
KALENDÁŘ AKCÍ
Září 2013
1.ne 6,30 h MŠENSKÁ PADESÁTKA – po-
zvánka na tradiční turistickou akci, která 
uskuteční v neděli se startem na mšenském 
koupališti. Bližší podrobnosti naleznete na 
webových stránkách města v sekci Informace 
pro turisty/Mšenská 50.
7. so 8 h POPRÁZDNINOVÝ VOLEJBA-
LOVÝ TURNAJ na kurtech za sokolovnou, 
tradiční antukový turnaj smíšených družstev. 
Pořadatel: TJ Sokol Mšeno.
7. so 9 h – 8. ne 15 h ZÁVODY ENDURO 
– Enduro klub Mšeno pořádá Mezinárodní mi-
stovství ČR v motocyklových soutěžích. Start 
na plochodrážním stadionu ve Mšeně. Externí 
stránky pořadatele – http://www.enduro-mse-
no.eu.

8. ne 14 h SETKÁNÍ S LOUTKAMI u Hlo-
vecké studánky, na programu pohádka O dvou 
žabkách a čarovné studánce, tvořivá dílnička, 
občerstvení. Bližší info: www.osmseno.web-
node.cz
15. ne 10 h JAWA-MOTO-ČZ VETERAN 
CLUB MŠENO vás zve na akci ZAVÍRÁNÍ 
ŠOUPÁTEK. Sraz v 9:30 na náměstí Míru ve 
Mšeně, odkud bude v 10 hodin také start.
15. ne 18 h MILLI JANATKOVÁ TRIO – 
koncert autorských písní z alba Proměna.
21. so 11 h KOKOŘÍNSKÁ KLASIKA – po-
zvánka pro všechny milovníky silniční cyk-
listiky a její historie na 2. ročník jízdy Koko-
řínským údolím. Start: hospoda U Grobiána. 
Podrobnosti na www.kokorinskaklasika.cz
21. so 16 h PLOCHÁ DRÁHA – MČR junio-
rů, plochodrážní stadion ve Mšeně.
28. so 8 h 5. ročník MEMORIÁLU VÁCLA-
VA MOKRÉHO v nohejbalu na kurtech za 
sokolovnou.

Do Mšena na své Jawě 250 Pérák dorazil také 
Pavel Francírek z Mladé Boleslavi. „Jezdím 
sem už asi deset let. Většinou se stihnu za rok 
zúčastnit tak dvou až tří akcí mšenského vete-
ran klubu,“ řekl nadšený motorkář, s nímž se 
tentokrát do Mšena vydal i jeho syn, který se-

děl za řidítky černé zetky s motorem o objemu 
válce sto padesát kubíků.

Po výstavě strojů dali pořadatelé pokyn ke 
startu spanilé jízdy, která jednostopé stroje 
zavedla až do malebného Českého ráje. „Na-
vštívili jsme muzeum motocyklů v Borku pod 

Mšenem se nesl klapot motorů i melodie lidových písniček

Bublající motory starých motocyklů v sobotu 17. srpna dopoledne doslova ohlušily náměs-
tí Míru ve Mšeně. Není ani divu, na třetí ročník akce mšenského veteran klubu Setkání 
motocyklů československé výroby se jich sjela téměř stovka. Veteránisté ze všech koutů 
republiky tak zahájili dopolední program Oživlého náměstí, jehož součástí nebyl jen sraz 
starých strojů, ale i hudební vystoupení.

Pokračování na straně 3
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1. Rada města schvaluje na zákla-
dě žádosti pronájem části p. p. č. 
1651/1 o výměře 259 m2 a části 
p. p. č. 3403/2 o výměře 50 m2 

v k. ú. Mšeno paní Janě Živné za cenových 
podmínek stanovených RM v „Ceníku nájmů 
pozemků a nebytových prostor“. Hlasování: 
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno jedno-
myslně.
2. RM schvaluje konání slavnostní schůze Zá-
kladní organizace Českého svazu včelařů Mše-
no na koupališti dne 14. 9. 2013 za podmínek 
respektování provozního řádu koupaliště a zá-
roveň schvaluje žádost o finanční příspěvek na 
propagaci schůze ve výši 2 tis. Kč. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
3. RM schvaluje smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene mezi městem Mšenem a firmou 
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování distri-
buční soustavy s názvem akce „Mšeno, kNN 
pro p. p. č. 1307/7“ na p. p. č. 1393/4 v k. ú. 
Mšeno, která je ve vlastnictví města. Finanční 
úhrada je stanovena dohodou dle cen stano-
vených radou města v Pravidlech pro zřízení 
věcného břemene pro uložení inženýrských 
sítí do pozemků města, tj. 1.000 Kč + DPH. 
Geometrický plán bude dodán i v digitální 
podobě. Náklady spojené se smlouvou hradí 
oprávněný. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel 
se – schváleno jednomyslně.
4. RM schvaluje nájemní smlouvu na proná-
jem bytu v čp. 273, Havlíčkova ul., Mšeno 
manželům Jitce a Václavu Gurvayovým na 
dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014 za 
podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně 
inflační doložky. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 
zdržel se – schváleno jednomyslně.
5. RM schvaluje provedení částečné rekon-
strukce služebního bytu na radnici a při-
děluje služební byt paní Ivě Dohnalíkové, 
vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno. 
Nájemní smlouva bude po rekonstrukci od 
září 2013 uzavírána za podmínek služebního 
bytu včetně inflační doložky. Hlasování: 5 
pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno jedno-
myslně.
6. RM odkládá rozhodnutí o přidělení uvol-
něného bytu v domě čp. 299 v Tyršově ulici 
ve Mšeně a prodlužuje termín podání žádostí 
o byt do 31. 7. 2013 do 14:00 h. Hlasování: 
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno jedno-
myslně.
7. RM schvaluje podání žádosti o dotaci do 
OP ŽP na akci „Snížení energetické nároč-
nosti DSM pavilonu D“ ve výši 1.932.165 Kč. 
Na financování vlastních zdrojů bude použita 
část Reprodukčního fondu DSM. Hlasování: 
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno jedno-
myslně.
8. RM schvaluje vstupné na koupaliště pro ná-
vštěvníky restaurace a nekoupající se ve výši 
10 Kč. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

– schváleno jednomyslně.

1. RM v souladu s obecně závaz-
nou vyhláškou č. 1/2011 o ve-
řejném pořádku, opatření k jeho 

zabezpečení a čistotě ve městě (dále jen 
„OZV“) souhlasí s pořádáním rybářských 
závodů na ukončení sezony 2013 dne 24. 8. 

2013 a v souladu s odst. 3) části IV., čl. 6 
OZV povoluje výjimku z doby konání akce 
do 2. hod. ranní dne 25. 8. 2013 za podmín-
ky dodržení ustanovení části IV. OZV. Hla-
sování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
jednomyslně.
2. RM souhlasí s průjezdem motocyklů 
v rámci MMČR Enduro po pozemcích města 
č. 3286/1 a 3286/2 v k. ú. Mšeno za podmín-
ky uvedení pozemků do původního stavu do 
konce září t. r. Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 
zdržel se – schváleno jednomyslně.
3. RM přiděluje byt č. 5 v domě čp. 299 
v přízemí o velikosti 1 + 2 o celkové zapo-
čitatelné výměře 93,91 m2, 1m2/50 Kč paní 
M. Kolocové. Nájemní smlouva bude uza-
vřena s platností od 15. 8. 2013 za podmínek 
předchozí nájemní smlouvy včetně inflační 
doložky. Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel 
se – schváleno jednomyslně.
4. RM schvaluje podnájem části pozemku 
v prostorách ZZN Polabí v Nádražní ulici ve 
Mšeně na výkup padaných jablek na dobu 
tří měsíců od 24. 8. za cenu 3 tis. Kč paní 
Věře Konětopské. Hlasování: 3 pro, 0 proti, 
0 zdržel se – schváleno jednomyslně.
5. RM schvaluje výpověď z nájmu p. p. č. 
3407 v k. ú. Mšeno o výměře 1723 m2, kte-
rou má pronajatou p. Václav Štráchal. Poze-
mek (cesta) bude využit na výsadbu aleje od 
Romanova směrem do Kačiny. Hlasování: 
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno jed-
nomyslně.
6. RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě 
na nebytové prostory v čp. 31 firmě Edilan, 
p. Vejvoda, kterým se prodlužuje termín 
ukončení smlouvy do 30. 9. 2013. Hlasová-
ní: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
jednomyslně.
7. RM schvaluje záměr dlouhodobého pro-
nájmu 1. a 2. NP v čp. 31 investorovi, kte-
rý vlastní investicí zrekonstruuje vnitřní 
prostory objektu dle připraveného projektu 
za účelem budoucího provozování lékárny 
a zdravotnických ordinací. Tato investice 
bude umořena dlouhodobým bezplatným 
pronájmem zrekonstruované části objektu 
investorovi, nejdéle však na dobu 25 let. 
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se – 
schváleno jednomyslně.
8. RM bere na vědomí předložené pohledáv-
ky ke dni 30. 6. 2013. Hlasování: 3 pro, 0 
proti, 0 zdržel se – schváleno jednomyslně.
9. RM schvaluje plnění rozpočtu za 1. po-
loletí r. 2013 ZŠ Mšeno, MŠ Mšeno, ZUŠ 
Mšeno a DS Mšeno, v souladu s plněním 
závazných ukazatelů ředitelů příspěvko-
vých organizací zřizovaných městem Mše-
nem. Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
– schváleno jednomyslně.
10. RM povoluje v souladu s § 23 odst. 3 
zák. č. 561/2004 Sb., výjimku v počtu žáků 
na třídu v MŠ Mšeno takto: 1.třída – z 24 
dětí na 25 dětí, 2.třída – z 24 dětí na 25 dětí, 
3.třída – z 16 dětí na 15 dětí. Celková kapa-
cita mateřské školy nebude překročena, prů-
měrný počet dětí na jednu třídu je 21,6 dětí, 
a tím je dodržen zákonný požadavek stano-
vený vyhláškou o předškolním vzdělávání. 
Povolené zvýšení žáků na třídu nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnost školy a bu-
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dou splněny podmínky bezpečnosti a ochra-
ny zdraví. Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel 
se – schváleno jednomyslně.
11. RM souhlasí s uvolněním finančních 
prostředků ve výši 256 tis. Kč včetně DPH 
z rezervního fondu ZUŠ Mšeno na financo-
vání renovace omítek stěn v hlavní budově 
ZUŠ Mšeno, Nádražní 326, která bude pro-
vedena v rámci akce snížení energetické ná-
ročnosti ZUŠ Mšeno a vnitřní rekonstrukce 
budovy. Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel 
se – schváleno jednomyslně.
12. RM schvaluje na základě usnesení Rady 
Středočeského kraje č. 038-24/2013/RK ze 
dne 15. 7. 2013 Vyhodnocení veřejné zakáz-
ky na stavební práce vyhlášené v otevřeném 
řízení dle ustanovení § 81 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozděj-
ších předpisů, na akci: „II/259 Mšeno, rekon-
strukce“ v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách výběr nabídky 
uchazeče, jehož nabídka byla na základě 
doporučení hodnotící komise nejvhodnější – 
název firmy: SILMEX s. r. o., IČ: 48951081, 
nabídková cena: 16 994 557,91 Kč bez DPH, 
20 563 415,07 Kč vč. DPH. RM bere na vě-
domí celkovou potřebu finančních prostřed-
ků k realizaci rekonstrukce – části financo-
vané městem Mšenem, která činí v celkové 
výši 1.730.903 Kč bez DPH. RM ukládásta-
rostovi města Mšena Ing. Martinu Machovi 
zajistit průběh realizace předmětu veřejné 
zakázky a zmocňuje jej podepsat smlouvu 
o dílo s vybraným uchazečem. Hlasování: 
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno jed-
nomyslně.
13. RM doporučuje ZM schválit rozpočto-
vou úpravu ve výši 300 tis. Kč na úkor par. 
3632 pol. 5171 ve prospěch výstavby dět-
ského hřiště v parku před ZŠ. Hlasování: 3 
pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno jedno-
myslně.
14. RM schvaluje zadávací dokumentaci 
a výzvu k podání nabídek na akci „Snížení 
energetické náročnosti čp. 31“. Hlasování: 
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno jed-
nomyslně.

Nohejbalová 
pozvánka
Nohejbalový oddíl TJ Sokol Mšeno 
pořádá V. ročník nohejbalového turna-
je „Memoriál Václava Mokrého. Kdy: 
sobota 28. září 2013. Kde:  Kurty za so-
kolovnou ve Mšeně + víceúčelové hřiště 
za ZŠ. V kolik:  prezence 8,30 h, loso-
vání a zahájení v 9 h. Startovné: 210 Kč 
za družstvo. Přihlášky: do 27. 9. 2013 
na tel. 777 862 331 – Hanka Nečasová, 
mail: hankanecasova@seznam.cz. Hraje 
se podle platných pravidel nohejbalu, 
v případě nejasností má poslední slo-
vo vždy pořadatel! Občerstvení možno 
zakoupit na místě, popřípadě v nedale-
ké restauraci „ZLATÝ LEV“ (30 m).

Usnesení ze schůzí Rady města Mšena 
63
17. 7.

64
29. 5.



Troskami, kde byly k vidění opravdu krásné 
exponáty,“ přiblížil zajímavý bod vyjížďky 
starosta veteran klubu Ladislav Homolka, 
podle něhož byla trasa jízdy dlouhá více než 
sto dvacet kilometrů.

Všichni ovšem po vlastní ose nedojeli. „Mo-
tor jednoho stroje se zadřel a došlo i několika 
dalším defektům. Měli jsme s sebou záchytný 
vůz s vlekem, takže se všichni nakonec dostali 
v pořádku domů,“ doplnil starosta klubu.

V době, kdy motorkáři brázdili silnice, se na 
mšenském náměstí vystřídaly dvě hudební ka-
pely. Jako první se hodinu po poledni předsta-
vil folklórní Plzeňský MLS (malý lidový sou-
bor), který jen chvilku předtím těšil obyvatele 
mšenského domova seniorů. A od patnácté ho-
diny byly na náměstí slyšet lidovky v podání 
Mělnické partičky Pavla Pilaře.

text a foto Jiří Říha

Bez posluchačů náměstí neožije
Začátkem tohoto roku navrhla Komise pro 
kulturu a cestovní ruch, aby město Mšeno 

zařadilo do kulturního plánu cyklus akcí na-
zvaných Oživlé náměstí ve Mšeně. Podstatou 
toho záměru bylo dostat do Mšena významné 
jazzové, folklorní a jiné soubory tak, aby účast 
návštěvníků nebyla limitována ani prostředím, 
ani finančně. Na náměstí to všichni obyvatelé 
Mšena mají zhruba stejně daleko a stejně za-
darmo. 

Představitelé města následně projekt schvá-
lili a vyčlenili poměrně solidní finanční částku 
na čtyři oživlá náměstí, pro čtyři různé hudeb-
ní žánry. V rámci těchto čtyř oživlých náměstí 
vystoupila velká jazzová kapela, soubor bicích 
nástrojů, folklorní soubor, dechovka i školní 
kapela Sedmikrásky. Tato hudební vystoupení 
byla navíc kompletována s doprovodným pro-
gramem, aby vybrané čtyři letní soboty byly 
pestré, aby v nich nelezlo svůj zájem co nej-
více lidí. 

Naposledy se Oživlé náměstí konalo v sobo-
tu 17. srpna. Toho dne se ve Mšeně představily 
jednak historické motocykly, a jednak Plzeň-
ský malý lidový soubor a Mělnická partička 
Pavla Pilaře. Všechny čtyři sobotní akce byly 
profesionálně ozvučeny. To vše dohromady 
zavdávalo příčinu k optimistické vizi zaplně-
ného náměstí, neboť pokud má být náměstí 
oživlé, musí jej zaplnit lidé. Bez obyvatel a je-
jich zájmu o dění ve svém městě je stejně zmr-
tvělé s programem jako bez programu. 

Dr. Josef Šebesta
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Šikovné ruce seniorů potřetí
Již potřetí pořádá Domov seniorů Mšeno sou-
těž Šikovné ruce seniorů pro všechny tvořivé 
ze Mšena a okolí. Cílem této soutěže je podpo-
ra seniorů v kreativitě a soutěživosti, a smys-
luplné naplnění jejich volného času. Vystave-
ním soutěžních prací pak inspirují k oživení 
zálib a koníčků druhé. Přinést a přihlásit své 
výrobky mohli nejen obyvatelé Domova seni-
orů Mšeno ale je otevřena pro všechny seniory 
žijící na Mšensku.

Do soutěže jsou přihlášeny autorské výrob-
ky, které senioři vytvořili dle vlastní fantazie 
a zájmů, z různých druhů materiálů a vypra-

cované rozličnými technikami. Najdete zde 
vyšívané obrázky, háčkované dečky a ubrusy, 
praktické výrobky ze dřeva, nápadité dekora-
ce z papíru i dalších materiálů nebo textilní 
doplňky do dětských pokojíčků. V letošním 
ročníku se objevily i kuchyňské produkty, pře-
kvapující svou recepturou.

Výstavu soutěžních prací si přijďte pro-
hlédnout ve dnech 15. srpna až 6. září 2013. 
Je instalována ve vstupním prostoru domo-
va seniorů. Bude záležet i na vašem výběru 
a hlasování, kdo získá za svůj výtvor Cenu 
diváka. Stačí jen do hlasovací schránky vho-

dit lísteček s číslem výrobku, který vás nejvíc 
zaujal.

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů soutěže 
proběhne ve středu 4. září 2013 od 14 h během 
kulturního odpoledne v hlavní jídelně DSM. 
Jsou zváni nejen účastníci soutěže, ale i ostat-
ní zájemci, kteří přijdou zatleskat vítězům 
nebo si jen poslechnout a zazpívat s Přívoran-
kou. Fotografie přibližuje předání vysvědčení 
seniorům, kteří tvořili ve výtvarném kurzu 
ZUŠ Mšeno. 

Jaroslava Drechslerová,  instruktorka  
sociální péče, Domov seniorů Mšeno

V současné společnosti se stále více seniorů 
se dožívá důchodového věku v dobré duševní 
a fyzické kondici. Pro její udržení je důleži-
tý aktivní přístup k životu a další zapojení 
těchto občanů do společenského dění. Jed-
nou z možností činorodého přístupu ke stáří 
je další vzdělávání v tzv. Univerzitě třetího 
věku (U3V). Na možnosti tohoto studia ve 
Mšeně jsme se zeptali Mgr. et Bc. Blanky 
Dvorščíkové, MBA, zástupce konzultačního 
střediska Domova seniorů, který Univerzitu 
třetího věku ve Mšeně zajišťuje.

Jak dlouho již Univerzita třetího věku 
funguje?
Na začátek jen vysvětlení pojmu U3V. Nejed-
ná se o samostatnou instituci, jak by se moh-
lo podle názvu na první pohled zdát, ale jde 
o vzdělávací aktivitu s více jak dvacetiletou 
historií, provozovanou na téměř všech čes-
kých univerzitách. 
Pro dokreslení, uvádí se, že je celkově nabí-
zeno více jak čtyři sta různých vzdělávacích 
programů a v celé České republice studuje asi 
35 tisíc seniorů.

Znamená to tedy, že senioři, kteří se 
chtějí dále vzdělávat, musí cestovat 

přímo do sídla vybrané české univerzi-
ty, která výuku U3V provozuje?
Stav, kdy výuka, která je vázána pouze na uni-
verzitní, tedy především krajská města a pro 
seniory z menších měst a venkova je tak špat-
ně dostupná, již neplatí. S rozvojem komu-
nikačních technologií se naskytla příležitost 
zpřístupnit za symbolický poplatek seniorské 
vzdělávání co možná nejširšímu okruhu zá-
jemců. Hovoříme poté o tzv. Virtuální univer-
zitě třetího věku (VU3V). Ve Mšeně přichází 
s projektem VU3V v únoru 2012 DSM, a to ve 
spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou 
České zemědělské univerzity v Praze.

Jak je tedy takováto výuka organizo-
vána a co je předmětem studia?
Výuka Virtuální univerzity třetího věku, ně-
kdy též nazývána vzdálená nebo elektronic-
ká, zahrnuje skupinové přednášky natočené 
vysokoškolskými lektory, samostatnou práci, 
komunikaci s lektorem a další aktivity. Během 
šesti semestrů (tzn. tří let) mohou zájemci vo-
lit v přednáškovém cyklu „Svět kolem nás“ 
z následujících témat: Astronomie, Lesnictví, 
Etika jako východisko z krize společnosti, 
Kouzelná geometrie, Pěstování a využití jed-
lých a léčivých hub, Hudební nástroje, Vývoj 

Univerzita třetího věku ve Mšeně vstupuje do čtvrtého semestru 

ZAHÁJENÍ BUDE UŽ V ŘÍJNU
a současnost Evropské unie, Historie a součas-
nost české myslivosti, Osobní finance, Čínská 
medicína v naší zahrádce, Vývoj informačních 
technologií, Život a dílo Michelangela Buo-
narroti, Dějiny oděvní kultury a Lidské zdraví. 
Senioři nemají povinnost po přihlášení studo-
vat všechny semestry, ale mohou si z vypsa-
ných témat vybírat a je tedy na nich, co a s ja-
kou intenzitou chtějí studovat.

Jednotlivé, přibližně hodinové přednášky 
shlédnou posluchači společně 6 x za semes-
tr (cca každých 14 dní). Po každé přednášce 
může probíhat společná diskuze řízená mode-
rátorem v návaznosti na přednášené téma. Dále 
účastníci vypracují nejprve kolektivně a poté 
každý samostatně elektronický test k ověření 
pochopení výkladu. Nejasnosti či doplňující 
otázky lze prostřednictvím e-mailové komuni-
kace v prostředí portálu VU3V zaslat lektorovi 
– přednášejícímu, který do předem stanovené-
ho termínu zašle odpovědi.

Časový prostor do další přednášky může 
každý senior buď samostatně, nebo ve sku-
pinkách opakovaně využít k samostudiu již 
vyslechnutého tématu. Pokud má účastník 
problém s ovládáním počítače, možností pří-
stupu k němu nebo je pro něj vyhovující tiště-
ná podoba přednášky, lze tuto získat v podobě 
připraveného tištěného materiálu. 

Jak probíhá studium VU3V v Mšeně?
Ve Mšeně bude v říjnu letošního roku zahá-
jen již čtvrtý semestr studia VU3V. V letním 
semestru absolvovalo semestrální kurz „Čín-
ská medicína v naší zahrádce“ a kurz „Dějiny 
oděvní kultury“ celkem sedm studentek se-
niorek. Závěrečný seminář proběhl v květnu 
v aule České zemědělské univerzity v Praze. 
Zde byly také studentům VU3V slavnostně 
předány Pamětní listy. Během předchozího 
studia studentky absolvovaly již kurzy: Astro-
nomie, Etika jako východisko z krize společ-
nosti a Historie a současnost české myslivosti. 
Pro další semestr byla zvolena témata „Kou-
zelná geometrie“ a „Lidské zdraví“.

Kde je možné se přihlásit či případně 
získat další informace?
Výuka zimního semestru bude ve Mšeně za-
hájena 9. 10. 2013 od 10 h v knihovně Do-
mova seniorů ve Mšeně. Zájemci se mohou 
přihlásit telefonicky na číslech 315 694 720, 
606 823 127, na e-mailové adrese dsm.redi-
tel@seznam.cz  nebo po telefonické dohodě 
osobně na adrese Domov seniorů Mšeno, p. o., 
Boleslavská 451, 277 35 Mšeno. Informace 
o studiu lze získat také na internetovém portá-
lu www.e-senior.cz .
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Byl tady dr. Milan Němec, náměstek středo-
českého hejtmana, a vše si prohlédl. Dokonce 
navrhoval, že bychom mohli dostat příspěvek 
na všechny klece. Nakonec to zůstalo na již 
zmiňované částce s tím, že napřesrok máme 
požádat znovu.  

VÝSLEDKY 2013
Soutěž organizací: 
1. Mečeříž 757.5 b., 2. Mšeno 757.0, 3. Ov-
čáry 754.5, 4. Česká Lípa 753.5, 5. Benátky 
753.5, 6. Liběchov 752.0, 7. Zdětín I 751.5, 8. 
Byšice 751.0, 9. Kostelní Hlavno 749.5, 10. 
Dolní Beřkovice 749.0, 11. Zdětín II 748.0, 
12. Chlumín 747.5.

Pohár na nejlepší kolekci králíků získal př. 
Vojtěch Bušek z Ovčár, pohár na národní ple-
meno př. Povejšil Jiří ze Mšena a pohár pro 
mladého chovatele př. Dana Štípková z Kos-
telní Lhoty.

Karel Horňák

Počtem svých členů chovatelé rozhodně nepatří k velkým zájmovým sdružením ve Mšeně. 
K piliřům jejich činnosti každoročně nicméně patří tradiční chovatelská výstava, jejíž 16. 
ročník přivítal chovatelský areál v Jezerní ulici. Místní organizace chovatelů oslavuje letos 
30 let od svého založení, což byla příležitost k rozhovoru s Michalem Vejvodou, od letošní-
ho roku jednatelem mšenských chovatelů. 

Mšenští chovatelé oslavili 16. ročníkem výstavy ve svém areálu

KULATÉ JUBILEUM

Příprava této velikánské výstavy jistě 
nezačala před čtrnácti dny, že?
Výstava se připravuje celoročně. Už od pod-
zimu se zajišťují posuzovatelé, což je vlastně 
to nejdůležitější, tedy zajistit rozhodčí, kteří 
posoudí všechna zvířata tak, jak je ve stan-
dardu předepsáno. 

Odkud přijeli posuzovatelé zvířat?
Severní Čechy, Střední Čechy – ti nejbliž-
ší jsou ze Zahájí, nejvzdálenější pak z Prahy 

a někteří i z Liberce. Na naší výstavě jsme 
uvítali šest posuzovatelů králíků, dva drůbeže 
a dva holubů. 

Kolik zvířat mohou spatřit návštěvníci 
vaší výstavy?
Letos je k vidění 340 králíků, téměř dvě stovky 
kusů drůbeže a sto holubů. Je to stejné jako loni, 
jen králíků je o něco méně. Důvod? Prostě ne-
jsou. I naši chovatelé měli loni 2 – 3 kolekce, to 
znamená třikrát čtyři králíky, letos pouze jednu. 

Kolik členů vašeho chovatelského spol-
ku se podílí na organizaci výstavy?
Jsou tu všichni, což znamená 14 lidí. Někteří 
z nich pomohou cennou radou, jako např. pan 
Spousta. Zbylá třináctka pomáhá ze všech sil 
při organizaci výstavy, 

Mohl byste zmínit historii vašeho 
mšenského areálu?
Místo, kde nyní působíme, nám darovalo 
město někdy v devadesátých letech minulé-
ho století. Proti původnímu stavu je to nyní 
docela paráda. Byly to ovšem desítky hodin 
každoroční poctivé práce všech členů. Na 
brigády se scházejí nejenom naši členové, ale 
i chovatelé řemeslníci z jiných organizací, 
kteří rádi přijedou a pomohou bez nároku na 
odměnu. 

Chovatelský areál vyžaduje práci ne-
jen v průběhu výstavy, že?
Správce dělají pánové Fryč a Straka, kteří šé-
fují nejen úklidu po výstavě, ale i všem údrž-
bářským pracím, které začínají vždy zjara. 
Během posledních let se přistavěly čtyři pří-
stavky. Letos jsme dostali padesátitisícovou 
dotaci, za niž jsme pořídili 35 nových klecí. 
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Souboje v kategorii originálních mopedů 
bez úprav byly sice více vyrovnané, ale 
v kategorii speciálů záleželo hlavně na tom, 
jakou si závodníci nebo jejich mechanici 
dali práci s úpravami malých dvoutaktních 
motorů. Mnohdy pak borci měli co dělat, 
aby takzvané „kozí dechy“ udrželi na uzdě 
a nepřeletěli v napjatých situacích jejich ři-
dítka.

Ve standardních mopedech mezi čtyřiadva-

ceti konkurenty závod nejlépe zvládal a každou 
svou jízdu dojel první Pavel Novák z Hazard 
Teamu Dolní Kralovice. O druhé, třetí a čtvr-
té místo se ve finálních rozjížďkách rozdělili 
Jiří Dostálek starší, Vladimír Chadima a Mar-
tin Adamek, který do Mšena dorazil až ze Švý-
carska.

Ve speciálech byly boje o konečné pořadí 
ještě napínavější. Třetí, čtvrté a páté místo 
po společné jízdě připadlo Lukáši Holubovi, 

Vlastimilu Kožnarovi a Zdeňku Tomáškovi. 
A kdo si pro sebe uzmul první příčku? O tu 
se na antukovém ovále mšenského stadio-
nu poprali kamarádi ze Starých Žďánic On-
dřej Pleskot a Denis Šmíd. Na svém kontě 
měli neporazitelné hoši shodně dvanáct bodů. 
A právě dvacetiletý Denis viděl šachovnicový 
praporek v cíli jako první. Speciální cenu Pád 
závodu si pak svými dvěma lety ze stroje na 
tvrdou zem vysloužil Zdeněk Sokol.

Bojem o dvě první místa ovšem závody ne-
skončily. Diváky čekala ještě bonusová jízda. 
„V kategorii speciál máme čtyři ptáky, kteří 
se spolu utkají v úplně poslední jízdě. Bude 
to ale samozřejmě bez zisku bodů. Na start 
se dostaví dva dravci Zdeněk Sokol a Břeti-
slav Vorel společně s Lukášem Holubem a Ji-
řím Špačkem,“ hlásil speaker Jirka Chadima. 
Návštěvníci se opravdu dočkali nevídaného 
závodu, v němž zvítězil Sokol, hned za ním 
skončili Holub, Špaček a Vorel.

Na mšenské antuce si to rozdali i Holub, Špaček, Sokol a Vorel

SVĚTOVÉ MOPEDY UŽ PODEVÁTÉ 

Plochodrážní stadion ve Mšeně v sobotu 20. července patřil padesátce nadšených závodní-
ků, kteří si to mezi sebou přijeli rozdat na ďábelských strojích. Konal se tam totiž už devátý 
ročník Mistrovství světa mopedů Stadion na ploché dráze ve Mšeně, které pořádá mšenský 
veteran klub. O napínavé momenty, které bez přestání patřičně komentoval speaker Jirka 
Chadima, nebyla rozhodně nouze.
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Devátým mistrem světa ve speciálech se stal Denis 
Šmíd
„Před startem mám trochu strach, ale jak vylét-
ne startovní páska vzhůru, už mě nezajímá nic 
jiného, než závodník přede mnou,“ říká Denis 
Šmíd, který se letos poprvé zúčastnil devátého 
ročníku Mistrovství světa mopedů Stadion na 
ploché dráze ve Mšeně. A měl obrovské štěstí. 
Zvítězil a stal se novým mistrem světa v kate-
gorii upravených mopedů.

V sedle závodních mopedů československé 
značky Stadion, které se vyráběly od padesá-
tých let minulého století, závodí už pět let.
„Dostal jsem se k tomu přes strejdu Láďu Šmí-
da, když mi bylo patnáct,“ vzpomíná dvacetile-
tý zámečník ze Starých Žďánic na Pardubicku, 
kde se s partou kamarádů už tradičně účastní 
tamního Stadion cupu. Ve Mšeně na ploché 
dráze přitom ještě nikdy nezávodil.

„Když jsme se dozvěděli o závodech ve Mše-
ně, přemýšleli jsme, že vyrazíme. Vloni se ale 
byli kamarádi jen podívat a letos jsme konečně 
vzali i stroje,“ dodává nadšený mopedista.

Na žďánických závodech mopedů byl jako 
patnáctiletý kluk na chvostu, postupem času se 
ale začal zlepšovat. První ročník odjel na devě-
tašedesátém místě.

„Ještě jsem to neměl vyladěný. Pak byl ale 
velký skok na devatenácté místo. Třetí rok už 
jsem měl od dost lépe upraveného mopeda, tak-
že jsem se dostal na páté místo a naposledy jsem 
se probojoval na až třetí pozici. Ale že se stanu 
ve Mšeně mistrem světa, to jsem fakt nečekal,“ 
popisuje svůj postup Denis Šmíd a dodává, že 
spousta závodníků má motory převrtané na se-
dmdesát kubíků a tým ze Starých Žďánic jezdí 
stále na padesátkách. Všechny své jízdy přitom 
mladý borec dojel pokaždé na prvním místě.

Stejně na tom byl i jeho kamarád Ondřej 
Pleskot, který také neměl v jízdách, kterých se 
zúčastnil, konkurenci. Spolu se ale dva borci 
z Pardubicka utkali až v rozstřelu, kde se měli 
podělit o první a druhé místo. Denis tři kola na 
antukovém oválu zvládl rychleji, stačila ovšem 
jen malá chybička a skončil by na druhé příčce.

Říká, že za svůj úspěch vděčí hlavně strýč-
kovi Láďovi, který se stará o to, aby závodní 
moped jel co nejživěji. „Strejda to jezdí už de-

vět let, takže ví, o co jde. Stroj je opravdu vý-
borný, udělali jsme pár úprav, jednička a dvojka 
se krásně sbíhaly, nehřálo se to, nevadlo, prostě 
to pořád skvěle jelo. Jsem fakt spokojenej.“
Letošnímu mistrovi světa ještě pomalu nevy-
chladl rozžhavený motor a už se těší na příští 
závody. Kam? No samozřejmě do Mšena.

Chybět ale nebude zřejmě ani na morav-
ském seriálu závodů. „U nás ve Žďánicích to 
trochu upadá, takže zkusíme Moravu a uvidí-
me. Mají tam každoročně osm závodů,“ do-
plnil Denis Šmíd, kterému úspěch ze Mšena 
bude připomínat nádherná trofej v podobě 
skleněného globusu s vypískovaným logem 
závodu a umístěním.

Text a foto Jiří Říha
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Nemocnice 
Mělník 
spustila 
systém 
e-receptů
Ve Středočeském kraji je vůbec první ne-
mocnicí, která začala elektronické recepty 
vydávat. Na novinku se připravovala dva 
měsíce. Pro všechny lékaře například muse-
la zřídit elektronický podpis.

Elektronický recept se od toho původní-
ho tištěného receptu liší pouze tím, že na 
něm bude čárový kód. Mnozí si tak změny 
ani nevšimnou. Když s ním pak přijdou do 
lékárny, obdrží léky úplně stejně jako u tak-
zvaně klasického receptu. „Elektronická 
preskripce zrychlí výdej léčiv a zvýší bez-
pečnost pro pacienty,“ říká ředitel nemocni-
ce MUDr. Tomáš Jedlička, proč se do pro-
jektu zařízení zapojilo dobrovolně. 

Systém elektronické preskripce funguje 
od roku 2010, ale využívá ho zatím málo 
lékařů. Od roku 2015 budou elektronické 
recepty povinné pro všechny. Obavy z no-
vinky může mezi pacienty vyvolávat slůvko 
elektronický. Ale to je jen zpracování dat, 
které se pacienta naprosto nijak negativně 
nedotkne. 

Největší předností je u elektronických 
receptů bezpečnost. Recept nelze padělat, 
elektronický systém jasně sděluje, který lék 
mají lékárníci pacientovi vydat, je plně auto-
maticky vyplněná hlavička a jméno lékaře. 

„Když přijde pacient přímo s vydaným 
e-receptem do lékárny, tak na tomto e-recep-
tu je nejdůležitější čárový kód, který v lékár-
ně načteme,“ vysvětluje vedoucí nemocniční 
lékárny Romana Beránková, co všechno vidí 
na obrazovce a v čem jsou pro ně elektronic-
ké recepty výhodnější.  

„Vidíme přesný název léčivého přípravku, 
sílu a velikost balení. Samozřejmě taky dáv-
kování pro pacienta. Počítač mi ještě potvr-
dí, zdali tento výdej byl proveden správně 
nebo došlo k nějaké chybě,“ dodává Berán-
ková.

Lékárník tak bude moci u každého pacien-
ta zkontrolovat, zda nebere lék jiného názvu 
se stejnou účinnou látkou a zda mu nehrozí 
předávkování, nebo zda neužívá přípravek, 
který by s novým lékem mohl vyvolat nepří-
znivou reakci.

Všechny e-recepty jsou v centrálním úlo-
žišti. „Pacienti z našich ambulancí mohou 
s receptem přímo do nemocniční lékárny, 
kde jim garantujeme dostupnost léku, široký 
sortiment, bezpečnost a komunikaci s léka-
řem,“dodává ředitel Jedlička.

Elektronické recepty budou pomáhat 
v budoucnu hlavně pacientům, kteří chodí 
k lékaři pravidelně. Nebudou tam muset po-
každé. Recept jim časem jednoduše přijde 
pomocí SMS zprávy nebo e-mailem. 

Lucie Zikmundová
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„DIA“ Svaz diabetiků ČR, územní organizace Mělník ve spolupráci s VZP ČR  
Mělník, Nadace ČEZ Elektrárna Mělník, Soukromou střední zdravotnickou   
školou Mělník, FAN sladidla Tišice, městem Mšenem a diabetologickou 
ordinací Mělník MUDr. Jiřího Březiny si vás dovolují pozvat na

 DEN ZDRAVÍ
                nejen pro diabetiky

    NEJEN PRO DIABETIKY
    který se koná v pondělí 9. září 2013 od 9 do 12 hodin 
 v Domově seniorů ve Mšeně

 Program: měření glykemie – zdarma, měření
  cholesterolu – s finančním příspěvkem, měření tlaku 
 krve – zdarma, měření tuku – zdarma, poradenská služba

 Zveme všechny občany ze Mšena a okolí

Nabízíme:
Čištění a vymetání komínů, frézování komínů, 

vložkování komínů, revize komínů, kontroly komínů dle NV 91/2010 Sb.
Prodáváme, montujeme a servisujeme kotle na plynná paliva, 

peletky, pevná paliva a dřevozpracující kotle.

Při vložkování komínu s frézováním nabízíme frézování za 350 Kč/bm.
Dodáváme plynové kotle Thermona a Attack. 

Celý sortiment je uveden na www.atack.cz

PRODEJ SLEPIČEK  
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,  

opět prodává slepičky snáškových plemen 

Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, 
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý

Slepičky pouze z našeho chovu! Stáří slepiček 15 – 18 týdnů,  
cena 149 – 170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční v sobotu 
14. září 2013 Mšeno – u kostela – 13.45 h

Nová služba při prodeji slepiček – 
výkup králičích kožek – cena 15–22 Kč/ks 

Bližší informace po – pá 9 – 16 h 
na tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

 MělNICKá 113, 76 01 DolNí BEřKoVICE
 Tel.: 608 313 326
 www.kominictvi-cermak.cz
 email: info@kominictvi-cermak.cz

 

Při vložkování komínu s frézováním 
nabízíme frézování za 350Kč/1bm 

 Dodáváme plynové kotle THERMONA a ATTACK 



Kalendář výročí
Fabian Václav (*26. 8. 1833 Živonín † ?), vo-
ják z povolání, politický pracovník. Byl důstoj-
níkem u císařsko-královského vojska. Sňatkem 
v roce 1867 se stal spolumajitelem velkostat-
ku ve Velkém Újezdě a byl zvolen poslancem 
zemského sněmu a říšské rady. Náležel ke stra-
ně historické šlechty, v roce 1890 byl členem 
okresního zastupitelstva.
Režný Vojtěch (*26. 9. 1893 Mšeno †1945 
Dachau), učitel. Působil v české menšině v Ju-
goslávii, byl redaktorem krajanských časopisů, 
tvůrcem česko–srbského slovníku a učebnice. 
Zahynul za druhé světové války v koncentrač-
ním táboře Dachau.
Stránský Pavel ze Zapské Stránky (*1583 
Stránka †1657 Toruň), historik. Původně pro-
fesor gymnázia v Litoměřicích, po sňatku 
s bohatou vdovou opustil učitelské povolání 

a zastával různá místa na městských úřadech. 
Hlásil se k Jednotě bratrské, účastnil se pro-
tihabsburského odboje a po bitvě na Bílé hoře 
mu byla zabavena polovina jmění. Odmítl re-
katolizaci a v roce 1627 musel Čechy opustit. 
V emigraci napsal spis Respublica Bohemiae – 
O státě českém (vyšlo v Leydenu 1634 a v To-
runi druhé rozšířené vydání 1643), považovaný 
za nejlepší dílo českého humanistického děje-
pisectví. Podává ucelený pohled na český stát 
a jeho předbělohorský vývoj. Je v něm množ-
ství údajů historických, zeměpisných, státo-
právních, fakta o obyvatelstvu, jazyku, sta-
vech, panovnících, úřadech a náboženství. Mj. 
o Mělníku píše, že „…město je sice malé, ale 
vystavěné na místě přepůvabném…znalcům 
dobrého pití se zvláště doporučuje lahodnost 
mělnického vína…“ 
Sígl M.: Kdo byl a je kdo - Mělnicko, Kralup-
sko, Neratovicko)

Je léto. Slovo koupaliště se skloňuje ve všech 
pádech. Turisté a návštěvníci Mšena nešetří 
chválou a opěvují krásu tohoto našeho skvostu. 
Široko daleko není takové odpočinkové mís-
to. Dokonce o něm čteme v novinách a vidíme 
záběry v televizi. Nikdy jsme však neslyšeli 
o těch, kteří se už v padesátých letech o všech-
no starali. 

My starší však víme, že jedním z nich byl 
pan František Houžvic. Se svou maminkou 
věnoval stovky hodin tomuto prostředí. A to po 
mnoho let. Oba je bylo vidět od časných ran-

ních hodin ošetřovat majetek koupaliště. Když 
zrekreovaní a osvěžení návštěvníci odešli, oni 
dva se teprve pustili do další práce – úklidu! 
A tak tomu bylo i později, kdy mu pomáhala 
manželka Zdeňka a jeho dvě tehdy malé děti. 
Myslím si, že mu dlužíme poděkování. Činím 
tak alespoň touto cestou. Byl to on, kdo natíral 
původní lavičky, opravoval poškozené židle 
apod. Je jedním z těch, kteří se velkou měrou 
zasloužili o chod koupaliště i jeho zachování. 
Byl duší i srdcem tohoto nádherného místa.

Zdeňka Kaulerová  

Tip na dobrou knihu
Ian McEwan: Nevinný
McEwanův román z prostředí poválečného Ber-
lína u nás vychází již podruhé, a to po třinácti le-
tech. V novém vydání je překlad Ladislava Šen-
kyříka opravdu brilantní a bez větších problémů 
drží krok s autorovou pověstnou slovní ekvilib-
ristikou. Odeonská sbírka McEwana se tak rozší-
řila o další román, který se dá v celé jeho tvorbě 
považovat poměrně za zásadní a přelomový.

Anotace: Píše se rok 1955 a do rozděleného 
Berlína přijíždí nesmělý anglický mladík, tech-
nický zaměstnanec Královské pošty, aby se svým 
skromným přispěním podílel na ambiciózní, 
přísně tajné operaci CIA a britské tajné služby 
SIS. Projekt, který byl ve skutečnosti vyzrazen 
britským špionem pracujícím pro Sovětský svaz 
v samém zárodku (George Blake byl v roce 1961 
odsouzen britským soudem za vlastizradu k 42 
letům vězení), spočíval ve vyhloubení tunelu do 
sovětské okupační zóny, odposlouchávání tele-
fonních hovorů a zachycování šifrovaných zpráv. 
Mladý Leonard Marnham však nežije jen svou 
prací. Berlín, který ho překvapí stále citelnou po-
válečnou chudobou i vzrůstajícím napětím roz-
děleného světa, které o šest let později vyvrcholí 
stavbou Berlínské zdi, pro něho zároveň znamená 
vstup do dospělosti i první milostnou zkušenost. 
Ve chvíli, kdy se velké dějiny nečekaně protnou 
se soukromým světem hrdinů v sérii typických 
mcewanovských tragikomických náhod, dochází 
i k nečekanému rozuzlení příběhu, pod jehož špi-
onážním nátěrem pulzuje život skutečných lidí, 
jemuž McEwan rozumí jako málokterý současný 
světový autor.

Román se pohybuje na hraně reálných a smyš-
lených událostí a fascinuje věrohodností, se kte-
rou autor čtenáře provází příběhem, který se v re-
álných historických kulisách a místech odehrává. 
Neméně významnou úlohu v příběhu hraje po-
válečný Berlín. Město zničené největším váleč-
ným konfliktem všech dob staví sugestivní kulisy 
celého příběhu. Ačkoliv od konce války uteklo 
již několik let a zdálo by se, že je všem útrapám 
konec, není tomu tak. Do ulic se vkradlo napě-
tí a obavy způsobené novým rozdělením světa 
a nebezpečí dalšího válečného konfliktu. Ostatně 
kontrast mezi západní částí a tou, spravovanou 
sovětskými vojsky, tady také hraje svoji roli.

Žánrově nezařaditelný román – je to špionážní 
thriller, nešťastná romance, existenciální román, 
psychoanalýza i černá crazy komedie v jednom. 
Rozhodně stojí za přečtení.

DUŠE I SRDCE LÁZNÍ

Panu učiteli s láskou
Kdo by neznal společenského, vstřícného, 
hodného pana učitele Jaroslava Píšu? Narodil 
se před sto lety – 16. září 1913 na Mladobole-
slavsku. Po studiích učil na různých místech, 
ale natrvalo zakotvil s manželkou Vlastou ve 
Mšeně, kde učil na základní škole až do roku 
1973. Nebýt nemoci, určitě by učil déle.
Měl plno zájmů, mezi které patřily v mládí 
šachy, rád tančil, byl jednatelem Červeného 
kříže a hlavně byl velkým fandou Slavie. 
V důchodovém období si intenzivně užíval 
chalupu v Lobči, rád luštil křížovky, které 
mu každý nosil. S manželkou vychovali 
dvě dcery – Jarču a Ilonu. Zemřel dne 12. 6. 
1986 a my na něj s úctou vzpomínáme.

Rodina
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Vzpomínka na starostlivé správce mšenského koupaliště

Prodám nepromokavou plachtu na auto, 
lehká, pevná, odolná proti větru, slunci 
i mrazu, na všechny typy os. aut, zesílený 
okraj s kovovými oky, nepoužitá v orig. 
balení, cena pouze 390 Kč. Mohu zaslat 
i na dobírku. Tel. 776 168 887. 
Prodám 200 ks různých mincí, Evropa 
a svět 20. stol., pouze dohromady, 3 Kč za 
ks. Zašlu i na dobirku. Tel. 776 168 887. 
Daruji koťátko, po mamince ragdoll, je 

Inzerce krásné, chundelaté, modré oči, stáří 1 mě-
síc, je zvyklé doma i venku. Děkuji za zprá-
vu. Renata Čechová, tel. 737 348 697.
Prodám zcela nový kvalitní německý dale-
kohled 16x50 za výhodnou cenu, je určen 
zejména pro myslivce a k pozorování příro-
dy. Cena jen 1900 Kč. Na dobírku. Vhodné 
i jako pěkný dárek. Tel. 723 509 549.  
Prodám velmi pěkný manažerský note-
book, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows 
XP Professional, stříbrný, jako nový, 
jen 3900 Kč. Celá ČR, i na dobírku. Tel. 
723 509 549.
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PROGRAM MEKUC
ZÁŘÍ 2013

3. út 19.30 h SWINGOVÝ VEČER • ERIKA 
KERTESZ DUO – koncert jedné z nejlepších 
mladých soul-jazzových maďarských zpěva-
ček a skladatelek Eriky Kertész s Davidem Re-
schofskym. Koncert je pořádán ve spolupráci 
s Alenou Herinkovou a Jirkou Endlerem. Pro 
držitele kupónu Mekuc z Dvořákova festiva-
lového pasu platí 40% sleva ze vstupného na 
tento koncert.
6. pá 17 h OBRAZY, GRAFIKA, FOTOGRA-
FIE, PLASTIKA – slavnostní vernisáž spo-
lečné výstavy členů Sdružení výtvarníků ČR. 
Výstava potrvá do 22. října 2013.
9. po 17.30 h UMĚLECKÉ SMĚRY 20. STO-
LETÍ – FAUVISMUS, přednáška z cyklu 
„O umění“ Mgr. Čeňka Hlavatého, ředitele 
ZUŠ Mšeno. Umělecký směr, který vznikl ve 
Francii na počátku 20. století. Barevná nad-
sázka v tvorbě H. Matisse, A. Deraina, M. de 
Vlaminca a R. Dufyho.
11. st 15,30 h PŘÍVORANKA – oblíbený hu-
dební pořad. K tanci i poslechu hraje známá 

kapela z Přívor pod vedením Miloše Valenty.
12. čt 18 h, galerie Ve věži RACEK VE VĚŽI 
– vernisáž výstavy ilustrací Lukáše Urbánka.
Výstava potrvá do 27. října 2013.
16. po 19,30 h PARCHANT MARYLIN – di-
vadelní „dokument“ o hvězdě, kterou zabilo 
příliš dokonalé image. Hrají herci Švandova 
divadla na Smíchově Zuzana Onufráková, 
Apolena Veldová a Jakub Kudláč.
20. pá 18 h, galerie Ve věži NOC VE VĚŽI 
– doprovodný program pro děti k výstavě Lu-
káše Urbánka.
22. ne 15 h KOUZLA A ČÁRY TAJEMNÉ 
PRAHY – pohádka určena nejmenším dětem 
je plná pověstí, písniček a příběhů, které se 
hravou formou snaží přiblížit dětem bohatou 
historii našeho státu a historii hlavního města 
Prahy. Hrají členové divadla Láry Fáry.
24. út 18,30 h KINOKAVÁRNA • JARO-
SLAV JELÍNEK – promítání dokumentárních 
filmů Jaroslava Jelínka zachycujících všední 
život na Mělníku za starých časů. Tentokrát 
na téma „Mělnická vinobraní v letech dávno 
minulých“.
25. st 15,30 h HEZKY ČESKY OD PODLA-
HY – hudebně zábavný pořad. K poslechu hra-
je kapela Tancovačka Standy Tatara.

26. čt 9,30 h AUTOŠKOLKA – dopravní po-
řad, který zábavnou a hravou formou oslovuje 
děti od 4 do 8 let. Účinkují Jan Susa a Franti-
šek Prošek.
28. so 11 h, park před MKD ROMSKÁ SCÉ-
NA MĚLNICKÉHO VINOBRANÍ – v parku 
před MKD vystoupí řada romských tradičních 
kapel i známých interpretů současné hudební 
scény. Večerní program v MKD od 20 h.
30. po 18 h KDYŽ SE UČENÍ NEDAŘÍ – ME-
TODY VÝUKY ČTENÍ A PSANÍ – přednáška 
Mgr. Bohumily Toupalové přiblíží rodičům vý-
ukové metody z pohledu praxe, práci s textem, 
metody a postupy, které jsou kontraindikací 
úspěšného zvládnutí základů čtení a psaní. 
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
Divadelní představení: Figarova svatba – 
Klicperovo divadlo Hradec Králové. Zábav-
ný pořad: Minipárty s Karlem Šípem a jeho 
hostem J. A. Náhlovským. Koncerty: Klavírní 
recitál s Petrem Jiříkovským; Lucia Šoralová 
a La Alma – z cyklu Na vlně šansonu; Totál 
vokál – z cyklu A cappella nejen Ve věži. Ver-
nisáž výstavy: Jaroslav Svoboda – asambláže 
a malby na listí. Ostatní: nedělní pohádka pro 
děti; kinokavárna; pravidelné pořady v knihov-
ně; přednášky.

MŠENSKÉ NOVINY – měsíčník MěÚ Mšeno • Redakční rada: Dana Dlouhá, Miluše Flíglová, Martina Hanzlová, Karel Horňák (vedoucí – Na Tržišti 449, Mšeno, tel. 
315 693 132, 775 693 132, e-mail: noviny@mestomseno.cz), Jiřina Trunková • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Uzávěrka příspěvků je vždy 15. den v měsíci, plošná in-
zerce do 5. dne v měsíci • Grafická úprava Blanka Šulcová, tel.: 605 969 714 • Tiskne Tiskárna K + H Mělník • Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 10701

Ve dnech 6. -7. 9. 2013 se v mělnickém mu-
zeu chystá zajímavá výstava. Bude otevřena 
dne 6. 9. od 8:00 – 13:00 vyhrazeno pro ško-
ly a od 13:00 – 17:00 pro veřejnost, dne 7. 9. 
od 8:00 – 17:00 pro veřejnost.

Ve dnech 6. – 7. září 2013 se plánuje s ohle-
dem na přízeň počasí ve velkém sále Regionál-
ního muzea v Mělníku ve spolupráci s Myko-
logickým kroužkem Mělník další ročník vý-
stavy hub. I když Mělnicko patří k nejsušším 
oblastem, kde se v posledních letech houbám 
opravdu příliš nedaří, díky spolupráci s ostat-
ními mykologickými kroužky a díky mělnic-
kým muzejníkům, kteří se den dopředu vydá-
vají na výpravu za zajímavými úlovky darů 
lesa, by se na výstavě měly představit nejen 
místní běžné jedlé i jedovaté druhy, ale také 
druhy méně známé, či houby se zajímavými 
znaky z různých koutů naší země. Zasvěce-
ným průvodcem bude opět mělnický mykolog 
Jaroslav Malý, který Vám v průběhu výstavy 
poskytne praktické rady o houbách a jejich 
sběru. Doprovodnou akcí bude výstava ji-
řin pěstitelky Jany Čermákové. Součástí 
výstavy bude opět interaktivní zóna s origi-
nálními úkoly a hádankami s houbařskou te-
matikou i lákavá poznávací soutěž s možností 
výhry od pořadatelů akce.

Páteční dopoledne bude tradičně vyhrazeno 
žákům ze Základní školy Jungmannovy sady 
Mělník a Základní škole Jindřicha Matiegky 
Mělník. V  rámci dlouhodobé spolupráce 
v oblasti environmentální výchovy čeká vy-
brané třídy těchto škol komentovaná prohlíd-
ka spojená s informacemi o pravidlech sběru 
včetně prevence, čichovými hádankami, či ur-
čováním donesených druhů. Snahou progra-
mu pro školy je podpořit aktivním přístupem 
u mladých návštěvníků zájem o přírodní bo-

hatství našeho regionu, seznámit je se základ-
ním významem hub a upozornit na případná 
rizika spojená s jejich konzumací.

V páteční odpoledne a v sobotu se výstava 
otevře pro veřejnost. V loňském roce se přišlo 
více než dvěma stovkami druhů hub potěšit 
kolem pěti set návštěvníků. Nezbývá než si 
přát, aby se s cílem akce sladilo i prozatím 
houbařským žním nepřející počasí.

Tato výstava ovšem není jedinou akcí, kte-
rou Mykologický kroužek v muzeu pořádá. 

Řada přednášek s houbařskou tematikou se 
koná v muzejní kavárně a i na tyto akce jsou 
návštěvníci výstavy srdečně zváni.  Již v mě-
síci září (18. 9. 2013 od 17:00 h) je možné 
navštívit přednášku na téma Podzimní houby 
nebo se můžete rovnou vydat s mykology na 
procházku do lesa spojenou s určováním hub, 
která se koná 21. 9. 2013.

Kontakt – Mykologický kroužek Mělník: 
Jaroslav Malý, houbolog@seznam.cz, tel: 
731 131 755, http://houby.naturfoto.cz/. Kon-
takt – muzeum: Lucie Čermáková, cermako-
va@muzeum-melnik.cz, tel. 604 508 363.

Město Mšeno zve na koncert skupiny

MILLI JANATKOVÁ TRIO 
Toto uskupení hraje autorskou hudbu 
ze sólového projektu a alba „Proměna“, 

sólistkou je mělnická rodačka, osobitá zpěvačka, 
hudebnice a výtvarnice Milli Janatková. 

Koncerty se vyznačují spontánní, neformální a radostnou 
atmosférou propojující žánry od latinskoamerických 

rytmů po jazz, folk a alternativu.

Účinkují: 
Milli Janatková – zpěv, kytara/perkuse, 

Marek Novotný – klavír, Petr Tichý – kontrabas.

neděle 15. září 2013 – 18 hodin, 
Mšeno, sál Městského úřadu

V MUZEU SE CHYSTAJÍ (NA) HOUBY... 



PÁTEK 27. ZÁŘÍ 2013
Hudební scéna: Po tři dny moderují sourozen-
ci Tomáš Peterka a Lucie Peterková, moderáto-
ři Českého rozhlasu
15:00 Slavnostní zahájení, zvony a trubači
15:10 Přípitek starosty města
15:30 Plek Wek (D)
17:00 Covers for Lovers
18:30 Baťa a Kalábůf něžný beat 
20:00 Wanastowi vjecy  
21:30 AC/DC revival (D)
23:00 Barb Wire Dolls (USA)
00:15 Nick Cash & Safety pins (GB)
Vinná scéna
16:00 Přívoranka
17:30 Liwid 
19:00 Barbar 
20:30 Našrot
22:00 Divine Rebellion
23:30 SPS
Country scéna
19:00 Country bál a Bryčka 

SOBOTA 28. ZÁŘÍ 2013
Chrám sv. Petra a Pavla na Mělníku
09:00 Chrám sv. Petra a Pavla na Mělníku, 
slavnostní mše na počest sv. Václava za účasti 
J. M. can. Jiřího Hladíka O.Cr. , slavnostní vy-
zvánění zvonů  
10:00 – 16:00 prohlídky kostnice
10:00 – 18:00 vyhlídka z věže kostela
Hudební scéna:
10:00 Ghost on Tuesday
11:30 The Morlocks
13:00 Pohádkový rivajvl
14:30 Kašpárek v rohlíku
16:00 Charlie Straight
17:30 Iva Frühlingová
19:30 průvod Karla IV. – příchod na hlavní 
scénu
19:55 Program skupiny Historica na počest 
Karla IV.
20:30 Pa-li-Tchi – ohňová show
20:45 Zahájení ohňostroje na hudbu, ohňo-
stroj 
21:00  Sigue Sigue Sputnik (GB)
22:30 The Black Tartan Clan (GB)
00:00 Sham 69 (GB) 
Vinná scéna
10:30 ZUŠ Mělník
12:00 Mělničanka
15:00 Five Sins

16:30 Lars Wallin
18:00 Jim Čert
19:10 Průvod Karla IV. a zdravice rychty za 
zvuku zvonů 
19:45 Mnohej z nich je hrbatej
21:00 Záviš 
22:45 Ciment
Country scéna
10:00 Mošňáci
11:20 ASM
12:45 Blue Brothers
14:00 Ondra Ruml
15:20 Modrotisk
16:40 Crazy Hambones
18:00 Ivan Mládek
21:00 Netřesk
Historická scéna zámek 
10:00 žonglérské a kejklířské vystoupení – 
Ovis Joculatores
10:30 dobová hudba – Musica Canora
11:00 Šermířská scéna – Zámecká lapálie aneb 
měšťané ve válce
12:00 loutkařský soubor Javajka Neratovice
12:30 dobové tance – Ambrosia
13:00 žonglérské a kejklířské vystoupení – 
Ovis Joculatores
13:30 skupina historického šermu – Vítkovci
14:00 loutkařský soubor Javajka Neratovice
14:30 dobové tance – Ambrosia
15:00 dobová hudba – Musica Canora
15:30 šermířská scéna – Zámecká lapálie aneb 
měšťané ve válce
16:30 žonglérské a kejklířské vystoupení – 
Ovis Joculatores
17:00 dobová hudba – Musica Canora
17:30 loutkařský soubor Javajka Neratovice
18:00 trocha odpočinku po náročném dnu
18:45 řazení průvodu na zámku
19:00 loučení se zámkem + odchod průvodu 
ze zámku

NEDĚLE 29. ZÁŘÍ
Hudební scéna:
09:30 The Mask
11:00 K (S) 
12:30 Cosmonautix (RUS) 
14:00 Iné Kafe
15:30 Sterile Hermaphrodite (S)
17:00 Smokie Revival (CZ)
18:00 Zakončení, zvony sv. Petra a Pavla, trubači
Vinná scéna
10:00 Jarošáček a Jarošovci

11:10 J. V. Sládek, Mělnická balada, Nové 
divadlo
11:30 Kohout plaší smrt
12:30 J. V. Sládek, Mělnická balada
13:00 Antibiotic (F) 
14:30 Vivid recollection (S)
15:45 Trestání nepoctivých řemeslníků
16:30 Nirvana revival 
Country scéna
10:00 Womacklee
11:30 Berušky
13:00 Justrin Lavash
14:30 Spirituál Kvintet
Historická scéna zámek
10:00 žonglérské a kejklířské vystoupení – 
Ovis Joculatores
10:30 dobové tance – Ambrosia
11:00 dobová hudba – Musica Canora
11:30 skupina historického šermu Rego – Vy-
pečený Berka
12:00 loutkové divadlo – Pešán
12:30 dobové tance – Ambrosia
13:00 skupina historického šermu – Sinister

13:30 žonglérské a kejklířské vystoupení – 
Ovis Joculatores
14:00 dobová hudba – Musica Canora
14:30 Šermířská scéna - Zámecká lapálie aneb 
měšťané ve válce
15:30 loutkové divadlo – Pešán

PO VŠECHNY TŘI DNY
Historické a řemeslné stánky
Ulice Svatováclavská, Husova, Zámecká 
a Česká
Řemeslná vesnička – ukázky řemesel kovář, 
koželuh, drátenice, vitrážistka, kameník, smal-
tování, keramika a pražení kávy, paličkování, 
cínařství, práce se slámou, dřevořezba, perníč-
ky, historické fotografování
Pouťové atrakce ul. Tyršova, Fibichova, J. 
Seiferta, Kněžny Emmy každý den vinobra-
ní až do pozdních večerních hodin dle zájmu 
návštěvníků 
Zámek Mělník + Vinařství Lobkowicz 
ochutnávky vín, prohlídka vinařství s průvod-
cem a odborným výkladem, představení vín, 
technologie a historie vinařského závodu
Jízdy vyhlídkovou lodí po Labi z přístaviště 
u vinařství Lobkowicz podle jízdního řádu, 
v případě zájmu mimořádné jízdy
Regionální muzeum Mělník Muzeum, 
které si užijete… i o vinobraní přijďte na-
vštívit muzeum, kde je pro Vás připravena 
ochutnávka českých vín z Mělníka, Roudnice 
n. L., Litoměřic, Velkých Žernosek a Chrám-
ců. Degustace probíhá v původních středově-
kých sklepích z 2. poloviny 14. století. Ote-
vřena je i kavárna, která nabízí klidné pro-
středí k odpočinku v rušném čase Vinobraní. 
Aktuální výstava Nejstarší řemeslo (27. 9. 
– 3. 11) vypovídá o dějinách prostituce a je 
zapůjčená z Muzea Policie Praha.
Chrám sv. Petra a Pavla na Mělníku
prohlídky kostnice, vyhlídka z věže kostela
Dětská scéna – historie hrou
dílna cechu malířského – heraldik předvádí 
malování štítů, prodej vlastních výrobků – 
dřevěné repliky zbraní, štítů; Malířská dílna 
pro děti – možnost namalovat si vlastní erb 
na předlohu (10 Kč); rytíři temnoty – střelnice 
s kuší pro děti; dobývání hradu – katapult; dra-
čí doupě – šípomet; rytířské kuželky; dřevce 
a kroužky; šipky rytíře „Žumbery“; rybářské 
štěstí; házecí hrad; nenasytný generál; dřevěný 
dětský ruční kolotoč
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„Vážení sportovní přátelé,
motoristický sport má ve Mšeně dlouholetou 
tradici. První motocyklové závody byly pořá-
dány již v roce 1950. A od této doby se uspo-
řádalo 29 ročníků. Letos bude završena třetí 
desítka uspořádaných soutěží. Během těchto 
let se při pořádání vystřídalo několik generací 
pořadatelů ze Mšena nebo blízkého okolí.

Dovolte mi‚ abych vás jménem pořádají-
cího Enduro klubu Mšeno pozval na již 30. 
ročník motocyklové terénní soutěže ve Mše-
ně, kde se představí nejlepší jezdci tohoto 
sportu nejen z České republiky. Přijďte pod-

pořit mšenské jezdce v závodě při Meziná-
rodním mistrovství České republiky Enduro 
jednotlivců a družstev a při Přeboru České 
republiky Enduro jednotlivců a družstev.

Sportovní podnik, který se uskuteční o ví-
kendu 7. – 8. 9. 2013‚ je výsledkem obětavé 
práce členů našeho klubu, ale i vstřícností 
mnohých dalších ochotných lidí, bez kterých 
by se tento podnik nekonal. Poděkování pat-
ří všem obecním zastupitelstvům, občanům, 
majitelům a nájemcům pozemků, které jsou 
na trati závodu, bez jejichž shovívavosti 
a vstřícnosti by se tento závod nemohl usku-

tečnit. Trať závodu je vytýčena v okolí Mše-
na a nabídne mnoho zajímavých míst, která 
prověří schopnosti jezdců.

Na diváky, kteří se vydají na cestu podél 
trati, máme velkou prosbu: Dbejte na svou 
vlastní bezpečnost a nestůjte na místech, kde 
by vás jezdci mohli ohrozit. Dbejte pokynů 
pořadatelů, respektujte soukromý a státní 
majetek a hlavně buďte ohleduplní k příro-
dě. Neodhazujte odpadky, parkujte jen na 
vyhrazených místech. Na chování vás všech 
– jak jezdců, tak i diváků – záleží, bude-li 
možno uspořádat další ročník.“

Druhý víkend v září bude ve Mšeně patřit kvalitnímu sportu  

JubILeJNÍ eNdurO
Agilní Enduro klub Mšeno připravil na druhý zářijový víkend tradiční motoristický pod-
nik. Pojede se jubilejní, 30. ročník terénních motocyklových závodů, které jsou zařazeny 
do seriálu Mistrovství České republiky. Pořadatelský tým má v těchto dnech napilno, aby 
organizačně zvládl nápor několika desítek jezdců, kteří k soutěžnímu klání přijedou z celé 
České republiky. Dejme na úvod slovo Karlu Dlouhému, řediteli již zmíněného podniku:
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