů  v  platném  znění  stanovuje  rada 
města ředitelce Základní školy Mšeno, pří-
spěvkové  organizace  následující  ukazatele 
rozpočtu:
 – Příspěvek neinvestičních nákladů 1,4 mil. 
Kč.
  –  Meziroční  snížení  režijních  nákladů 
o 1 % (kromě nákladů na vytápění a mzdo-
vých nákladů), plnění tohoto ukazatele bude 
doloženo výpočtem a komentářem, vždy do 
jednoho  měsíce  od  termínu  roční  závěrky 
a bude zasláno i v elektronické podobě.
  –  Předkládání  plnění  rozpočtu  pololetně, 
a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. 
běžného  roku.  Plnění  rozpočtu  bude  před-
loženo do jednoho měsíce po uzávěrce ob-
dobí, bude doloženo komentářem a zasláno 
i v elektronické podobě.
 – Předkládat rozpočtové změny ke schvále-
ní radě města i v elektronické podobě.
 – Nastavit jednotný systém certifikace dal-
šího vzdělávání pedagogů, kteří vyučují cizí 
jazyky tak, aby bylo možné porovnat dosa-
žené úrovně znalostí.
b) Na  základě  ustanovení  §  180  zákona  č. 
561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 
2  a  §  28  odst.  2  zákona  č.  250/2000  Sb., 
o  rozpočtových  pravidlech  územních  roz-
počtů v platném znění stanovuje rada města 
řediteli  Základní  umělecké  školy  Mšeno, 
příspěvkové  organizace  následující  ukaza-
tele rozpočtu:
 – Příspěvek neinvestičních nákladů 320 tis. 
Kč.
  –  Meziroční  snížení  režijních  nákladů 
o  1 %  (kromě  mzdových  nákladů),  plnění 
tohoto  ukazatele  bude  doloženo  výpočtem 
a  komentářem  vždy  do  jednoho  měsíce 
od  termínu  roční  závěrky  a  bude  zasláno 
i v elektronické podobě.
  –  Předkládání  plnění  rozpočtu  pololetně, 
a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. 
běžného roku. Plnění rozpočtu bude předlo-
ženo do jednoho měsíce po uzávěrce obdo-
bí  a  bude  doloženo  komentářem  a  zasláno 
i v elektronické podobě.
 – Předkládat rozpočtové změny ke schvále-
ní radě města i v elektronické podobě.
c) Na  základě  ustanovení  §  180  zákona  č. 
561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním, 
středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdě-
lávání  (školský  zákon),  v  souladu  s  §  14 
odst.  2  a  §  28  odst.  2  zákona  č.  250/2000 
Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních 
rozpočtů  v  platném  znění  stanovuje  rada 
města ředitelce Mateřské školy Mšeno, pří-
spěvkové  organizace  následující  ukazatele 
rozpočtu:
 – Příspěvek neinvestičních nákladů 600 tis. 
Kč.
  –  Meziroční  snížení  režijních  nákladů 
o 1 % (kromě nákladů na vytápění a mzdo-
vých nákladů), plnění tohoto ukazatele bude 
doloženo výpočtem a komentářem vždy do 
jednoho  měsíce  od  termínu  roční  závěrky 
a bude zasláno i v elektronické podobě.
  –  Předkládání  plnění  rozpočtu  pololetně, 

a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. 
běžného roku. Plnění rozpočtu bude předlo-
ženo do jednoho měsíce po uzávěrce obdo-
bí  a  bude  doloženo  komentářem  a  zasláno 
i v elektronické podobě.
 – Předkládat rozpočtové změny ke schvále-
ní radě města i v elektronické podobě.
d) Na  základě  §  14  odst.  2  a  §  28  odst.  2 
zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových 
pravidlech  územních  rozpočtů  v  platném 
znění stanovuje rada města ředitelce Domo-
vu seniorů Mšeno, příspěvkové organizace 
následující ukazatele rozpočtu:
– Příspěvek neinvestičních nákladů 600 tis. 
Kč.
– Meziroční snížení režijních nákladů o 1% 
(kromě mzdových  nákladů),  plnění  tohoto 
ukazatele  bude  doloženo  výpočtem  a  ko-
mentářem vždy do  jednoho měsíce  od  ter-
mínu roční závěrky a bude zasláno i v elek-
tronické podobě.
–  Předkládání  plnění  rozpočtu  pololetně, 
a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. 
běžného roku. Plnění rozpočtu bude předlo-
ženo do jednoho měsíce po uzávěrce obdo-
bí  a  bude  doloženo  komentářem  a  zasláno 
i v elektronické podobě. 
 – Předkládat rozpočtové změny ke schvále-
ní radě města i v elektronické podobě.
11. RM  schvaluje  uzavření  Smlouvy man-
dátní  č.  03-13-24  mezi  městem  Mšenem 
a firmou Energy Benefit Centre o.  p.  s.  na 
akci „Snížení energetické náročnosti budo-
vy ZUŠ a její stavební úpravy“, v rámci kte-
ré bude firma zajišťovat zadávací řízení na 
dodavatele  díla,  technický  dozor  investora 
a související administraci projektu na SFŽP 
ČR, koordinační činnost k závěrečnému vy-
hodnocení. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
12.  RM  schvaluje  provedení  elektronické 
aukce na dodavatele elektrické energie pro 
město  Mšeno  a  příspěvkové  organizace 
zřizované  městem  prostřednictvím  firmy 
ARCH consulting s. r. o., Praha. RM schva-
luje  udělení  plné  moci  firmě ARCH  con-
sulting  s.r.o.  k  převzetí  všech  písemností 
týkajících  se  obchodně  závazkových  vzta-
hů, ukončení stávajících smluv s dodavate-
li  elektrické  energie,  převzetí  všech  smluv 
a odběrových diagramů uzavřených s těmito 
dodavateli a pověřuje starostu Ing. Martina 
Macha k podpisu uvedené plné moci. Hla-
sování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
13.  RM  schvaluje  podněty  města  Mšena 
k návrhům zadání územních plánů obcí Lo-
beč a Stránka. Hlasování: 5 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně.
14.  RM  odvolává  Mgr.  Martinu  Klemen-
tovou  z  funkce  členky  komise  pro  kulturu 
a cestovní ruch na základě její žádosti. Hla-
sování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
15.  RM  vyjadřuje  podporu  pro  sociální 
službu chráněné bydlení Domov, Občanské 
sdružení ZAHRADA, IČO 60445963, které 
provozuje tuto službu v Nebuželích čp. 61. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno  jednomy-
slně.
16.  RM  souhlasí  s  dodatečným  vyúčtová-
ním grantu, který obdržel v roce 2012 Farní 
sbor  Českobratrské  církve  evangelické  ve 
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Mšeně  ve  výši  7.200 Kč  na  opravu  fasády 
věže  na  evangelickém  kostele. Vyúčtování 
bylo doručeno opožděně. Hlasování: 5 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

1. RM schvaluje smlouvu o zří-
zení  věcného  břemene  mezi 
městem  Mšenem  jako  povin-
ným  a  Pavlou  Fiebingerovou, 
spočívající  v  povinnosti  vlast-

níka  trpět  umístění,  provozování,  prová-
dění údržby a správy kanalizační přípojky 
o délce 19,72 m po p. p. č. 2/4 v k. ú. Sed-
lec  u Mšena  v  rozsahu  vyznačeném v GP 
č.  170-5/2013.  Věcné  břemeno  se  zřizuje 
úplatně za cenu 5 tis. Kč bez DPH. GP vy-
značující  rozsah  věcného  břemene  včetně 
zaměření skutečného provedení bude dolo-
žen i v digitální podobě. Hlasování: 4 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.
2. RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi městem Mšenem a ČEZ Dis-
tribuce,  a.  s. na akci  „IE-12-60011797/012 
Hradsko – rekonstrukce TS, NN“ spočívají-
cí v zajištění strpění umístění, zřízení a pro-
vozování  distribuční  soustavy,  kabelové 
skříně na pozemcích p. č. 530/1, 432/1 k. ú. 
Sedlec u Mšena, a to dle GP pro vyznačení 
věcného  břemene  č.  147-247/2012  ze  dne 
21.  6.  2012.  Finanční  náhrada  je  stanove-
na dohodou ve výši 28.100 Kč + DPH. GP 
vyznačující  rozsah  věcného  břemene  bude 
doložen i v digitální podobě včetně vytyče-
ní kabelu. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
3. RM schvaluje  ředitelce MŠ Mšeno pro-
vádění převodů mezi jednotlivými analytic-
kými účty v účetnictví mateřské  školy bez 
předchozího  schválení  radou  města.  Ředi-
telka MŠ bude podávat čtvrtletně  tyto pro-
vedené  skutečnosti  na  vědomí  radě města. 
Hlasování: 4 – 0 – 0,  schváleno  jednomy-
slně.
4. RM schvaluje předložené plnění rozpočtu 
DSM k 31. 12. 2012 (rozvaha, výkaz zisku 
a ztráty, příloha příspěvkové organizace se-
stavená k 31. 12. 2012),  schvaluje HV DS 
Mšeno  ve  výši  284,83 Kč  a  převod  tohoto 
HV do fondu rezerv. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
5. RM schvaluje odpisový plán DSM na rok 
2013. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.
6. RM schvaluje plnění závazných ukazate-
lů ZŠ Mšeno. Hlasování: 4 – 0 – 0, schvále-
no jednomyslně.
7.  RM  projednala  inventarizaci  majetku 
města Mšena provedenou k 31. 12. 2012, in-
venturní zápisy, návrh na vyřazení majetku 
a  inventarizační  zprávu  za  rok  2012 vyda-
nou hlavní inventarizační komisí a doporu-
čuje zastupitelstvu města provedenou inven-
tarizaci za rok 2012 schválit. Hlasování: 4 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.
8. RM  schvaluje  vítězný  návrh  soutěže  na 
pamětní desku obětem holocaustu vytvoře-
ný panem akad. soch. Petrem Císařovským 
na  základě  doporučení  hodnotící  komise. 
Souhlasí  s variantou č. 4 – umístění desky 
v  parku  před  ZŠ,  za  předpokladu  nalezení 
vhodného místa pro instalaci. Souhlasí s ná-
vrhem komise, aby autor zvážil mírné zvět-
šení  rozměrů desky. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

NOVINKA:
Mšenské noviny  
na internetu v barvě
Mšenské noviny vycházejí od svého vzniku v černobílém provedení. Od lednového čísla 
letošního roku vydavatel – tedy Město Mšeno – připravil významnou novinku. Na webu 
města – v sekci Mšenské noviny – si můžete přečíst aktuální číslo novin ve formátu pdf ve 
stejné podobě jako tištěné noviny včetně barevných fotografií a titulků. Věříme, že novinka 
se bude čtenářům líbit.

Karel Horňák

Pamětní deska obětem 
holocaustu ve Mšeně 
V minulém  roce  vyšel  v  květnových Mšenských  novinách  článek  pana  Jana Kozlíka 
o zapomenutých obětech holocaustu ve Mšeně. Autor vypátral v archivech údaje o sed-
mi obětech,  našich  bývalých  spoluobčanech,  z  kterých  bylo  zřejmé pouze  to,  kterým 
transportem byli odvezeni a kde zahynuli. Téma se dále diskutovalo na půdě evange-
lického  sboru a na podzim přišli  jeho zástupci  za mnou s myšlenkou zřízení pamětní 
desky obětem. 
Myšlenka mne zaujala  a poté,  co  jej  podpořila městská  rada  i  zastupitelstvo,  jsme  se 
pustili do společné práce. Ve spolupráci s architektem jsme hledali nejprve vhodné místo 
pro umístění památníku a z toho vycházející formu. V prosinci zastupitelstvo schválilo 
umístění pamětní desky na budově základní školy a začali jsme ve spolupráci i s panem 
Čeňkem Hlavatým, ředitelem ZUŠ Mšeno, připravovat soutěž o návrh pamětní desky. 
Chtěli jsme si být jisti, že seznam obětí je přesný a dozvědět se o těchto spoluobčanech 
více. Alespoň kde bydleli, a tak souběžně paní tajemnice Miluše Flíglová zjišťovala na 
různých  institucích  informace  a  získávala  další  data.  Počet  obětí  se  na  přelomu  roku 
ustálil na deseti, avšak po dalším ověřování z něj jedno jméno vypadlo, neboť se zjis-
tilo, že daná osoba byla ze Mšena u Budyně nad Ohří (dnes Mšené Lázně). Ke jménům 
publikovaným  panem  Janem  Kozlíkem  ještě  přibyli  Marie Ledererová a  Hermína 
Steinová.
Soutěž o návrh byla vypsána počátkem února a skončila počátkem března. Poté zased-

la hodnotící komise ve složení Jan Kozlík, Mgr. Čeněk Hlavatý a Ing. Markéta Pešičko-
vá (všem ještě jednou děkuji za důkladnou práci) a hodnotila dva došlé návrhy. Na její 
doporučení rada města jednohlasně schválila jako vítězný návrh akademického sochaře 
Petra Císařovského, který zabodoval po všech  stránkách. Nyní  zbývá  s  autorem  ještě 
doladit některé náměty vzešlé z hodnocení a podepsat smlouvu na realizaci díla. Doufá-
me, že instalaci a slavnostní odhalení desky stihneme do prázdnin.
Předpokládaná  cena  díla  by  se měla  pohybovat  v  rozsahu 60 –  80  tis.  korun,  podle 

přesné finální specifikace ve smlouvě. Autoři myšlenky připomenutí obětí minulý rok 
nepřišli jen s návrhem zřízení pamětní desky, ale také se zajímavým nápadem na finan-
cování projektu – veřejnou sbírkou. Ti, které si v roce 70. výročí  jejich  transportu do 
vyhlazovacích táborů připomínáme, byli občané města (stejně jako každý z nás) a byli 
násilně  vyrváni  z  jeho  organismu  a  zavražděni.  Po  celých  70  let  jich  nikdo  veřejně 
nevzpomněl, přestože s generací našich rodičů či prarodičů chodili do místní školy či 
do Sokola. V tomto tedy máme my všichni občané města (= obec) vůči nim dluh. Měli 
bychom se, každý podle svého uvážení a možností, na jeho splacení podílet. Za tímto 
účelem byla městem vyhlášena veřejná sbírka, která potrvá do konce listopadu. Přispět 
je možno těmito způsoby:
a) převodem na zvláštní bankovní účet zřízený k tomuto účelu u Komerční banky 
Mělník,  
č. ú. 107–4330990287/0100, 
b) složením hotovosti do pokladny města, 
c) složením hotovosti do pokladničky, která je umístěna v městské knihovně.
Vybraný obnos doplní město do potřebné výše finální ceny z rozpočtu města. Pokud by 
se vybralo více, než bude finální cena, nabízí se možnost případný přebytek investovat 
do vzdělávání  (v naší  škole),  jakožto  jediného osvědčeného preventivního prostředku 
proti všem druhům extremismu a nesnášenlivosti.

Martin Mach, starosta města
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Kompostéry na každou zahradu

     PRODEJ SLEPIČEK
                 Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává    

  slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, 
 Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 

Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 16 – 18 týdnů, 

cena 159 – 170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční v neděli 21. dubna 2013

Mšeno – u kostela – v 13,45 h
Při prodeji slepiček nová služba – výkup králičích kožek 

– cena 22 – 35 Kč/ks 
Případné bližší informace na tel. 

728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.
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Vážení občané, 
jako jedno z ocenění našeho společného úsi-
lí o třídění odpadů a jeho dobrých výsledků 
ve Mšeně  se nám dostalo možnosti  zdarma 
propůjčit  na  5  let  200  kompostérů  vlastní-
kům nemovitostí ve Mšeně. V rámci tohoto 
projektu  Středočeského  kraje,  financované-
ho z fondů EU, jsou distribuovány zahradní 
kompostéry do domácností vybraných měst 
v  kraji  zdarma  formou  zápůjčky.  Po  dobu 
pěti  let  pak  musí  daná  domácnost  o  kom-
postér pečovat, aby byl funkční. Po uplynutí 
této lhůty přecházejí kompostéry do majetku 
města, které později rozhodne, jak s nimi na-
loží (pravděpodobně daruje domácnostem). 
Touto možností se městu opět daří o něco 

vylepšit systém nakládání s odpady, kdy vo-
litelnou  svozovou  nádobu  na  bioodpad  do-
plní možnost domovního kompostování. Do 
těchto nádob patří pouze rostlinné zbytky ze 
zahrady  a  kuchyně,  které  však  tvoří  znač-
nou část obsahu nádob na TKO, často až 40 
–  50  procent  objemu  či  hmotnosti.  Biood-
pad, který se nevytřídí a nevyužije (např. ve 
formě  kompostu),  skončí  na  skládce  a  zde 
hlavní měrou přispívá k tvorbě skládkových 
plynů, které v  létě velmi obtěžují  jižní část 
města. Navíc důsledným  tříděním bioodpa-
du (a i ostatních tříditelných složek odpadu) 
můžete časem ušetřit  za nádobu na směsný 
odpad,  ať  už  změnou  velikosti  nádoby  či 
zmenšením frekvence vývozu.
Každého zřejmě napadne myšlenka, co si 

počít s vyrobeným kompostem? Ti, co mají 
zahradu,  jej mohou výhodně  zužitkovat  při 
pěstování  čehokoli  (místo  umělého  hnoji-
va). Dá se i jen rozhodit po trávníku k zlep-
šení  jeho  vlastností  či  zaorat  do  zahrádek 
a polí. Právě pole by měla být místem hlavní 
aplikace kompostu, neboť současnými způ-
soby  hospodaření  a  větrnou  a  vodní  erozí 
jsou  půdy  často  velmi  ochuzeny  o  živiny. 
Humózní vrstva je nedostatečná až degrado-
vaná. Snad se najde v okolí zemědělec, který 
bude o náš kompost stát. O jeho využití bu-
deme přemýšlet i na radnici.
Jak  bude  probíhat  distribuce  kompostérů 

a  kdo  si  o  něj  může  požádat?  Nevíme  do-
předu, jaký bude zájem, proto se v první fázi 
mohou hlásit pouze občané z trvale obydle-
ných nemovitostí (vč. městských částí), kte-
ří mohou v podatelně MěÚ projevit svůj zá-
jem (osobně, telefonicky 315 693 121 nebo 
e-mailem  na  podatelna@mestomseno.cz). 
Hlásit se můžete ihned, distribuce začne po 
15. dubnu proti podpisu předávacího proto-
kolu. Kompostéry se budou vydávat v areálu 
bývalého ZZN proti ZUŠ ve složené formě. 
Budete poučeni o tom, jak je složit a dosta-
nete  informační materiály  o  kompostování. 
Výdej bude probíhat každou středu od 15 do 
17 h. Pokud vám tento čas nevyhovuje, svůj 
individuální požadavek sdělte při objednáv-
ce.  Kompostér  má  základní  modul  o  obje-
mu  400 l  a  dva  přídavné  moduly,  pomocí 
kterých lze sestavit modely o 600 nebo 800 
litrech. Pokud jde o bytovky, tam by myslím 
byla dobrá domluva dvou či více partají na 
společném užívání jednoho kusu (neumím si 
představit  řadu  20  kompostérů  např.  v  Za-
hradní ulici).
Doufám, že vás tato první jarní „vlaštov-

ka“ zaujme a že si brzy budeme moci vymě-
ňovat zkušenosti z kompostování!

Martin Mach, starosta města



Stránecká radnice, pod níž osada Tajná 
spadá, ve svém rozpočtu opravdu počí-
tá s padesáti tisíci korun na odstranění 
černé  skládky.  Podle  starosty  vesnice 

Štefana  Dvorščíka  jde  ale  o  letitou  skládku, 
kam  odpad  před  desítkami  let  vozilo  mnoho 
místních  lidí.  „Je  to  nějakých  padesát  až  še-
desát let stará skládka. Lidé tam házeli odpad 
v době, kdy ještě pomalu nevěděli, co je to po-
pelnice nebo kontejner,“ řekl s nadsázkou sta-
rosta a dodal, že už léta na hromadách starého 
odpadu nic nového nepřibylo.

Radnice  totiž  zajišťuje  pravidelný  svoz 
komunálního  odpadu  ze  všech  částí  ves-
nice, kde nescházejí ani kontejnery na se-
parovaný odpad. Obyvatelé Stránky, Tajné 
i Ostrého se mohou navíc dvakrát do roka 
zbavit nebezpečného a objemného odpadu 
při pravidelných svozech.
Vedení  obce  se  snaží  na  likvidaci  letité 

skládky získat dotaci. Částka  rezervovaná 
v rozpočtu je na stránecký podíl na nákla-
dech. Víc  peněz  by  obec  ze  své  kasy  ani 
uvolnit  nemohla.  „Zatím  se  nám  bohužel 

Čtenář, který se obrátil na redakci Deníku, kritizuje obec Stránka za to, že chce 
na likvidaci černé skládky uvolnit peníze ze svého rozpočtu. „Obec chce na vlastní 
náklady likvidovat černou skládku v Tajné, která je na soukromém pozemku. Od-
pad tam házel spoustu let jen jeho majitel, který tam má jako jediný přístup,“ tvr-
dí čtenář, který se na redakci Deníku obrátil pod jménem Sergej Rynitris. Přes-
tože jde nepochybně o falešnou identitu, Deník si ověřil, že problémy se skládkou 
jsou skutečné, a začal se případu věnovat.
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Padesátiletou skládku v Tajné nezaložil majitel blízkého domu 

PERIPETIE KOLEM ODPADU

žádnou dotaci získat nepodařilo. V minulém 
roce jsme jednu žádost vypracovali, ale na-
konec jsme ji nepodali, protože podmínkou 
dotace bylo, že nemůže jít o černou skládku 
starší dvaceti let,“ poznamenal Dvorščík.
Podle starosty by vytěžení odpadu a jeho 

uložení  na  skládku  mohlo  stát  až  několik 
set  tisíc korun. Obec si  totiž na posouzení 
skládky na Tajné pozvala před časem odpa-
dovou firmu. „Je otázkou, o jaké množství 
odpadu po vybagrování nakonec půjde. Po-
čítáme, že by mohlo jít o zhruba 250 až 300 
tisíc  korun,“  konstatoval  starosta  a  připo-
mněl, že jde o různý odpad, mezi kterým je 
například  rozbité  sklo  nebo  dokonce  staré 
spotřebiče.
Stránečtí  jsou  zřejmě  pořádní,  protože 

obec žádné větší problémy s černými sklád-
kami nemá. „Občas se sice nějaký nepořá-
dek někde vyskytne, ale naštěstí jen v malé 
míře,  takže  to  uklidíme  a  je  to  vyřešené,“ 
poznamenal  Dvorščík.  Také  jeho  před  ča-
sem  údajný  Sergej  Rynitris  kontaktoval, 
opět pouze elektronickou cestou.
„Komunikoval  jsem  s  ním  emailem. 

Nabídl  jsem mu,  že  se  s  ním  setkám  a  na 
místo s ním klidně i zajdu. On se ovšem na 
rok odmlčel a až  teď znovu začal vytvářet 
nějaké  vlny,“  řekl  starosta  a  dodal,  že  se 
o  stěžovateli  snažil  zjistit  více  informací 
na  internetu.  Také  se  domnívá  se,  že  jde 
o člověka skrytého za smyšleným jménem. 
Utvrzuje ho v tom i fakt, že se s ním nechce 
osobně sejít.
O připomínkách Sergeje Rynitrise Štefan 

Dvorščík  informoval  zastupitele  obce  na 
minulém  zasedání.  „Stížnost  posílal  snad 
i  na  policii  a  odbor  životního  prostředí,“ 
doplnil starosta.

Jiří Říha, Mělnický deník

P.  S.:  Email,  který  upozorňuje  na  skládku 
v Tajné, zaslal Sergej Rynitris také Mšenským 
novinám spolu s fotografiemi, které zveřejňu-
jeme.



nedostatek, který ji připravil o zlato. „Bylo mi 
to líto, protože o zlatou medaili jsem přišla jen 
kvůli několika bodům. Ale i přesto jsem měla 
po soutěži dobrý pocit, moučník se mi povedl 
a rozhodčím chutnal,“ vypráví budoucí cukrář-
ka ze Mšena.
Nejhorší bylo podle Markéty čekání na vý-

sledky soutěže. „Soutěž byla třídenní. V pátek 
jsme přijeli,  já  jsem  šla  na  řadu  až  v  sobotu, 
a vyhlášení výsledků bylo v neděli. Ale čekání 
jsem prožívala společně s paní učitelkou Ale-
nou  Pechlátovou,“  pokračuje  úspěšná  učnice 
z Horek nad Jizerou.
Toho, že se šla učit cukrářkou, Markéta ne-

lituje. A přitom při podávání přihlášek v devá-
té  třídě  základní  školy  vůbec  netušila,  jakým 

„Cukrařina mě fakt chytla,“ říká Markéta Gur-
vayová ze Mšena, která se druhým rokem učí 
na Středním odborném učilišti Horky nad Jize-
rou  cukrářskému  řemeslu.  Svou  školu  skvěle 
reprezentuje  na  gastronomických  soutěžích. 
Potvrzuje to její úspěch na mezinárodní soutěži 
Gastro Junior – Bidvest Cup 2013 v Brně, kde 
dokázala  v  konkurenci  dalších  osmadvaceti 
cukrářských učňů vybojovat stříbrnou medaili. 
Do Brna postoupila z pražského  regionálního 
kola  soutěže, kde za  svůj výtečný  restaurační 
moučník získala loni v listopadu zlato.
Soutěž byla podle Markéty pojata Gurvayo-

vé  jako pódiové  vystoupení,  které  trvalo  pět-
ačtyřicet minut.  „Zadáním  byla  příprava  čtyř 
porcí restauračního moučníku, u kterého bylo 
hlavní surovinou bramborové těsto – a z toho 
jsme mohli udělat, co jsme chtěli,“ vysvětluje 
šikovná učnice.
Markéta se vrhla na tvarohem plněné pirohy 

přelité malinovou omáčkou, kakaovou buchtič-
ku s višněmi doplněnou vanilkovou omáčkou 
a nechyběl ani smetanový oválek s mandlemi. 
Na své vystoupení, které sledovaly desítky lidí 
a  samozřejmě  i  odborná  porota,  se  Markéta 
dobře připravila. Malé trémě se ale přesto ne-
vyhnula. 
„Nervozita  na mě  padla  až  pár minut  před 

vystoupením. Ale  jakmile  jsem  začala  praco-
vat,  byla  jsem klidná. Všechno  se mi podaři-
lo,  jenom  kruhovou  griliášovou  ozdobu  jsem 
nechala v  konvektomatu  zapékat  o  pár  vteřin 
déle,  takže  zhořkla  a  ztmavla,  proto  jsem  ji 
už  nemohla  použít,“  popisuje Markéta  jediný 

směrem  se  vydat.  „S  mamkou  jsem  doma 
hodně pekla, tak mi taťka řekl, ať zkusím obor 
cukrář a dělám v životě něco, co mě bude bavit. 
Udělala jsem tehdy dobře. Navíc jsem nechtěla 
sedět  někde  u  stolu  v  kanceláři. Opravdu mě 
to chytlo a moc mě baví i soutěže,“ připomíná 
Mšeňačka, která je zřejmě jedna z mála učňů, 
které ve  škole baví úplně všechno.  „Opravdu 
není nic, co by mě nebavilo. Ze začátku to byla 
sice  trochu matematika, ale  teď  je  to v poho-
dě.“
Praxi  v  provozovně  horeckého  učiliště  má 

Markéta  každý  druhý  týden,  kdy  nemusí  se-
dět v lavici. Její výrobky dokonce ochutnávají 
i  vysoce  postavení  politici.  „Vyrábíme  větši-
nou na objednávky, třeba na rauty na Pražském 
hradě, tam jdou většinou minidezerty. Na Hra-
dě bývají také praxe, jezdíme i do zahraničí,“ 
vypráví Markéta Gurvayová, která by měla jet 
na začátku  třetího  ročníku  se  spolužačkou do 
Rakouska. A pokud prý všechno vyjde, budou 
tam společně na praxi v cukrárně.
Praxe si vysloveně užívá. O práci ale nemá 

nouzi.  „Například  před  Vánoci  jsme  pekli 
spoustu  cukroví.  Zadělali  jsme  si  třeba  deset 
kilo lineckého a celý den jsme jen vykrajova-
li  různé  tvary  a  lepili  je  dohromady,“  povídá 
Markéta. 
Budoucí  cukrářka,  která  brzy  oslaví  sedm-

nácté narozeniny, se může opravdu pochlubit, 
že její zaměření je i jejím koníčkem. A to do-
slova.
„Doma s mamkou jsem vždycky pekla, našla 

jsem si nějaký lehký recept, i když mi to zrovna 
pokaždé nevyšlo. Peču, když se občas nudím. 
Nedávno  jsem  začala  péct  asi  v  devět  večer, 
měla jsem nějaké listové těsto, takže jsem udě-
lala záviny a šátečky,“ říká nadšená cukrářka, 
které pod rukama často vznikají punčové řezy 
nebo kremrole. Ráda pracuje právě s listovým 
těstem, které si  sama připravuje. Čas od času 
peče i dorty oslavencům. Většinou členům ro-
diny, ale nebrání se ani objednávkám známých. 
Ačkoli dělá různé laskominy, sama se jich ni-
kdy nepřejí. „V prváku jsme se s holkama na 
praxi ládovaly různými odřezky, ale od půlky 
prváku jsem už toho sladkého přejedená,“ do-
plňuje s úsměvem Markéta.
Na  první  soutěž  se mladá  cukrářka  dostala 

už  v  prvním  ročníku,  kdy  se  svou mistrovou 
vyrazila  na  mistrovství  do  Hradce  Králové. 
Tam také získala svou první stříbrnou medaili. 
Loni si z Prahy vezla už zmíněné zlato a z vel-
ké soutěže v Brně pak další cenný kov.

Jiří Říha, Mělnický deník

STŘÍBRO PRO MARKÉTU
Moučník mšenské učnice získal na mezinárodní soutěži druhé místo
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REgIONáLNÍ MUzEUM  
MěLNÍK – DUBEN 2013
1. 3. – 7. 4. Veselé Velikonoce – výstava veliko-
nočních pohlednic ze sbírky muzea a unikátní 
sbírky forem na beránky Jaroslavy Holinové.
4. 4. – 5. 5. Výstava výsledků EVVO výchovy 
ZŠ Jungmannovy sady a ZŠ J. Matiegky Mělník 
v atriu muzea.
17. 4. Pěstování hub v Číně – přednáška Myko-
logického kroužku Mělník v kavárně od 17:00 
hodin. Přednáší Ing. Ivan Jablonský, CSc.
19. 4. – 12. 5. Albánie – divoká příroda zapad-
lé země – výstava nejen  fotografií  společnosti 
Zoogeos ve velkém sále.
12. – 14. 4. Kurz historických tanců – více na 
www.skolatance.cz
16.  4. Absolventský koncert ZUŠ Mělník od 
17:00 hodin.
25. 4. Já jsem muzikant – hudební vystoupení 
žáků třídy 2. A ze ZŠ J. Seiferta Mělník pod ve-
dením Mgr. Evy Kloboučníkové.
Srdečně zveme také do stálých expozic! (celo-
ročně otevřeno)!
Historická expozice: Nahlédnutí do  středově-
kého  města,  Měšťanský  a  venkovský  interiér, 
Všední život obyvatel venkova, Příroda Mělnic-
ka, Vinařství (část umístěna v původních středo-
věkých sklepích). 
Historické kočárky  –  Vánoce  1890  –  1900, 
kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930, od-
poledne v parku 1930 – 1940, válečný interiér 
1940 – 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a ná-
vštěva zdravotního střediska 1960 – 1969.

Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí prosí občany, kteří vlastní obrazy mšenského akademic-
kého malíře Karla Kroupy, aby je zapůjčili k připravované výstavě, případně alespoň umožnili 
jejich vyfotografování do výstavního katalogu. Výstava zaměřená na život a dílo Karla Kroupy se 
bude konat od soboty 29. června do neděle 14. července 2013 v obřadní síni mšenské radnice. 
Vlastníci Kroupových děl i pamětníci, kteří by byli ochotni přispět vzpomínkami na tohoto uměl-
ce, mohou kontaktovat  předsedu  spolku  Jiřího Říhu osobně nebo na  telefonu 737 671 196  či 
kurátorku výstavy Dr. Irenu Mačátovou – Janatkovou na telefonu 728 755 778. Děkujeme.

VLASTNÍTE OBRAzy KARLA KROUPy?

KALENDáŘ AKCÍ
1. po Zahájení provozu Muzea Eduarda Štor-
cha v Lobči.
2. st 17 h Velikonoční koncert ZUŠ Mšeno. 
Na tradičním koncertu žáků hudebního oboru 
ZUŠ Mšeno vystoupí Flétnový soubor, dívčí 
kapela Sedmikrásky a sólisté.
6. so 14 h Slavnostní odhalení busty Eduarda 
Štorcha v Lobči.
20. so 10 – 15 h Brány  památek  dokořán: 
Mšeno  –  škola,  radnice,  koupaliště.  Město 
Mšeno  pořádá  u  příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel 2013 akci „Brány pamá-
tek dokořán“, v jejímž rámci budou mimořád-
ně zpřístupněny některé památkově chráněné 
objekty.
Základní škola Mšeno  –  prohlídky  s  mož-
ností vystoupit s doprovodem na vyhlídkovou 
věž  a  navštívit  novou  kotelnu  na  biomasu 
v těchto časech – 10:00, 11:00 a 13:00 h.
Radnice – IC otevřeno od 9:00 do 17:00 (po-
lední pauza 12-13) – tento den možnost bez-
platné návštěvy městského minimuzea.
Městské lázně Mšeno  –  areál  bude  otevřen 
v době od 10:00 do 15:00 h, v sále bude vý-
stava dobových  fotografií a projektů obnovy 
areálu.

Husitská zvonička – výstava výtvarných pra-
cí ZUŠ Mšeno.
Sokolovna – divadelní představení „Velká ze-
bra“ DS Tyl (19,30 h).
21. ne 9 h Den Země: Mšeno a okolí – Den 
Země  oslavíme úklidem přírody! Zapojte  se 
s  námi  do  celosvětové  akce  Ukliďme svět 
(Clean Up th World) a pomozte přírodě kolem 
nás, a tím i sobě. Ve spolupráci s MěÚ Mšeno 
a Správou CHKO Kokořínsko budeme uklízet 
odpadky v okolní přírodě. Pytle na odpad bu-
dou  zajištěny. Doporučujeme pracovní  ruka-
vice, případně „napichovač“ odpadků, světlé 
nebo  přímo  reflexní  oblečení  (práce  kolem 
silnice).
Sraz:  v  9:00  h  na  hřišti  v  Debři.  Na  závěr 
akce  proběhne  opékání  vuřtů  v  areálu  hos-
půdky Romanov. Pořadatel: TJ Sokol Mšeno. 
Podrobnosti  o  akci  „Ukliďme  svět“  můžete 
nalézt na stránkách Českého svazu ochránců 
přírody, nebo ještě podrobněji v angličtině na 
stránkách CUW v Austrálii (tam hnutí vznik-
lo).  Akce  se  uskuteční  ve  spolupráci  města 
a spolků.
27. so 10 h Vymetání výfuků – akce JAWA-
MOTO-ČZ Veteran clubu Mšeno.
30. út 18 h Pálení čarodějnic pořádá Rybář-
ský spolek Mšeno.

z DENÍKU POLICIE
Odcizené dřevo přijde draho
Jednatřicetiletý muž z Mělnicka odcizil v od-
poledních hodinách 27. února 2013 z lesního 
porostu  v  katastru  osady Rymáň  jeden metr 
krychlový akátového dřeva. Svým  jednáním 
způsobil  poškozenému  majiteli  lesa  škodu 
ve výši cca 1  tis. Kč. Tato krádež se uvede-
né osobě nevyplatila, zanedlouho skončila na 
policejní služebně, kde si z rukou mšenských 
policistů převzala záznam o sdělení podezření 
z  trestného činu krádeže, za který lze vzhle-
dem k tomu, že se jedná o recidivistu, jenž byl 
za obdobný trestný čin v posledních třech le-
tech pravomocně odsouzen, uložit trest odnětí 
svobody až na tři léta. 

A zase alkohol... 
Osmého  března,  po  sedmnácté  hodině,  ha-
varoval dvaačtyřicetiletý muž z Mladobole-
slavska u obce Střemy s osobním vozidlem 
Mazda 626. Kromě pomačkaných plechů na 
autě si šofér z karambolu odnesl ještě lehké 
zranění, se kterým byl následně hospitalizo-
ván. Při vyšetřování nehody bylo zjištěno, že 
si muž před jízdou neodpustil konzumaci al-
koholu. Dechová zkouška skončila pozitivní 
naměřenou hodnotou 1,50 promile alkoholu 
v dechu. Dále policisté z oddělení ve Mše-
ně lustrací odhalili, že osoba neměla v dané 
době za volantem co dělat. Soudem měla to-
tiž uložen platný zákaz řízení na dobu jedno-
ho roku, který končí až na sklonku září 2013. 
Muž si zanedlouho převzal sdělení podezření 
z trestných činů ohrožení pod vlivem návy-
kové  látky  a maření  výkonu  úředního  roz-
hodnutí a vykázání, za které je možno uložit 
trest odnětí svobody až na tři léta. 
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Úsměvná  francouzká  komedie  vás  provede 
jedním dnem v domě, na první pohled, normál-
ního manželského páru. Samozřejmě, že už na 
první  a  půltý  pohled  ten pár  vůbec normální 
není a navíc v té (ne)normálnosti nezůstanou 
Sidonie a Christian sami. Ti ostatní jsou totiž 
taky docela (ne)normální. 

Osoby a obsazení: Sidonie – Vlasta Šléglová, 
Christian – Filip Novák, Maurice – Miloslav 
Masopust,  Sabine  –  Martina  Masopustová, 
Plisson – Standa Melichar, Gisele – Dana Ja-
nečková.
Představení  se  uskuteční  v mšenské  soko-

lovně v sobotu 20. dubna 2013 od 19,30 h.

Za Spejblem a Hurvínkem
V sobotu 16. března se děti ze Mšena a okolí 
vypravily do Divadla Spejbla a Hurvínka. Zá-
jezd uspořádalo lobečské Pohádkohraní, které 
děkuje všem, kteří přispěli ke zdárnému průbě-
hu celého výletu. Svědčí o tom i fotografie, na 
nichž naleznete rozzářené tváře účastníků. Za 
OS Volný čas na venkově

Alena Vašíčková

aneb

98

Město Mšeno vás zve na divadelní představení souboru Tyl Bakov nad Jizerou

VELKá zEBRA
               
     Jakže se to jmenujete?



Tip na dobrou knihu 
Paměti aneb Moje filmové 100letí
Městská  knihovna  pořídila  do  svého  fondu 
knihu vzpomínek filmového režiséra Otakara 
Vávry.

Anotace: Doplněné a rozšířené vydání pa-
mětí Otakara Vávry, které vyšly poprvé a na-
posledy v roce 1994, je holdem této filmové 
a režisérské legendě k jeho 100 letům, které 
oslavil 28. února 2011. Jeho memoáry nejsou 
jen ohlédnutím za více než 70 let života re-
spektovaného filmového tvůrce, ale i obrazem 
doby od třicátých let minulého století až po 
současnost. Neexistuje a také nemůže existo-
vat jiná kniha, kde by ve vzpomínkách jednoho 
člověka defilovaly stovky lidí od Karla Čapka, 
Adiny Mandlové, Lídy Baarové či Hugo Haa-
se až po současnou generaci filmových, ale 
nejen filmových tvůrců. 
Otakar  Vávra  patří  ke  klasikům  českého 

filmu,  jemuž se věnoval více než 50  let. Pů-
vodně studoval architekturu a v letech 1929-
30    ještě  jako  student  začíná  s  krátkými  ex-
perimentálními snímky – např. Světlo proniká 
tmou (1931).  Jeho  hraným  debutem  je Filo-
sofská historie (1937). Šlo o první z historic-
kých  kostýmovaných  filmů,  představujících 
ve Vávrově  tvorbě  hlavní  linii  (Cech panen 

kutnohorských, Rosina sebranec, Nezbed-
ný bakalář  –  vesměs  na  náměty  Zikmunda 
Wintera),  ať  šlo  o  veselohry  nebo  o  vážné 
historické  fresky.  Tyto  filmy  také  naznačily 
charakteristický  rys  Vávrovy  tvorby:  úsilí 
věrně  filmovými  prostředky  tlumočit  přede-
vším myšlenkovou náplň  literárních předloh 
různorodých  autorů  (M.  Pujmanová,  Géza 
Včelička, L. Aškenazy, Václav Kaplický, V. 
Neff, Miloš Václav Kratochvíl a další uvede-
ní u filmů). Druhou skupinu jeho předváleč-
ných filmů tvořily příběhy křehkého lyrismu, 
hlubokých  citů  a  vášnivých  hnutí,  ale  často 
i  laskavého humoru,  jimiž  jakoby přitakával 
kladnému vztahu k životu (Panenství, Humo-
reska, Kouzelný dům, Pacientka doktora He-
gla, Pohádka máje, Turbina, Šťastnou cestu). 
Vávra v nich projevoval zájem o citový život 
moderního  člověka,  o  vztahy mezi  lidmi  ve 
vypjatých situacích dospívání, sociálních zá-
pasů či morálních krizí.
Po roce 1945 se k válečné minulosti vyslo-

vil filmovými přepisy Drdovy Němé barikády 
a Čapkova Krakatitu. Po únoru 1948 v žánru 
historického filmu pouze ilustroval, byť s ře-
meslnou  důkladností,  různé  události  starých 
i novodobých českých dějin, traktované v in-
tencích komunistické historiografie: husitská 
trilogie v Nejedlého pojetí Jiráska – Jan Hus, 
Jan Žižka, Proti všem – optimistické podání 

poválečného, a zejména poúnorového vývoje 
ve filmech Nástup (podle V. Řezáče) a Občan 
Brych  (podle  Jana Otčenáška), normalizačně 
vyložená  historie  let  1938-45  v  socialistic-
kých  „velkofilmech“  Dny zrady, Sokolovo, 
Osvobození Prahy.  Věrohodnost  děje  měli 
zaručit  i  herci  vybraní  podle  fyziognomie 
(Jiří Pleskot – Beneš, L. Chudík – L. Svoboda 
atd.). Vávra natočil  i několik oficiózně poja-
tých biografických filmů (Horoucí srdce, Pu-
tování Jana Ámose, Román lásky a cti).
Z poválečné Vávrovy filmografie se sympa-

ticky vymykají lyrické přepisy děl F. Hrubína 
Zlatá reneta a Romance pro křídlovku, jimiž se 
snažil osvobodit ze sevření pout akademismu 
i „třídního“ pohledu, ale i filmy s historickou 
tematikou Kladivo na čarodějnice a Komedi-
ant, v nichž nakrátko oslabil agitační tendence 
komunistické ideologie ve své práci. Zatímco 
prvními  filmy  vzdal  hold  životu,  v  druhých 
odsoudil násilí a totalitní zvůli. Důraz na pev-
nou a jasnou stavbu děje a scénáře vyvažoval 
lyrizující  kamerou, něžnou a poetickou hud-
bou  Jiřího  Srnky.  Jeho  ambiciózní  projekty 
dalších velkofilmů (Evropa tančila valčík, na 
který  si  dokonce  „zapůjčil“ Auroru)  ukončil 
listopad 1989 a konec desetimilionových stát-
ních dotací.
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Klácel František Matouš (* 7. 4.1808 † 17. 3. 
1882), filozof, básník, novinář, národní buditel 
a utopický  socialista. V  roce 1849 založil Ná-
rodní jednotu,  která  sehrála  významnou  úlohu 
v našem národním obrození. Po zbavení profe-
sury na biskupství v Brně se usídlil na zámku 
v Liběchově  (kde pobýval  již v  letech 1844 – 
45) u  známého mecenáše Antonína Veitha,  je-
muž  zámek  patřil,  působil  tu  jako  knihovník. 
Zde se seznámil se sochařem Václavem Levým, 
na  něhož měl  velký  pedagogický  vliv  a  který 
jeho  postavu  ztvárnil  v  pískovcových  stěnách 
(tzv. Klácelka a další skalní plastiky) mezi Libě-
chovem a Želízy. V roce 1869, kdy se setkával 
čím dál víc s nepochopením svých utopistických 
myšlenek, se vystěhoval do USA, kde se poku-
sil mezi  krajany  založit  svobodomyslnou  spo-
lečnost,  ale  neuspěl. Redigoval  krajanské  listy 
Slovan, Hlas a další. Je považován za jednoho 
z prvních českých filozofů,  zůstává  symbolem 
myšlenek o svobodě a demokracii.
Štorch Eduard (* 10. 4. 1878 Ostroměř u Hořic 
† 25. 6. 1956 Praha), pedagog, archeolog, spiso-
vatel. Absolvent Českého ústavu pro vzdělávání 
učitelů v Hradci Králové, učitel obecných škol 
ve východních Čechách. Ze služeb ve školství 
byl propuštěn, směl učit pouze v menšinových 
školách Ústřední matice české na severu Čech. 
V  roce  1900  se  mohl  vrátit  do  veřejné  škol-
ní  služby  v Mostě.  Zabýval  se  sociologickým 
průzkumem výchovných problémů hornických 
dětí. Od roku 1903 působil již v Praze, v letech 
1919 – 21 na přechodnou dobu v Bratislavě. Byl 
nejen  pedagogem,  ale  i  spisovatelem  historic-
kých knih pro mládež, zejména o pravěku, jehož 
archeologickému zkoumání se věnoval aktivně 
a do záchranných zapojoval i své žáky. Mj. při 
svých  pobytech  v  Lobči  na  Mělnicku  (objev 
a  sběry  neolitického  sídliště),  kde  si  nakonec 
v roce 1933 pořídil domek s výhledem do neda-

Kalendář výročí leké Libovice, odkud pocházela jeho manželka. 
Byl  průkopníkem  nových  pedagogických  me-
tod, prvních škol v přírodě a první dětské farmy, 
kterou navštívil i prezident T. G. Masaryk. Pro 
rodiny  s  dětmi organizoval  zájezdy k moři  do 
Jugoslávie, výlety a pobyty v přírodě, pěstoval 
s nimi turistiku a lyžařství. 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  dáv-
ných  obyvatel  (říkali  si  Sokolové  a  sídlili  na 
Pustém vrchu). Některé knihy byly zfilmovány. 
Plodná  byla  jeho  spolupráce  s  malířem  a  ilu-
strátorem Zdeňkem Burianem (1905 – 1981), 
který z celkového počtu 14 000 ilustrací vytvo-
řil jich nejméně 300 jako rekonstrukci přírody, 
zvířat a lidí od prvohor až po holocén. Rozsáh-
lé  sbírky Eduarda Štorcha vlastní Severočeské 
muzeum v Liberci. Svoji hrobku má na místním 
hřbitově v Lobči.
Kučera Pavel  Ludvík,  prof. MUDr.  (*  30.  9. 
1872 mlýn Štampach † 17. 4. 1928 Praha), lé-
kař, zdravotnický odborník. Absolvoval Lékař-
skou 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  (Pol-
sko),  dále  profesorem a prvním  rektorem Ma-
sarykovy univerzity v Brně. Byl pověřen budo-
váním Státního zdravotního ústavu ČSR a stal 
se  jeho  prvním  ředitelem  v  posledních  letech 
svého  života.  Se  svými  spolupracovníky  se 
zasloužil o výrobu kvalitních sér a očkovacích 
látek,  čímž  byla  vytvořena  odborná  základna 
pro rozhodování ve všech základních otázkách 
našeho  zdravotnictví.  V  odborných  publika-
cích  se  zabýval  zejména  infekční  meningiti-
dou, břišním  tyfem a etiologií  rakoviny.  Jeho 
bratr František (1876 –  1921),  rovněž  rodák 
ze  Štampachu,  byl  profesorem  patologické 

anatomie  a  vynikající  pracovník  samosprávy, 
vzácný lidumil. 
Regner Vladimír  (*  13.  8.  1910 Mšeno † 19. 
4.1943  Osvětim),  učitel,  odbojový  pracovník. 
V letech 1939 – 1942 učil ve Mšeně a na prů-
myslové škole v Mladé Boleslavi, byl redakto-
rem sokolského časopisu  a vzdělávací  jednoty 
Sokol.  Za  nacistické  okupace  zapojen  do  od-
boje, v roce 1942 zatčen gestapem a jeho život 
skončil  v  koncentračním  táboře  Osvětim.  Byl 
také malířem – krajinářem, žákem Pravoslava 
Kotíka (1889  –  1970),  ještě  počátkem 40.  let 
uspořádal  v  Mladé  Boleslavi  dvě  samostatné 
výstavy.
Šťastný Jan (* 27. 4. 1913 Chorušice † 25. 10. 
1943 Lizzard Point, Francie), pilot, voják z po-
volání.  Vyrostl  u  své  babičky  v  Živoníně.  Vy-
studoval reálku a v roce 1937 byl vyřazen jako 
poručík letectva ve Vojenské akademii v Hrani-
cích. Poté působil jako pobočník velitele letecké 
obrany hl. m. Prahy. Brzy po fašistické okupaci 
ČSR  opustil  republiku  v  srpnu  1939  a  nejprve 
prožil polské válečné tažení a dostal se až do So-
větského svazu. Naši letci neměli v té době ještě 
na tomto území svou jednotku, a proto odjel se 
skupinou osmi příslušníků čs. armády do Anglie 
na britském křižníku, který byl v dubnu 1942 tor-
pédován a potopen. Po další strastiplné pouti zpět 
přes Murmansk konečně byl v Anglii zařazen do 
312. čs. stíhací perutě a účastnil se letecké ofen-
zívy nad okupovanou Evropou. Poslední zpráva 
o jeho statečném boji je z 25. října 1943, kdy se 
svým  stíhacím  letadlem  doprovázel  ve  skupině 
bombardéry nad přístav Brest ve Francii. Při zpá-
teční cestě musel pravděpodobně vyskočit z leta-
dla a zmizel neznámo v moři (údajně se zřítil do 
kanálu La Manche). Přes intenzívní pátrání jeho 
tělo nebylo nalezeno. Úřední  zpráva  jeho man-
želce sděluje, že „položil svůj život v boji proti 
nepříteli jako věrný syn své země a statečný ob-
hájce našich společných ideálů a svobody“. 

Převzato z publikace  
Kdo je a kdo byl kdo od M. Sígla
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17. st 18 h (M6) Oscar Wilde – J. Z. Novák 
CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO.
18. čt 18 h (RD3) Jana Galinová PRINCEZ-
NA  NA  HRÁŠKU  –  Docela  velké  divadlo 
Litvínov.
19. pá 8,45 a 10,30 h (školy) Pavlína Jurko-
vá – Jarmila Vlčková POHÁDKA O STRA-
ŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ – Divadlo Láry Fáry 
Praha.
19. pá (A) Christopher  Hampton  ÚPLNÉ 
ZATMĚNÍ.
20. so (G) Jiří Brdečka – Jan Rychlík – Vlas-
timil Hála LIMONÁDOVÝ JOE.
22. po 18 h (RD1) Jana Galinová LOUPEŽ-
NÍK RUMCAJS – Docela velké divadlo Lit-
vínov.  
23. út (E2) Scott McPherson MARVINŮV 
POKOJ.
24. st 9,30 h (školy) Christopher Hampton 
ÚPLNÉ ZATMĚNÍ.
24. st (M2) Martin Vačkář – Ondřej Havelka 
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU.
25. čt (S) Jiří Suchý – Jiří Šlitr KDYBY TI-
SÍC  KLARINETŮ  –  Divadlo  pod  Palmov-
kou Praha.
26. pá (natáčení ČT) Martin Vačkář – On-
dřej  Havelka  ZLOČIN V  POSÁZAVSKÉM 
PACIFIKU.
27. so (natáčení ČT) Martin Vačkář  – On-
dřej  Havelka  ZLOČIN V  POSÁZAVSKÉM 
PA-CIFIKU.
29. po Peter Quilter JE ÚCHVATNÁ – Diva-
dlo Kalich Praha.
30. út (H) Moliére  SCAPINOVA  ŠI-BAL-
STVÍ.

23. út 18,30 h KINOKAVÁRNA:  LÁSKA 
V HROBĚ  –  vítězný  snímek  oceněný  Čes-
kým  lvem  2012  v  kategorii  Nejlepší  doku-
ment.
24. st 15,30 h TRDLOVAČKA S TAN-CO-
VAČKOU – oblíbený hudební pořad. K tanci 
i poslechu hraje kapela Tancovačka pod ve-
dením Standy Tatara.
24. st 19,30 h PANCHO  SE  ŽENÍ z  cyklu 
Divadelní večery Vladimíra Dědka – hudeb-
ní komedie Rudolfa Hrušínského na motivy 
stejnojmenného filmu z roku 1946. Účinkuje 
Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava.
26. pá 17 h TOLIK  HUDBY A  JEN  DVĚ 
NOTY  –  v  ročníkovém  a  absolventském 
představení  vystoupí  žáci  tanečního  oboru 
ZUŠ  Mělník  se  studijním  zaměřením  Sou-
časný tanec.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
Divadelní představení: Kauza  Maryša 
–  představení  A  studia  Rubín.  Koncerty: 
Swingový  večer  –  Lee  Andrew  Davidson; 
Ester Kočičková a Lubomír Nohavica – kon-
cert  v  rámci  cyklu  „Rebelující  dámy  české 
hudby“. Přednášky: Impresionismus – před-
náška Mgr. Čeňka Hlavatého; Afrokubánská 
hudba aneb Mnoho příchutí salsy III. – před-
náška Petra Smetáčka. Ostatní: Nedělní di-
vadelní pohádka pro děti.

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BO-
LESLAV, Palackého 263, telefon 
326 321 791, předprodej vstupenek, 
Husova 214, tel./fax: 326 323 269, ote-
vřeno po–pá 8–11,30 h, 12,30 – 16 h, 
www.divadlo.cz, e-mail: divadlo.pred-
prodej@cbox.cz

Velká scéna
2. út (M4) Moliére  SCAPINOVA  ŠIBAL-
STVÍ.
3. st (M2) Lars  von  Trier  KDO  JE  TADY 
ŘEDITEL?
4. čt 18 h (M5) Scott McPherson MARVI-
NŮV POKOJ.
5. pá 18 h (RD2) SMOLÍČEK  PACHOLÍ-
ČEK – Divadlo Lampión Kladno.
6. so 17 h (RD5) VELBLOUD, RYBA, SLE-
PICE – Naivní divadlo Liberec.
8. po (vyprodáno) Moliére  ZDRAVÝ  NE-
MOCNÝ – Studio DVA Praha.
9. út (M1) Moliére  SCAPINOVA  ŠIBAL-
STVÍ.
10. st 16 h ZA OPONOU – ÚPLNÉ ZATMĚNÍ.
12. pá (P) Christopher  Hampton  ÚPLNÉ 
ZATMĚNÍ – slavnostní premiéra.
13. so (vyprodáno) Rob Becker CAVEMAN 
– agentura Point Praha.
15. po 9,30 h (školy) Bohumil  Hrabal 
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY.
15. po (M3) Lars von Trier KDO JE TADY 
ŘEDITEL?
16. út 9,30 h (školy) Bohumil Hrabal OSTŘE 
SLEDOVANÉ VLAKY.
16. út (E1) Christopher  Hampton  ÚPLNÉ 
ZATMĚNÍ.
17. st 9,30 h (školy) Moliére SCAPINOVA 
ŠIBALSTVÍ.

KAM ZA KULTUROU
Duben 2013

Mělnické kulturní centrum, o. p. s. 
Masarykův kulturní dům U Sadů 323, 
271 01 Mělník T+420 315 622 612 info@
mekuc.cz www.mekuc.cz; předprodej 
vstupenek na kulturní pořady začíná 1 
měsíc před představením, otevřeno po, 
st 8–12, 13–17 h, čt 8–12, 13–16 h. Vstu-
penky nezamlouváme.

3. st 19,30 h SWINGOVÝ VEČER – NENÍ 
ČERNOCH JAKO ČERNOCH: na posezení 
při  kytaře  s  písněmi  Karla  Černocha  účin-
kují:  Jiří Endler  –  zpěv,  kytara,  Jan Fuka  – 
kytara  (12strunná  a  basová),  zpěv,  Renata 
Plodíková – flétna, zpěv, Marie Maříková – 
zpěv, Šárka Baloušková – zpěv (a obrázky), 
Jaroslav Mědílek – recitace.
5. pá 16 h NOC S ANDERSENEM –  lout-
kové  představení  pohádek  Císařovy  nové 
šaty,  Slavík  a  Princezna  na  hrášku  H.  Ch. 
Andersena  pro  nejmenší  v  rámci  celostátní 
akce  na  podporu  čtenářství.  Účinkuje  Di-
vadlo  DAMM. Akce  pokračuje  v  mělnické 
knihovně.
7. ne 14 h BAJAJA –  komorní  představení 
jednoho  „šaška“  a  jeho  pěti  loutek,  které 
nenechá  nikoho  chladným. Hraje Teátr Víti 
Marčíka.
8. po 17,30 h AFROKUBÁNSKÁ HUDBA 
aneb MNOHO PŘÍCHUTÍ SALSY II. – dru-
há  přednáška  hudebníka  a  skladatele  Petra 
Smetáčka  o  populární  hudbě  známé  jako 
salsa. 
9. út 18 h REALITY OF FANTASY – ver-
nisáž  výstavy  mladé  výtvarnice  Nikoly 
Hendrychové. Výstava potrvá do 24. května 
2013.
10. st 15,30 h HEZKY  ČESKY  OD  POD-
LAHY – jubilejní 900. pokračování hudebně 
zábavného pořadu. K poslechu hraje Tanco-
vačka Standy Tatara.
10. st 19,30 h DROBEČKY Z PERNÍKU – 
představení, v němž Simona Stašová získala 
cenu  THÁLIE  2007  za  mimořádný  ženský 
herecký  výkon. Dále  hrají: A. Daňková,  Č. 
Gebouský, H. Karochová, E. Čekan, V. Zá-
veský, herci Divadla A. Dvořáka Příbram.
14. ne 17 h TANČÍRNA – pořad určený všem 
milovníkům tance. Hraje skupina Bonus pod 
vedením Pavla Pilaře.
16. út 9,30 h PINOKIO: NOSÁČOVA DOB-
RODRUŽSTVÍ – inscenace vzniklá na moti-
vy známé knihy pro děti. 
17. st 19,30 h RADŮZA S KAPELOU z cyk-
lu „Rebelující dámy české hudby“ – koncert 
zpěvačky,  multiinstrumentalistky  a  sklada-
telky. 
18. čt 17 h HODINKA S PEGASEM – au-
torské  čtení  členů  mělnického  literárního 
klubu Pegas. Na kytaru hraje a zpívá Marian 
Kořínek. 
22. po 17,30 h  ROMANTISMUS A  REA-
LISMUS  –  přednáška  z  cyklu  “O  umění” 
Mgr.  Čeňka  Hlavatého,  ředitele  ZUŠ  Mše-
no. 

Prodám džungárské  křečky.  Tel. 
606 583 022.
Prodám  kvalitní  binokulární  daleko-
hled, výborné parametry 8-24 x 50 zoom, 
spec.  sklo BK7,  antireflexní  úprava  čo-
ček,  přepr.  brašna.  Vhodný  dalekohled 
zejména pro myslivost a pozorování pří-
rody. Nový v orig. bal.,  1300 Kč. Zašlu 
i na dobírku. Tel. 776 168 887.
Prodám nepromokavou plachtu na auto, 
lehká,  pevná,  odolná  proti  větru,  slunci 
i mrazu,  na  všechny  typy  os.  aut,  zesí-
lený  okraj  s  kovovými  oky,  nepoužitá 
v orig. balení, cena pouze 390 Kč. Mohu 
zaslat i na dobírku. Tel. 776 168 887. 
Prodám asi 200 různých mincí, Evropa 
a svět 20.  stol., pouze dohromady, 3 Kč 
za ks. Na dobírku. Tel.: 776 168 887. 
Prodám  velmi  pěkný  manažerský  no-
tebook Dell Latitude, úhl. 36 cm, DVD, 
WiFi, Windows XP Professional, stříbr-
ný, jako nový, stáří cca 2 roky, pův. cena 
15  tis. Kč,  nyní  jen 3 900 Kč.  celá ČR, 
i na dobírku. Tel.: 723 509 549. 

Inzerce



Výrazně  se  uplatnil  na  poli  pedagogickém. 
V letech 1946 – 2008 přednášel (založil a vedl 
katedru  režie)  na  pražské  FAMU  (od  roku 
1956 jako řádný pedagog a 1963 jako profe-
sor). Vychoval řadu režisérů, někteří z nich se 
stali představiteli tzv. „nové vlny“ v 60. letech 
(Věra Chytilová, Miloš Forman, Jiří Menzel, 
Jan Schmidt apod.). Své vzpomínky na profe-
sionální dráhu zachytil i v dalších knížkách „Za-
myšlení režiséra“ (1982), „Třikrát před kame-
rou“ (1986), „Podivný život režiséra“ (1996).
Nestor naší kinematografi e Otakar Vávra ze-
mřel po kratší nemoci 15. září 2011 v Praze ve 
věku vysokých neuvěřitelných sta let.

Zdroj: www.libri.cz, cs.wikipedia.org

Tip na dobrou knihu 
Dokončeníze strany 9

Nemocnice Mělník plánuje pořídit lepší přístroj na vyšetřování srdce

NADěJE PRO PACIENTy
Mělnická nemocnice plánuje pořídit nový přístroj na vyšetřování  srdce. „Moderní ultrazvuk s 
jícnovou sondou dokáže problémy odhalit  lépe než klasická ultrazvuková sonda přikládaná na 
hrudník,“ říká primářka interního oddělení Zdeňka Hradecká. Nový přístroj stojí kolem jednoho 
milionu korun a má doplnit portfolio kardiologických vyšetření.
Podle primářky interního oddělení patří vyšetření jícnovou sondou v moderní kardiologii k zá-
kladním metodám. „Sonda se zavede do jícnu a přes jeho tenkou stěnu zobrazí jednotlivé oddíly 
v  srdci,“  říká Hradecká  a  dodává,  že  přístroj  kromě jiného  umožňuje,  aby  lékaři  rozpoznali 
krevní sraženiny v srdečních dutinách.
Vyšetření  by měl  absolvovat  každý  pacient,  který  potřebuje  elektrickou  kardioverzi,  při  které 
elektrický výboj zruší nepravidelný srdeční rytmus. „Sonda ozřejmí, zda nejsou v síních tromby. 
Kdyby tam byly, mohlo by při výboji dojít k odloučení části trombu. Ten by potom uzavřel cévu 
v mozku a vyvolal mozkovou příhodu,“ vysvětluje primářka.
Jícnová sonda se využívá i při zjišťování významnosti vad na srdečních chlopních, například před 
operací nebo posouzení funkce chlopní po chirurgické náhradě, při vyšetření zánětů na srdečních 
nitroblánách zvláště u nemocných s vysokými teplotami z nejasného zdroje. Vyšetření by měli 
také  absolvovat nemocní,  u kterých mají  lékaři  podezření na  takzvané  zkratové  srdeční vady, 
vzácné srdeční nádory, nebo kteří prodělali akutní cévní mozkovou příhodu. 
Sonda se využívá také k průkazu defektu mezisíňové přepážky a v diagnostice onemocnění hrud-
ní aorty. Jednou z možných indikací k vyšetření je také nemožnost nemocné důkladně vyšetřit 
klasickou sondou přes hrudník, to se týká například obézních klientů. Jícnová sonda nezatěžuje 
pacienty rentgenovým zářením a lékaři znají okamžitě výsledek vyšetření. 

Bc. Lucie Zikmundová, tisková mluvčí, Mělnická zdravotní a. s., Nemocnice Mělník
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Pětice 
dostane 

nový kabát

Nabízím k prodeji 
řadovou garáž 

ve Mšeně v Zahradní ulici

Cena dohodou, bližší informace na tel. 

775 911 595

Mšenská radnice plánuje opravit pět ulic, na je-
jichž rekonstrukci chce získat krajskou dotaci. Pro-

jekt v hodnotě 8,5 milionu korun počítá s rekonstrukcí ulic 
Hlovecké, Školní, Zahradní, Nádražní a ulice Na Klůčku. V Ná-

dražní ulici by měla současně probíhat stavba kanalizačního řadu. 
Oba projekty bude ovšem složité skloubit, aby byla udržena dopravní 

obslužnost města.

Beletrie
L.  Norfolk:  Slavnost  Johna  Saturnalla;  F.  S. 
Fitzgerald:  Něžná  je  noc;  D.  Mitchell: Atlas 
mraků;  G.  Elliottová:  Osud  je  černý  jezdec; 
F. M. Dostojevskij: Bratři Karamazovi; C. R. 
Zafón: Stín větru; P. Taylor: Doktore, fofrem, 
jde o život!; M. Szabó: Dveře.
Naučná literatura
A. Mačingová: Schůdková metoda na hubnutí; 
D. Laňka: Štěpánkovi; B. Mallonová: Sny od 
A do Z; J. Praško: Deprese a jak ji zvládat; V. 
Seecharranová: Moderní  šperky; S. Čmejrko-
vá: Jak napsat odborný text; J. Mackay: Znám-
ky a kouzlo fi latelie; V. Vlasák: Českosloven-
ská rocková poezie 1959 – 1989; S. Hubálek: 
Zpovědník vrahů.
Válečná literatura
M.  Ešner:  Útěk  z  malé  pevnosti  Terezín; 
A.  Roberts:  Ve  vichru  války  –  dějiny  druhé 
světové  války  v  novém  pohledu; W.  Colgan: 
Kotláři; Ch. Hale: Himmlerova křížová výpra-
va – pravdivý příběh o nacistické expedici do 
Tibetu v roce 1938; I. Harel: Mosad: operace 
Eichmann.
Romány pro ženy
J. Daileyová: Maškaráda; C. Coulterová: Nut-
kání; M. Baloghová: Utajený poměr; Vášnivé 
námluvy;  H.  M.  Körnerová:  Pozlacená  klec; 
J. Banksová: Miluji kaskadéra; M. Mlynářová: 
Asi  nejsem  ženská;  E.  L.  Jamesová:  Padesát 
odstínů  šedi;  J.  Mansellová:  Dočista  jsem  ti 
propadla.
Detektivní a dobrodružné romány
J.  Patterson:  Uvidíš,  zemřeš; M.  J.  Roséová: 
Tajemný Hypnos; T. Frenchová: Ztracený pří-
stav; P. James: Hon se smrtí; Muž v černé kuk-
le; I. Pears: Záhada Berniniho busty; J. Bauer: 
Dárek pro mistra kata; Císařova poslední vůle. 

Nové knihyNové knihyNové knihyNové knihyNové knihyNové knihyNové knihy
v městské knihovněv městské knihovněv městské knihovně
Nové knihy
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„Abys mohl zapálit, musíš sám hořet,“ říká se 
často o lidech, kteří dokážou přesvědčit ostat-
ní o své myšlence. K takovým rozhodně patří 
i dálkový běžec Martin Hunčovský, jehož vý-
zva k účasti na nultém ročníku půlmaratonu 
Velký Borek  – Mšeno  našla mezi  fotbalisty 
místní Slavie příznivý ohlas.
Z  jedenadvacetičlenného  startovního  pole, 

které  ve  dvou  skupinách  vyrazilo  na  trať  v 
členitých  partiích  Kokořínska,  tvořili  bo-
rečtí  hráči  téměř  polovinu!  Startovní  listina 
zaznamenala  i  tři  rodinné  „klany“.  Výkon 
hodný obdivu podal 44letý Martin Nesládek, 

který 21 km absolvoval za dvě a půl hodiny, 
ve  stejném čase  jako  jeho 15letý  syn Pavel. 
Souboj s vlastní vůlí vyhráli také Karel a Petr 
Šejnohovi.
Z  fotbalových  plejerů  podal  obdivuhodný 

výkon především Jaroslav Kováč, který o té-
měř deset minut pokořil hranici dvou hodin. 
Zdatně mu sekundovali také Jaroslav Doležal 
a Tomáš Krajník.
Všichni  účastníci  si  pochvalovali  trať,  je-

jíž výběr měl na starosti sám ředitel závodu 
Martin Hunčovský. Jedinou kritiku sklidil od 
svého  syna Tomáše,  který  díky  bloudění  na 

Úspěšný nultý ročník půlmaratonu Velký Borek – Mšeno 

zVÍTězILI SAMI NAD SEBOU

trase přišel o lepší umístění. Ostatně o blou-
dění by mohli vyprávět i Radim Kubina a Mi-
rek Mihalík.
Nejlepší běžec zvládl  trasu za 1 hodinu 35 

minut  a  43  sekund. Byl  jím profesionál La-
dislav Gášek, který mimo  jiné dokáže „dát“ 
sedm maratonů během sedmi dnů.
Velká  spokojenost  vyzařovala  z  hlavního 

organizátora  akce  Martina  Hunčovského: 
„Myslím,  že  si  to  dnes  všichni  užili. Mohu 
slíbit,  že  za  rok  se  určitě  sejdeme  znovu  a 
bude  nás  rozhodně  víc.  Půlmaraton  Velký 
Borek – Mšeno  se  rozhodně dostane do bě-
žeckého kalendáře.“
Předseda SK Slavia Jiří Vavřina po závodě 

nacházel  hlavně  slova  díků.  „Za  pořadatele 
osobně  gratuluji  všem,  kteří  zdárně  doběhli 
do  cíle.  Děkuji  všem,  kteří  přispěli  k  hlad-
kému průběhu  této velice kladně hodnocené 
akce,  a  především  otci myšlenky  – Martinu 
Hunčovskému, velikému kamarádovi a příz-
nivci našeho klubu. Díky, Martine!“

Výsledky půlmaratonu Velký Borek – 
Mšeno: 1. Gášek 1:35:43 h, 2. T. Hunčovský 
1:41:13, 3. Kováč, Růžičková 1:50:45, 5. M. 
Hunčovský 1:56:50.

Karel Horňák


