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Při výročí sovětské okupace 
diskutovali o pravdě a lži

ČEKÁ NÁS
11. 9. Romanov
Bohoslužby ve skalách od 15.00 
Vyhlídky na Romanově.

11. 9. Mšeno
Velký dechový orchestr MKD 
Mělník na náměstí Míru ve 
Mšeně od 17.00. V rámci Dnů 
evropského dědictví.

11. 9. Mšeno
Swingová tančírna a reálu měst-
ských lázní - tradiční swingový 
večer s hudbou a tancem, od 
18.00. Více informací na  
swingbusters.cz.

17. a 18. 9. Mšeno
Víkend plný burčáku na mšen-
ském náměstí, více na straně 6.

18. a 19. 9. Mšeno
Šachová škola pat a mat pořádá 
krajský přebor mládeže 2021 v 
šachu jednotlivců, sokolovna. 
Podrobnosti v aktualitách na 
webu mestomseno.cz.

18. 9. Šemanovice
Koncert Báry Zmekové od 20.00 
v Nostalgické myši.

19. 9. Lobeč
Houbobraní na zámku v Lobči 
- soutěž ve sběru hub, sraz 
účastníků s prázdnými košíky 
od 8.00 do 10.00, možná je 
registrace předem na 602 645 
160. Zámecká restaurace bude 
otevřena od 11.00 do 16.00.

19. 9. Mšeno
Veteran club Mšeno pořádá 
Zavírání šoupátek, poslední 
vyjížďku letošní sezony. Sraz 
účastníků na náměstí Míru. 
Více informací na webu  
jawaczveteran.cz.

24. 9. Šemanovice
Koncert skupiny Doktor Viktor 
od 20.00 v Nostalgické myši.

25. 9. Šemanovice
Koncert Beaty Hlavenkové  
a Oskara Töröka od 20.00  
v Nostalgické myši.

2. 10. Stránov
Zámecká slavnost se šermíři, 
pohádkou a trhovci. Více na 
zamekstranov.cz.

Večera se zúčastnili Ivan Gabal a Štěpánka Filipová. Foto: Josef Havel 3x

Mšeno - Sociolog Ivan Gabal v 
rámci diskusního večera na téma 
Dezinformace a informace, který 
se uskutečnil na mšenském kou-
pališti v sobotu 21. srpna 2021, vy-
jádřil přesvědčení, že Okamurova  
Strana přímé demokracie (SPD) 
by měla být zrušena. Naznačil tím, 
že český stát by měl být aktivní v 
boji proti dezinformacím a neměl 
by se bát zasáhnout. „Když před 
časem byla zrušena extrémistická 
Dělnická strana, mělo to ve veřej-
ném prostoru pozitivní dopad,“ 
připomněl sociolog. 

Ivan Gabal  tento svůj názor dal 
do souvislosti s politickým a spole-
čenským vývojem československé 
první republiky, když řekl: „Nej-
větší chybou prezidenta Masaryka 
bylo, když někdy v roce 1933 či 
1934 nedal zakázat Henleinovu 
sudetoněmeckou stranu s tím, že 
je demokratická. Henleinovci, kte-
ří prosazovali zájmy hitlerovského 
Německa, následně vyhráli volby, 
a všichni víme, kam to vedlo.“ Ivan 
Gabal přítomným asi 40 poslucha-
čům připomněl, že dezinformace  
a jejich vliv při snaze ovládnout 
prostor toho či onoho státu nejsou 
pouze otázkou několika posled-
ních let. 

Druhým hostem akce, kterou 
zorganizoval mšenský evangelic-
ký sbor ve spolupráci s městem 
Mšenem, byla tisková mluvčí Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí 
Štěpánka Filipová. Ta zdůraznila, 
že navzdory působení dezinfor-

mací na sociálních sítích bychom 
neměli propadat beznaději. „Dů-
ležité je vnášet do života pozitivní 
náboj, myšlenku a postoj. Nenech-
me se otrávit,“ zdůraznila. Její 
diskusní kolega dodal, že bychom 
měli méně konzumovat informace 
médií a sociálních sítí a znovu se 
vrátit k četbě beletrie.

Akci moderoval mšenský evan-
gelický farář Michal Šimek. Mezi 
jednotlivými vstupy zahrála har-
monikářka Elka Mája z Mělníka 
písně Karla Kryla, Radůzy i své 
vlastní. Jednotlivé vstupy zaha-
jovali mšenští divadelníci David 
Bidlo, Jiří Fanta a Václav Novák 
citacemi osobností o pravdě a lži. 
Každý z nich měl vybrán citát, po 
jehož přečtení hosté bezprostřed-
ně reagovali. Šlo o tyto citáty:

Znám tři druhy lži. Velkou lež, 
malou lež a statistiku. (George 

Bernard Shaw)
Cokoli slyšíme, je názor, nikoli 

fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohle-
du, nikoli pravda. (Aurelius Mar-
cus Antonius)

Lež je tím nebezpečnější, čím je 
pravdě podobnější. (František Vy-
mazal)

Během večera Ivan Gabal defino-
val současný příliv dezinformací z 
Ruska jako snahu vyvolat v lidech 
pocit ztráty víry v cokoliv. „Když 
to srovnám, tak církev se snaží 
vyvolat v lidech víru a přesvědčit 
je o ní. Kdežto dezinformátoři usi-
lují o to, aby lidé nevěřili ničemu 
a nikomu, což má neblahé důsled-
ky,“ komentoval. Jako zbraň proti 
tomuto zhoubnému vlivu by měly 
církve, spolky a sdružení přichá-
zet s nabídkou rozvíjení morálky 
a etiky.

Michal Šimek

Představili se také mšenští divadelníci. Na harmoniku na koupališti zahrála Elka Mája z Mělníka.
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Józa Kauler byl plný nápadů,SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Znáte lidi, kteří 
vás dokážou po-
bavit za jakékoli 
situace? Možná 
jich není mnoho 
a zrovna já mezi 
ně rozhodně ne-
patřím. Někdy dokážu lidi kolem 
sebe spíš otrávit než rozveselit. 
Pravým opakem byl ale Pepa Kau-
ler, rodák ze Mšena. Měli jsme to 
štěstí, že byl čestným členem na-
šeho  mšenského okrašlovacího 
spolku. Když se k nám přidal, bylo 
mu něco přes pětasedmdesát, ale 
vždycky mluvil a myslel tak, jako 
by mu nebylo snad ani padesát. 
Vzhledem k tomu, že už přeci jen 
nebyl nejmladší, do nějakých vel-
kých brigád jsme ho nezapojovali, 
byl spíš zkušeným rádcem a přede-
vším bavičem na našich pravidel-
ných schůzích. Pokud náhodou ne-
přišel, vyřešili jsme, co bylo třeba,  
a šli jsme domů. Když s námi ale 
u stolu seděl Pepa Kauler, čas-
to jsme schůzi zahájili nejméně  
s hodinovým zpožděním nebo 
jsme mezi jednotlivými body po-
slouchali jeho vyprávění. Vzpomí-
nám si na jeden letní večer, možná 
před deseti lety, kdy jsme se jeho 
veselým příhodám z dětství v Kar-
lovce smáli tak, že jsme sotva po-
padali dech. Stačí si vzpomenout 
na to, jak se malý Pepa s dalšími 
kluky a holkami sázeli, kdo dočůrá 
dál, a musím se zase smát... Pepa 
nebyl jen bavičem, ale i mšenským 
patriotem s neuvěřitelnou pamětí. 
Přestože byl o 52 let starší, moc rád 
jsem ho poslouchal, když vyprávěl 
o časech dávno minulých. Pepo, 
budeš nám všem moc chybět...
S úctou a vzpomínkou Jirka Říha

Josef Kauler. Foto: Josef Havel

V sobotu 14. srpna ve věku 
nedožitých 87 let zesnul Jo-
sef Kauler, mšenský rodák 

a motocyklový závodník. 
Josef neboli Józa, jak mu říkali 

nejbližší, to byl uragán. Plný nápa-
dů, optimismu, vtipu. Kdokoli se 
ocitl v jeho společnosti, musel být 
okouzlen jeho šarmem, inteligencí 
a schopností vyprávět. A že bylo o 
čem! Svůj bezmála devadesátiletý 
život zasvětil bezpočtu aktivit, které 
mu přinášely spoustu zážitků. Zů-
stane mi v paměti, jak sedí obklo-
pen posluchači, mává rukama, aby 
dodal svým slovům váhu, a z hlouč-
ku se ozývá tu a tam smích, obdiv-
né povzdechnutí, všetečná otázka 
či dívčí vypísknutí, když dojde na 
lechtivé téma. A Józa sedí, oči mu 
září, nechává se unášet proudem 
slov, vzpomínky ožívají. Jeho hlas 
jen tu a tam přejde do vyšších tó-
nin, pak se zase zklidní a plyne v 
rytmu slov. Je to jako včera, slyším 
ten medový bas, jak zpívá svůj part. 
Teď však již nezní na zkouškách 
mšenského Intermezza, ale zařadil 
se mezi členy nebeského chóru, ne-
boť nepochybuji o tom, že tam má 
své místo. Pojďme společně vzpo-

mínat na jeho životní pouť. 
Ta se započala v rodině Josefa a 

Anny Kaulerových, do níž se 4. 9. 
1934 narodil jako prvorozené dítě. 
Už jako malý chlapec se batolil v 
dílně svého otce, vyhlášeného au-
tomechanika a velkého motoris-
tického nadšence, není tedy divu, 
že mu svět – zejména jednosto-
pých – vozidel natolik učaroval, že 
se stal jeho celoživotní vášní. Po 
absolvování obecné a měšťanské 
školy ve Mšeně se v letech 1949 až 
1951 pod vedením svého otce vyu-
čil automechanikem a již jako šest-

náctiletý se účastnil první mšenské 
motocyklové soutěže. K zájmu o 
motorismus přivedl i své mladší 
bratry, především pak nejmladšího 
ze sourozenců, Jaroslava. V letech 
1954 až 1956 absolvoval vojenskou 
základní službu, po jejím skončení 
se vrátil k práci v mšenské Deze, 
lidovém kovodělném družstvu. V 
letech 1962, 63 a 65 úspěšně repre-
zentoval tehdejší Československo 
v Mezinárodní šestidenní motocy-
klové soutěži. Koncem 60. let si při 
práci pro Svazarm doplnil vzdě-
lání a stal se absolventem střední 
průmyslové školy strojní. S první 
manželkou žil v Mostě, kde působil 
jako automechanik a  lektor v au-
toškole. V polovině sedmdesátých 
let se podruhé oženil se Zdeňkou 
Antošovou a společně vychováva-
li syna Libora a dceru Lucii. V té 
době již pro svoji rodinu stavěl dům 
ve Mšeně, do nějž se počátkem 80. 
let přestěhovali. Rodinný život byl 
šťastný, ale Josefa tížila politická 
atmosféra. Dobu největších závod-
ních úspěchů měl za sebou, dny v 
práci se podobaly jeden druhému, 
bolševická šeď ubíjela a zdálo se, že 
život bude plynout už jen na úsečce 
rodina – práce. Normalizační ste-
reotyp byl o to tíživější, že se Josef 
se ženou směl v roce 1983 podívat 
do Švédska, kam koncem 60. let 
emigrovala jeho sestra. Avšak děti 
s nimi nesměly. Tehdy si naplno 
uvědomil, že bolševik nejenže zná-
rodnil otcovu dílnu, ale změnil osu-
dy milionů lidí. A to ho štvalo, jak 
později vyprávěl v Příbězích našich 
sousedů.  V polovině osmdesátých 
let vážně onemocněl jeho otec, a tak 
se k práci a starosti o rodinu přida-
la ještě péče o nemohoucího otce, 
na níž se společně se svými bratry 
podílel. Když na jaře roku 1989 Jo-
sefův otec zemřel, málokdo tušil, 
že komunistickému režimu zbývá 
již jen posledních pár měsíců. Po 
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Józa a jeho začátky s motorkami. Jízda zručnosti na Manetu 90 ve Mšeně.

 
 

Dovolte, abychom touto ces-
tou poděkovali všem přátelům, 
kamarádům a známým, kteří se 
21. srpna 2021 přišli do kostela 
sv. Martina ve Mšeně naposledy 
rozloučit s panem Josefem Kau-
lerem ze Mšena. Zároveň děku-
jeme za velké množství květino-
vých darů a hlavně děkujeme 
všem, kteří se ochotně podíleli 
na důstojném průběhu celého 
obřadu.                                                                                 

                       rodina Kaulerova

Poděkování

Na závodech v Rudné v roce 1955. Trénink na vrchu Nedvězí.
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ŽELEZÁŘSTVÍ -  ELEKTRO
Václav Kuneš

! ! !  NOVĚ V PRODEJI  ! ! !
REDUKCE NA NÁDRŽE IBC 1000 L

Prodáváme: 
ZAHRADNÍ  NÁŘADÍ,  HADICE,  SPOJKY

VODOINSTALAČNÍ  MATERIÁL
KOVÁNÍ  –  ZÁMKY – VLOŽKY

ELEKTRO MATERIÁL
LEPIDLA –  TMELY –  MAZADLA

SPOJOVACÍ  MATERIÁL
Služby: 

VÝROBA KLÍČŮ,  PŘESTAVBY VLOŽEK
BROUŠENÍ  NOŽŮ,  KOTOUČŮ A ŘETĚZŮ
Po telefonické dohodě možnost dovozu zboží

Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)

Tel.: 604 136 125, vendelinkunes@seznam.cz

I n z e r c e

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů

✴ opravy a rekonstrukce bytů a domů
✴ stavby, opravy a renovace zdí, sloupů,  

schodů aj. z pískovcových kvádrů
✴ pokládka zámkové dlažby
✴ sádrokartonové konstrukce

✴ zateplování obvodových plášťů budov
✴ veškeré malířské práce, včetně úklidu 

mobil: +420 773 082 098
e-mail: Vojtechovsky.O@seznam.cz

I n z e r c e

Dvacetiletý závodník Josef Kauler přebírá cenu za 4. místo v motocyklové soutěži v Berouně v roce 1954.

Průjezd Kočičinou 8. 5. 1967, ještě 
s nohou v sádře. Poslední rok závo-
dění. Foto: archiv Josefa Kaulera 6x

optimismu a mezi přáteli hýřil vtipem
sametové revoluci v osmdesátém 
devátém se Josef stal prvním polis-
topadovým starostou města Mšena. 
Avšak divoká devadesátá léta přála 
nejen svobodě, ale i sporům, poli-
tickým útokům a šarvátkám. Čtyř-
leté volební období bylo zakončeno 
infarktem a od roku 1994 odešel 
Josef do důchodu. Ani v něm se 
však příliš nešetřil. Společně s dce-
rou začal podnikat v oblasti pohos-
tinství, však také jeho matka Anna 
pocházela z rodu hostinských. 

Angažoval se v nejrůznějších 
spolcích, byl členem a rovněž sta-
rostou Tělocvičné jednoty Sokol, 
členem Okrašlovacího spolku pro 
Mšeno a okolí, zpíval v hudebním 
souboru Intermezzo, čímž vlastně 
navázal na své mladické působení 
v tanečním orchestru Josefa Dok-
sanského. Nadále se podílel na or-
ganizaci motocyklových soutěží, 
zejména těch terénních, a přispíval 
radou a zkušenostmi mladším mo-
toristickým sportovcům. Byl čle-
nem veteran clubu, ale duchem byl 
stále mladý, o čemž svědčí i to, že 
až téměř do posledka navštěvoval 
přednášky Univerzity 3. věku. Byl 
obětavý. Staral se o svou maminku, 
a když se její zdravotní stav zhoršil 
natolik, že se nemohla sama o sebe 
postarat, přestěhoval se na čas do 
rodného domu, aby jí byl nablíz-
ku. Mezitím také pomohl postavit 

dům pro svou dceru Lucku. V po-
sledních letech svého života se rád 
věnoval svým vnoučatům Filipovi, 
Vilémovi, Vanessce a Tobiášovi. A 
pořád vášnivě rád vyprávěl. A dis-
kutoval se svými bratry. Obzvláště 
hádky s Vladimírem byly pověstné. 
Samozřejmě to bylo jen takové bra-
trské kočkování, o čem jiném než o 
světě motorů. Vzhledem k tomu, že 
všech pět sourozenců k sobě mělo 
blízko, velmi ho před 3 lety zasáhla 

smrt nejmladšího z bratrů Jarosla-
va, rovněž motocyklového závod-
níka, jehož výchovu měl kdysi tak-
říkajíc na starost.

Josef se nerad chlubil. Ale já si ne-
mohu pomoci, odešel člověk, který 
měl a mohl být na leccos pyšný, 
přesto však zůstal skromným. Ne-

sluší se mluvit o zesnulých špatně, 
a i když i Josef měl jistě své tem-
nější stránky, byla bych moc ráda, 
kdybychom na něj vzpomínali jako 
na dobrého člověka se srdcem na 
správném místě. 

Čest jeho památce!
Vladislava Kaulerová Vaňková

Trénink na Kypě na začátku závodní 
kariéry okolo roku 1950.
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R O Z V O Z  O B Ě D Ů
RESTAURACE ZLALÝ LEV

● od pondělí do pátku pro občany i firmy 
ve Mšeně a okolních obcích

● výběr ze dvou druhů hotových jídel

 MENU s polévkou 120 Kč, bez polévky 95 Kč.

ChCETE SE STRAVOVAT ZDRAVěJI?

Využijte nabídku FIT obědů s menu za 130 Kč

 732 678 699   obedy-mseno@seznam.cz

I n z e r c e

Jste držitelem řidičského oprávnění 
skupiny C a profesního průkazu?

Pak vám nabízíme zaměstnání na pozici:
 

Ř I D I Č  -  S I L N I Č Á Ř
▶ středisko Mšeno, nástup možný ihned 

▶ odpovídající finanční ohodnocení
▶ přátelský kolektiv, práce blízko domova 
▶ výhodou řidičské oprávnění skupiny T

Více informací na tel.: 724 729 617 (Jiří Říha)
nebo na emailu: riha@zkp.cz

I n z e r c e

Na volbiste.cz voliči najdou 
zdroj nezávislých informací
Nevíte si rady, koho podpo-

řit ve volbách do zastupi-
telských orgánů České re-

publiky? Pak by vám právě v tom 
mohl pomoci nový projekt volbi-
ště (volbiste.cz), který představuje 
moderní koncept virtuálního vo-
lebního klání bez upřednostňová-
ní jakékoli politické síly. 

„Jedná se o unikátní platformu 
poskytující bezprecedentně roz-
sáhlý a detailní soubor informací, 
které se týkají široké škály spo-
lečenských a politických témat,“ 
říká předseda volbiště, z.s. ing. 

VÝROBNí FIRMA 
hLEDÁ DěLNíKA 

DO VÝROBy 
PLEChOVé STřEŠNí 

KRyTINy
Náplň práce:

• obsluha výrobní linky
• práce v dílně ruční výroby 
(polotovary z plechu, povr-

chová úprava atd)
• výhodou vyučení v oboru 

klempíř, zámečník, seřizovač 
strojů či lakýrník

Nabízíme:
• práci v rostoucí výrobní 

společnosti
• výkonnostní fin. ohodnoce-
ní - po zapracování až 30.000 

Kč vč. pohyblivé složky
• možnost prac. postupu dle 

schopností a spolehlivosti
• dobré pracovní zázemí
• jednosměnný provoz

• stravenky

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 

Hlovecká 316, Mšeno

PRODEJ BAREV (vodou 
ředitelné) - odstín dle 
dohody, cena 20 Kč/l  

               bez DPH 

Informace na telefonu:

 602 521 213

I n z e r c e

Martin Stibor, podle něhož je vol-
biště inspirováno modelem voleb-
ních kalkulaček, srovnání politic-
kých subjektů ovšem posouvá na 
vyšší úroveň.

Prostřednictvím jednotlivých 
tematických okruhů jsou na vol-
bišti prezentovány názory, stano-
viska a řešení politických stran 
působících v českém politickém 
prostředí. Zároveň se volbiště 
stává místem, jež přináší ucelený 
přehled nezbytných, doplňujících 
a vysvětlujících informací, které 
voličům pomáhají k poznání je-

jich volebních preferencí a výsled-
nému volebnímu rozhodnutí. 

Volbiště podle Martina Stibora 
tvoří skupina analytiků s různý-
mi politickými přesvědčeními a s 
mezioborovým přesahem mimo 
jiné oblasti politických a sociál-
ních věd, mezinárodních vztahů 
a ekonomie. „Zakládáme si na 
své nezávislosti na politických 
subjektech a státních institucích, 
na dotačním financování a na fi-
nancování konkrétními podnika-
telskými subjekty,“ dodal Martin 
Stibor.                                  (red)

 
 

Desítky lidí zavítaly v pátek 13. srpna na mšenské náměstí Míru, kde od 19 hodin hrála skupina Baťa 
a Malá parta. Koncert patřil mezi letní hudební akce, které v centru města pořádala místní kulturní 
komise. Závěr letní sezony bude patřit na náměstí 11. září od 17 hodin Velkému dechovému orches-
tru MKD Mělník, který se představí v rámci Dnů evropského dědictví 2021.             Foto: Robert Bursa

U kašny hráli Baťa a Malá parta
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Malý Arthur měl hrát hlavní 
roli při potopení bitevníku

Vážení čtenáři, je tu další 
měsíc a s ním i nové vydá-
ní Mšenska. Říkali jsme si, 

čím bychom vás tentokrát potěšili. 
Exponátů čili námětů na články je 
hodně. Zaujala nás však myšlenka 
jednoho návštěvníka muzea, který 
neobdivoval ani tak přes sto let 
staré panenky nebo kočárky, ale 
potěšily ho v uvozovkách obyčej-
né věci. Plechové hračky na klíček, 
telefony, se kterými si sourozenci 
mohli volat z místnosti do míst-
nosti, a Artur. Ptáte se, co je ten 
Artur vlastně zač?

Artur je stavebnice norského 
rybářského člunu, kterou v še-
desátých letech dvacátého století 
uvedla na trh československá hrač-
kářská firma Igra. O Igře a Igráč-
cích jsme již v minulosti psali.

Arthur je pro Nory velmi slavná 
loď. V Igře tehdy získali podklady 
pro stavbu norského rybářského 
člunu a srdce československého 
modeláře zaplesalo. Jméno po-
češtili a na trh se dostala dnes již 
kultovní dřevěná stavebnice Artur.

Arthur měl sehrát hlavní roli v 

Artur je dřevěná stavebnice norského rybářského člunu ze šedesátých let minulého století Foto: archiv muzea

Muzeum Staré krásnosti
Muzeum Staré krásnosti jsme ve 
Velkém Újezdě založili v roce 2018, 
protože máme rádi starobylé věci, 
které nám vypravují příběhy minu-
lých generací. Naleznete zde sbírku 
kočárků od konce 19. století do 80. 
let 20. století. Dále vystavujeme 
hračky a panenky z dob, kdy jejich 
životnost nebyla tři měsíce a čas-
to se dědily a předávaly. Pokud se 
rozhodnete nás navštívit, můžete v 
sezoně od června do září, a to ka-
ždou sobotu od 10  do 17 hodin. 
Budeme rádi. Muzeum bylo vybu-
dováno svépomocí bez dotací EU.   

Jitka a Mirek Hrdličkovi

I n z e r c e

operaci Title (Titul), která spočí-
vala v tom, že celkem nenápadná 
rybářská loď měla zničit obrov-
skou německou bitevní loď Tirpi-
tz. Píše se totiž rok 1942.

Tirpitz byla německá bitevní 
loď třídy Bismarck, pro představu 
měřila 251 metrů, šířku měla 36 
metrů. Své jméno získala podle 
německého admirála Alfreda von 
Tirpitze. Na vodu byla spuštěna v 
roce 1939. Byl to takový obrovský 
medvěd pohybující se nejdříve v 
Kielu (nejsevernější německé měs-
to), po napadení Sovětského svazu 
(1941) loď operovala v Baltském 
moři jako vlajková loď Baltské flo-
tily a později byla přemístěna do 
Norska, aby bránila případnému 
vylodění spojenců v Norsku. Tir-
pitz představoval nebezpečí pro 
Britské královské námořnictvo (a 
nejen pro ně), proto bylo rozhod-
nuto ho zničit. 

Po sérii neúspěšných operací  
následovala v roce 1942 operace 
Titul. Byl vybrán nenápadný ry-
bářský člun Arthur pod vedením 
kapitána Leifa Larsena. Pro zají-

mavost Arthur měřil 17 metrů. 
Což připomíná boj Davida a Go-
liáše. Tirpitz, který v té době kotvil 
v norském Trondheimu, měla zne-
škodnit řiditelná torpéda Chariot, 
která byla pod vodou připevněna 
vlečnými lany k lodi Arthur. Na 
lodi byli čtyři muži posádky a šest 
skrytých žabích mužů – britských 
potápěčů.

Operace Titul bohužel opět ne-
vyšla. Na moři totiž vypukla silná 
bouřka a velké vlnobití způsobi-
lo přetržení vlečných lan, a tudíž 
i utržení obou torpéd, a to 8 km 
před cílem. Loď se stala neovla-
datelnou a musela být potopena. 
Posádka se vydala po norské pev-
nině do Švédska. Z deseti mužů se 
devět zachránilo.

Tirpitz byl bombardován a zni-
čen až v roce 1944.

Tak zase zpět do současnosti.  
V muzeu Staré krásnosti vám výše 
zmiňovaný norský rybářský člun 
rádi ukážeme. A pokud budete 
mít nápad, jaký exponát popíšeme 
příště, budeme moc rádi. 

Jitka a Mirek Hrdličkovi

Za STARÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými  22. díl

Dne 26. září 2021 
uplyne 10 let od 
úmrtí pana Pepy 
Babáka. Kdo jste 
ho znali, věnujte 
mu, prosím, tichou 
vzpomínku. 

stále vzpomínající rodina

Udělejte radost svým blízkým, po-
přejte jim k jubileu, vzpomeňte na ze-
snulé nebo poděkujte těm, kteří pro 
Vás udělali něco hezkého. Text zašle-
te jako SMS zprávu na 724 846 381 
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

VZPOMÍNKA

ANTÉNY - SATELITY
Přechod na DVB-T2

Audio - Video - Instalace
Přepisy VHS, Video 8...

Michal Šatánek
721 485 028

Drůbež Červený Hrádek nabízí

PRODEJ SLEPIČEK
z vlastního chovu plemen Tetra hnědá, Dominant 

ve všech barvách, Green Shell typu Arakauna a Dark Shell 
typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 185 - 229 Kč/ks.             

 Prodej se uskuteční 19. září, 10. října a 7. listopadu 
2021 od 13.45 hodin u kostela ve Mšeně.

Vykoupíme i králičí kožky - cena dle poptávky.
Informace na tel.: 601 576 270, 728 605 840  

(po - pá 9.00 - 16.00)
www.drubezcervenyhradek.cz

I n z e r c e

Připadá vám,  
že v měsíčníku

mšensko
stále něco chybí?

Možná je to tím, že jste 
ještě redakci neposlali 

svůj příspěvek na:
msensko@email.cz

Zapojte se mezi nás  
a rozšiřte skupinu 

dopisovatelů!
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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou                             28. díl

Hradní studna za Velké války odhalila 
kostru studenta medicíny ze Mšena
V dalším díle našeho rodo-

pisného putování zamí-
říme do roku 1914, který 

se do paměti všech zapsal jako rok 
začátku Velké války. Celosvětový 
válečný konflikt poznamenal i ty 
nejmenší obce v monarchii, Mše-
no nebylo výjimkou. Zanechával 
za sebou hlad, bídu a propastné 
díry v duších. 

Do června onoho osudného roku 
probíhalo vše jako obvykle, každý 
se těšil z letních slunečních paprs-
ků, školní dítka byla plna dojmů z 
divadelního představení Hastrman 
a výletů do Litoměřic a Ústí nad 
Labem spojených s plavbou parní-
kem, uspořádaných Františky No-
vákem a Krausem. Ovšem třídenní 
výlet do Moravského krasu pořá-
daný učitelem Václavem Pickou 
byl královským zakončením škol-
ního roku. Účastnilo se jej celkem 
18 chlapců a 17 dívek měšťanské 
školy, které doprovázelo 5 kantorů. 

Kromě Macochy a Punkevních 
jeskyní mládež nejvíce upoutala 
zastávka v Brně. Moravské město, 
od Mšena tak vzdálené, uchvátilo 
školní výpravu především svou 
dominantou – hradem Špilber-
kem. Nechyběla návštěva kasemat, 
staré radnice a chrámu sv. Jakuba. 
Následovala cesta na pohádkový 
gotický hrad Pernštejn, který v tu 
dobu ještě vlastnil šlechtický rod 
Mitrovských. Na zpáteční ces-

tě zavítala výprava do Poděbrad, 
kde si žactvo prohlédlo historické 
centrum. Nikdo netušil, že je to na 
dlouhou dobu jejich poslední cesta 
za krásou a poznáním.

Když o týden později proletěla 
tiskem zpráva, že byli v Sarajevu 
zavražděni následník trůnu, arci-
vévoda František Ferdinand d‘Este 
a jeho choť Žofie, zachvátil monar-
chii smutek. Přestože tato událost 
zahalila celou monarchii do černé-
ho hávu, nikdo nečekal ještě horší 
zítřky. Na válku nikdo nepomyslel, 
o to více nečekaná byla. 

Na konci července, dva dny před 
vypuknutím Velké války, císař 
František Josef vyhlásil všeobec-
nou mobilizaci s cílem zvýšit po-
četní stavy rakousko-uherského 
vojska. Povoláni tak byli všichni 
muži narozeni mezi lety 1877 až 
1892. Ti mladší, narozeni mezi 
lety 1882 až 1892, byly přiděleni 
k armádě, starší k domobraně. V 
následujícím měsíci byly povolány 
navíc ročníky 1872 až 1876. Podle 
tehdejších zákonů tvořil vrchní vě-
kovou hranici věk čtyřicet dva let. 

Do Mšena přišla mobilizace 
uprostřed dožínek. Otcové od ro-
din, mladí i starší, se slzou v oku 
nechávali své příbuzné, manželky 
a děti na pospas osudu. Ani dva 
učitelé, plavící se před nedávným 
časem na výletním parníku, tomu 
neunikli. František Kraus se dostal 

Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
je jí 38 let, bydlí 
v malé dědině 
Okarec neda-
leko Brna, je  
místopředsed -
kyní táborské 
pobočky České genealogické a 
heraldické společnosti, orga-
nizuje genealogická setkání a 
přednášky, snaží se o populari-
zaci genealogie a podporu její-
ho mezigeneračního významu, 
mezi její zájmy patří historie, ar-
chitektura, divadlo a knihy.

o Vánocích 1914 do ruského zajetí, 
Novák vlivem válečných poměrů 
onemocněl. 

Co nám prozradí matriky? Po-
čátkem roku 1915 umírá slabostí 
srdce v c.k. rezervní nemocnici v 
Solnohradě jednoletý dobrovolník 
a domobranecký rekrut c.k. ze-
měbraneckého pluku č.8 Jaroslav 
Henc. Narodil se ve Mšeně roku 
1889 do rodiny řeznického mis-
tra Rudolfa Hence a Anny, dcery 
perníkáře Matěje Píška. Kromě tří 
sester má ještě o rok staršího brat-
ra Rudolfa, který sice válku přeži-
je, ale umírá na jaře roku 1920 ve 
věku 32 let na tuberkulózu plic. 

O pár řádků níže nás zaujme 
zápis o úmrtí studenta medicíny 
Čeňka Janatky. Narodil se roku 
1869 do rodiny řeznického mistra 
Štěpána Janatky a Anny Marie, 
dcery Josefa Vogla. Na rozdíl od 
Jaroslava Hence si svůj konec způ-
sobil sám, skočil v sebevražedném 
úmyslu do studny na kokořínském 
hradě. Bál se snad vojenského 
mundúru? Uvedený rok úmrtí tuto 
domněnku vyvrací. Přestože k po-
hřbu došlo až v roce 1915, kdy byl 
v hradní studni objeven, samot-
ný čin se udál již mnohem dříve, 
přesně před dvaadvaceti lety v roce 
1893. Přes veškerou snahu četnic-
tva nebyl tenkrát ztracený mladík 
vypátrán, doslova se po něm slehla 
zem. 

Nečekané rozřešení případu 
přišlo poté, kdy skupina dělníků 
vyklízela starou studnu. Ve znač-

né hloubce byla nalezena lidská 
kostra, šestihlavňový ostře nabi-
tý revolver s vypálenou jednou  
ranou, kožená peněženka obsahu-
jící několik drobných a klíček od 
kufru. Během let byla studna za-
nesena hlínou a spadaným listím, 
nebylo tedy možné při běžném ob-
hlížení cokoliv spatřit. 

Znalecká expertíza v kostře po-
znala tělo mladého muže, nachá-
zející se na zmíněném místě přes 
dvacet let. Četnictvo dle předcho-
zích záznamů o pohřešovaných 
lidech správně určilo totožnost a 
nalezené věci předložilo otci oběti. 
Klíčovou věcí se stal zmíněný klí-
ček, přesně zapadající ke studento-
vě kufru. Zda se jednalo opravdu 
o sebevražedný čin, nebo o dobře 
připravenou vraždu, již nezjistíme. 

Příště se k válečným letům ještě 
vrátíme, je zde několik dalších ob-
lastí, kde bádat. 

 
 

Další cyklistickou výzvu zrealizovali nadšenci z klubu Bike Mšeno. 
Na trase Ráj – Romanov za necelých 14 hodin štafetovým způsobem 
nastoupali potřebných 8 849 metrů, což je nadmořská výška nejvyš-
ší hory světa. Devět cyklistů se nepravidelně střídalo, nejlepší z nich 
přitom vyjel kopec patnáctkrát. Protože je na zmiňované trase pře-
výšení přibližně 140 metrů, bylo potřeba „Ráječák“ vyšlapat celkem 
63krát a najet úctyhodných 250 kilometrů.                   Jaroslav Kůtek

Z Ráje na Mount Everest
I n z e r c e

RESTAURACE ZLATÝ LEV MŠENO
vás zve na

VÍKEND PLNÝ BURČÁKU
pátek a sobota

17. a 18. září 2021
ochutnávka burčáku od mělnických vinařů 
s občerstvením, prodej burčáku v lahvích  
s sebou, přijímáme objednávky na celé 

lahve burčáku na 775 17 62 18
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Děti v Chorušicích vyráběly 
sýry a pečovaly o telátka
Chorušice - Dávno pryč jsou 
doby, kdy byly děti zvyklé starat 
se o hospodářská zvířata cho-
vaná běžně v hospodářstvích 
svých dědečků, babiček či tet  
z vesnice, a to hlavně během let-
ních prázdnin. Natož pak aby se 
dostaly přímo do provozu kraví-
nů nebo prasečáků. Dnes jsou v 
mini farmách a v zoo hospodář-
ská zvířata vítanou změnou pro 
mnoho dětí díky tomu, že si k nim 
mohou vlézt do ohrad, se zvířaty 
se pomazlit a nakrmit je přímo z 
ruky. To nám prostě přijde líto, a 
tak jsme se to letos už podruhé 
pokusili alespoň maličko napravit 
s dětmi z Chorušic a blízkého oko-
lí a přiblížit jim chod moderního 
kravína a ukázat, co obnáší země-
dělská činnost.

Pojďte se s námi podívat pod po-

I n z e r c e

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,

demolice, doprava sypkých materiálů,
drcení, třídění, kontejnery, skládání 

hydraulickou rukou, jímky, nádrže, ČOV, 
kanalizace, přípojky...

Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz

Mobil: 721 474 698

www.zemar.cz

 

Václav Emanuel horák (* 1. 1. 
1800 Lobeč † 3. 9. 1871 Praha), 
skladatel a spisovatel. Byl z rodiny 
vinopalníka a měl osm sourozen-
ců. Vyučil se zpěvu, hře na housle, 
basu a klavír u mšenského kanto-
ra J. Šubrta. Ve 13 letech navště-
voval farní školu v Praze a učil se 
hře na varhany. Ve svých 20 letech 
napsal první chrámové dílo Sal-
ve a další Mimas fidelium. Stal se 
učitelem zpěvu na pražské varha-
nické škole a učitelském ústavu, 
byl ředitelem Žofínské akademie. 
Solnohradské Mozarteum a mno-
hé české zpěvácké spolky jej jme-
novaly čestným členem. V roce 
1859 byl regenschorim v praž-
ském chrámu Panny Marie Sněžné 
a poté v Týnském chrámu, kde pů-
sobil až do smrti. Složil množství 
skladeb: smyčcový kvartet, vokál-
ní kvartety, zkomponoval 13 mší, 3 
rekviem, několik žalmů a českých 
národních písní. Je autorem ně-
kolika spisů hudebně pedagogic-
kých. Vydal mj. Zpěvní školu a sta-
rodávné Pašije. V revolučním roce 
1848 toužil napsat ještě operu, ale 
rodinný život mu přinesl mnoho 
smutku – v revoluci zahynuli naráz 
oba jeho synové a krátce nato ze-
mřela jeho žena, s níž je pochován 
v Praze na Olšanech.
Ludmila Svátková (* 12. 9. 1921 
Mšeno † 9. 11. 2010), po smrti 
manžela (učitele) převzala nejen 
chov včel, ale i kroniku Včelařské-
ho spolku pro Mšeno a okolí. Spo-
lu s Emilií Šestákovou a Čeňkem 
Viriusem je autorkou publikace o 
spolku, který v roce 2003 oslavil 
130 let svého trvání. Byla dlouho-
letou dopisovatelkou Mšenských 
novin.
Ladislav Fialka (* 22. 9. 1931 Lo-
beč † 22. 2. 1991 Praha), mim, 
tanečník a choreograf. Ovlivněn 
franc. pantomimou podnítil vznik 
a rozvoj české moderní pantomi-
my. V roce 1958 založil a vedl pan-
tomimickou skupinu v pražském 
Divadle Na zábradlí, kde uvedl 
množství inscenací (mj. Devět klo-
bouků na Prahu, Etudy, Knoflík, 
Sny, Blázni, Caprichos, Funambu-
les 77, Lásky aj.). Byl pedagogem 
na pražské AMU. Svou skup. pan-
tomimou, pantomimickou školou 
v Praze a pořádáním mez. festivalů 
se stal světově proslulým. V roce 
1962 ocenila jeho umění i vláda, 
stal se laureátem státní ceny, byl 
jmenován zasl. umělcem a v roce 
1979 získal titul nár. umělec. Hoj-
ně spolupracoval s filmem a tele-
vizí. Do Lobče se rád vracíval na 
chalupu.      (M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

kličku příměsťáku s názvem Kra-
vín, tábor pro telátka, pořádaného 

v 1. zemědělské a.s. Chorušice. 
Děti stejně jako v loňském roce 

čekal nabitý program, jehož sou-
částí byla výroba originálních 
potiskovaných triček s kraví téma-
tikou, vlastnoruční výroba sýrů z 
čerstvě nadojeného mléka, samo-
zřejmě seznámení se s prostředím 
a chodem areálu a starost o telátka. 

Také jsme byli na návštěvě u 
chovatelů drobného zvířectva a 
měli přednášku o dravcích. Nebyl 
by to náš tábor, kdyby chybělo jed-
no z nejoblíbenějších – netradiční 
koupání. Fotky jsou opět ke zhléd-
nutí na facebooku SUPRACHOR.

Stihli jsme ale i výletovat – v 
úterý na farmu Tehov, kde jsme 
strávili krásný den ve společnosti 
koní, mazlivých krav, ovcí a drů-
beže a jejich báječných ošetřova-
telů a ve čtvrtek na zámek Kačinu 
- do muzea českého venkova, při-
lehlého parku a nedalekého muzea 
zemědělské techniky v Čáslavi. K 
vidění toho bylo opravdu mnoho. 

Novinkou v letošním roce bylo 
bludiště v kukuřičném poli s pl-
něním úkolů do táborové hry, ale 
především jednonoční společné 
přespání v areálu doplněné noční 
bojovkou s opékáním buřtů. 

A tak doufám, že nebudu mluvit 
jen za náš organizační tým, když 
řeknu, že to bylo opět úžasné. 
Děkuji všem, kteří nám pomoh-
li zajistit bezproblémový chod a 
předali nám své vědomosti a zku-
šenosti. Také děkuji dětem, které 
byly zapálené pro věc a tvořily 
nám úsměvy na tvářích. 

Velké díky a příští rok se budeme 
zase těšit na viděnou!

Barbora Vítová

Chorušičtí zemědělci pořádali příměstský tábor už podruhé.

Děti se seznámily nejen se zvířaty, ale i s technikou. Foto: B. Vítová 2x
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Pátý ročník Country Kaninafestu byl 
letos poprvé dvoudenní záležitostí
Kanina - Vážení přátelé a příznivci 
festivalu Country Kaninafest, rok s 
rokem se sešel a nastal čas pomalu 
zrekapitulovat letošní úspěšný po-
prvé dvoudenní  5. ročník. Festival 
měl ve všech směrech spád, a to 
díky úžasné návaznosti kapel, kdy 
čas o přestávkách vyplnila taneční 
country skupina  Zářící ženy, so-
kolník s dravci, westernová show. 
Všechny kapely a účinkující jako 
COBBLESTONE, DOBRÝ STRU-
NY, DUEL BAND, SoVS, UTREJ-
CH, DUDAS BAND, BURIZON, 
MODROTISK, SUNNY SIDE, OD 
PLOTNY SKOK, BLUE GATE, 
MONOGRAM a další vystupova-
ly letos opět zcela zdarma nebo za 
velmi nízkou odměnu, za cestovní 
náklady a občerstvení. 

Díky dražbě dalšího nože, který 
ve své výhni ukul náš velký kama-
rád David Martoš, se letos opět po-
dařilo pro Domov seniorů ve Mše-
ně získat finanční obnos, tentokrát 

Mezi kapelami, které se letos představily, byl i Od plotny skok.

Festival westernové muziky v Kanině má své skalní příznivce.

Na Kaninafestu nechyběla ani zvířata. Vedle koní byli k vidění i dravci. 

ve výši osm tisíc korun. Dále pak 
díky zavedení vstupného ve výši 
150 Kč pořadatelé po sečtení ná-
kladů na letošní ročník věnují další 
část peněz zmíněnému domovu 
seniorů.

V žádném případě nesmíme 
opomenout  naše oficiální pod-

porovatele, kterými jsou hlavně 
Středočeský kraj, obec Kanina 
v čele s paní starostkou Vranou, 
Sdružení obcí Kokořínska SOK a 
obec Mělnické Vtelno zastoupená 
paní Götz, město Mělník zastou-
pené starostou panem Mikešem, 
město Mšeno, Nadace Život Uměl-

ce, Svaz autorů a interpretů SAI, 
Bluegrassová asociace ČR, firma 
Tentwood, radio Signál, Count-
ryradio, firma Collonil, Plzeňský 
pivovar, Rádio DIXIE, 1. zeměděl-
ská a.s. Chorušice, Studio ROGI, 
firmy SLART, Tweety Grill, Martha 
black, Dion´s, Merch, rhino-praha, 
Limousine CZ a autodoprava Feix. 
Těch, kteří podporují náš Country 
Kaninafest, je jistě mnohem víc a i 
těm patří opravdu velký dík, jejich 
vyjmenováním bychom Mšensku 
zabrali určitě hodně místa.

Milí přátelé, pro 6. ročník, který 
se bude konat opět poslední prázd-
ninovou sobotu, tedy 27. srpna 
2022, máme program z části  při-
pravený. Věřte, že se můžete těšit na 
kapely, které jsou na vrcholu sou-
časné české country a bluegrassové 
scény. S vámi, kteří už jste byli na 
Kanině, i s nově příchozími se bu-
deme společně těšit na 6. Country 
Kaninafest.                   Jiří Maťátko

Na programu byly i ženy, které to uměly s biči. 
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Do Chorušic lákaly kolotoče
Č E R V E N é

0004 Mělník – Lhotka – Harasov – 
Kokořínský Důl, Dolina – Vojtěchov 
– Ráj – Laka – Pod Drnclíkem, rozc. 
– Houska 26 km (Máchova cesta); 
0345 Houska – Žďár – Bezděz 11,5 km 
(Máchova cesta); 0053 Mšeno – Sed-
lec – rokle Kočičina – Kokořínský Důl, 
U Grobiána, host. 6 km; 0095 okruh 
kolem autokempu Kokořín 3,5 km.

M O D R é
1005 Mělnická Vrutice – Řepínský 
důl – Zahájí 12,7 km; 1069 Skramouš, 
žst. – Skramouš – Vrátenská hora – 
Houska 12,5 km; 1070 Kokořín, Dolina 
– hrad Kokořín – Zimořský důl 6 km; 
1077 okruh: Liběchov – Klácelka 
– Čertovy hlavy – Had – Harfenice 
– Liběchov 12 km; 1081 Mšeno – 
Náckova rokle – Pokličky 4,5 km; 1082 
Mšeno – Švédský val – Obří hlava a 
Žába – Pokličky – Jestřebice – Horní 
Vidim – Království – Chudolazy 17,5 
km; 1083 Vojtěchov – Planý důl – 
Střezivojice – Nedvězí 9,5 km.

Z E L E N é
3025 Mělník, zámek – Liběchov – Že-
lízy – Tupadly – Nové Osinalice – Rač 
– Dubá 29,5 km; 3027 Velký mšenský 
okruh: Mšeno – Sedlec – Podhradská 
cesta – Kokořín, Dolina – jeskyně 
Nedamy – Jestřebice – Vojtěchov – 
Boudecká rokle – Švédský val – Mše-
no, koupaliště – Mšeno 16,5 km; 3091 
Mšeno – Mšeno, koupaliště – Vyhlíd-
ky – Brusné – Pod Drnclíkem, rozc. – 
Zkamenělý zámek – Konrádov – údolí 
Bílých skal – Zbrázděný vrch – Planý 
důl – Dobřeň – Dolní Vidim – Horní 
Vidim 18,5 km; 3114 velký okruh: 
Mělník, zámek – Chloumek – Bílé 
břehy – Mělnická Vrutice – Vavřineč 
– Kly, Záboří – Kelské Vinice – Mělník, 
hotel Ludmila – Mělník, zámek 28,5 
km; 3122 Faraon – Náckova rokle 
0,5 km.

Ž L U T é
6019 Nosálov – Na Fučíkovském 1 
km; 6085 Jestřebice – Kostelíček 
– Šemanovický důl – Klemperka, 
jeskyně – Truskavenský důl 5,5 km; 
6090 Chloumek – Strážnice – Vysoká 
– Harasov 8,5 km; 6091 Želízy – Dolní 
Zimoř – Sitné – Dolní Vidim – Osinali-
ce – Nedvězí, rozc. 18,5 km (Nedvězí, 
vrchol 0,5 km); 6093 Cinibulkova stez-
ka: Mšeno – Romanov – Prolezovačky 
– Obraznice, jeskyně – Kačina, rozc. 
– Vyhlídky, rozc. – Nad Studáneckou 
roklí – Bludiště – Švédský val – Obří 
hlava a Žába – U Faraona – Mšeno, 
koupaliště – Mšeno 9 km; 6095 Nad 
Studáneckou roklí – Bludiště, vchod 
– Ráj – Olešno – Zbrázděný vrch – 
Kamenný úl, jeskyně – Střezivojice 
10,5 km; 6110 okruh kolem Hradska: 
U Grobiána, host. – Kočičina, pod 
Hradskem – Hradsko – U Grobiána, 
host. 3 km; 6145 Kolo – Hostín – rozc. 
U zemljanek 5 km; 6149 Pšovka, 
autokemp – Mělník, aut. st. – Mělník, 
žst. – Bílé břehy, rozc. – Skalní byt – 
Lhotka, žst. 8 km; 6958 Zakšín, bus – 
Pustý zámek – Rač – Panenský hřeben 
– Nedvězí, vrchol – Dražejov – Dubá 
12,5 km.            (www.mestomseno.cz)

TURISTICKÉ TRASY 
NA MŠENSKU

Letošní Chorušická pouť, která se 
konala od 6. do 8. srpna, nabíd-
la opět program, na němž si kaž-
dý návštěvník něco našel. Vedle 
pouťových atrakcí, které zaplnily 
náves, si lidé mohli užít koncert  
v kostele, prohlédli si výstavy ob-
razů a fotografií nebo se mohli 
zúčastnit mše v kostele. Milovníci 
zvířat ocenili otevřené dveře míst-
ní zemědělské společnosti, kde 
byla k vidění i výstava drobného 
zvířectva místních chovatelů nebo 
soutěž Králičí hop. Během pouti se 
na pódiu vystřídala řada kapel včet-
ně skupiny Premiér s legendárním 
hrobařem.          Foto: Josef Havel 6x
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I n z e r c e

ROUBENKY STŘIHAVKA
■ novostavby roubených domů

■ opravy a rekonstrukce roubených domů
■ dřevostavby a sakrální stavby

■ ruční práce a tradiční materiály
■ 20 let zkušeností

■ kompletní stavební servis
■ realizace staveb po celé České republice

E-mail: rstrihavka@volny.cz
Mobil: 602 357 542

www.roubenky-strihavka.cz

Bývalý mšenský učitel Zdeněk 
Bergl, který nás už několik let pro-
vází svými články po zajímavých 
místech Evropy, pro nás přichystal 
tipy na výlety po okolí Mšenska. 
Nemusíme překračovat hranice stá-
tů, abychom poznali krásná místa. 
Stačí nám k tomu pár kroků...

Tak kam se vydáme dneska? 
Kolem Mšena to každý zná, 
budeme proto v dalších ně-

kolika putováních hledat zajímavá 

místa v údolí směrem k Dubé. 
Stačí nějaký dopravní prostředek 

a trocha touhy poznat nová mís-
ta. Každý ví, že tudy protéká říč-
ka Pšovka, která pokračuje až do 
Mělníka. Má několik pramenů a 
ty jsme spolu s kamarádem Pepou 
Havlem během dvou putování na-
šli. První zastávka je v Tuboži, kou-
sek za rybníkem a průrvou, kterou 
z něj odtéká voda, vede doprava 
Stará zámecká cesta a po pár me-
trech vlevo je první studánka. Po-
kračujeme cestou směrem k Dolní 

Housce a po pravé straně začíná 
údolí Myšina s několika krásnými 
chalupami. Autem se tam nesmí, je 
tam závora. Ale to je jedno, máme 
přece nohy. 

Hned vpravo narazíme na  stu-
dánku, která je možná ze všech 
nejhezčí. Nedá se přehlédnout, 
po skalách kolem ní rostou žluté 
zeměpisné lišejníky. Další dvě stu-
dánky jsou až na konci louky blízko 
farmy s chovem koní. Jedna přímo 
na louce a pod ní je malé jezírko. 
Za další musíme až nad cestu v 

Od první zastávky v Tuboži dojdete přes starou zámeckou cestu do údolí Myšina, kde narazíte na další studánky. Foto: Zdeněk Bergl 4x

I n z e r c e

MONTÁŽE TEPELNÝCH ČERPADEL

DAVID KLUČINA
mobil: 605 848 480 

e-mail: david.klucina@email.cz

Tip na výlet: Za prameny Pšovky

lese. Krásně obnovená a prý s nezá-
vadnou vodou. Zbývají nám v této 
části ještě dvě, najdeme je cestou 
osadou Malá Houska. Obě  vlevo, 
jednu hned u cesty kousek nad 
školou a rybníkem a druhou, nej-
vydatnější o kus dál, před začátkem 
stoupání cesty směrem k  Horní 
Housce. Tak to je prvních šest pra-
menů, příště navštívíme další, kou-
sek dál směrem k Dubé. A protože 
v okolí je řada vesnic s krásnými 
chaloupkami, věnujeme mu další 
jedno putování.         Zdeněk Bergl
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I n z e r c e

v Mělnické ulici ve Mšeně

N O V Ě  O T E V Ř E N O  V  S O B O T U
■ hranoly, palubky, prkna

■ betonové prefabrikáty, suché směsi
■ drobné nářadí, spojovací materiál
■ sortiment Den Braven a Detecha

■ dveře a zárubně Masonite, pracovní oděvy
A K C E: při nákupu zboží Den Braven nad 200 Kč 

plechovka piva Budvar 33 ZDARMA

Otevřeno: PO-PÁ: 7.30 - 16.00, SO: 7.30 - 11.00
Zavolejte nám: 602 664 490

Pozůstatky po přírodním divadle ve mšen-
ské Debři opět ožily. V sobotu 21. srpna 
od 15 hodin se o to postaralo divadlo 
Inkognito s pohádkovým příběhem Stra-
šidýlko z Meterwillu z pera Petra „Vlka“ 
Lněničky. V hlavních rolích se představi-
li sám autor se svou dcerou Markétou.  
Divadelní odpoledne pořádal Okrašlovací 
spolek pro Mšeno a okolí ve spolupráci s 
městem Mšenem. Foto: Josef Havel 6x

Debří létalo strašidýlko z Meterwillu

Farář zve dospělé i děti 
na společné rozhovory
Mšeno - Ve veřejném prostoru ne-
ustále slyšíme o tom, že v naší spo-
lečnosti a ve veřejném životě chybí 
základní povědomí o etice a morál-
ce. Jako by se vytratily a vytrácely 
z našeho každodenního života, což 
má neblahé důsledky pro vztahy 
mezi lidmi.

V našem kulturním prostoru je 
to tradice křesťanství a bible, která 
nás může dobře orientovat a vést, 
pokud ji poznáme a seznámíme 
se s ní. Proto přicházím s trojí na-
bídkou možností seznamování se s 

touto tradicí:
1. PRO RODIČE – mohou přihlásit 
své děti do biblického kroužku.
2. PRO MLÁDEŽ – mohou se mi 
ozvat k individuálnímu rozhovoru, 
případně k setkávání ve skupině.  
3. PRO DOSPĚLÉ – opět možnost 
individuálního rozhovoru či účasti 
na společném setkávání.

Zájemci mi mohou napsat email 
na: majkl.simek@seznam.cz nebo 
zavolat na mobil 608 718 898.

Michal Šimek, farář 
evangelického sboru ve Mšeně

I n z e r c e

H o s t I N e c 
U  K O R U N Y

v e  M š e n ě
nabízí své prostory k pořádání rodinných  

a dětských oslav, firemních večírků  
a jiných soukromých i veřejných akcí.

Pro veřejnost opět otevřeme  
páteční večery od 1. října 2021. 

Více informací získáte na telefonu:
 732 678 699

HOSTINEC 
U KORUNY
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Při cestě do Savojských Alp se 
zastavíme v nádherném sta-
rém městě Annecy. Nachází 

se asi 60 km na jih od Ženevy, na 
břehu stejnojmenného jezera, ob-
klopeného vysokými alpskými štíty. 
Město začali stavět už ve 12. století 
a spousta tehdejších staveb se za-
chovala dodnes. Všem vévodí na 
kopci nad městem románský hrad 
s řadou věží. Máme na prohlídku 
5 hodin, pokusíme se s parťákem 
projít vše. Počasí nám přeje, obloha 
jasná a teplota akorát na chození. 

Vyrážíme nejdříve do starých uli-
ček v dolní části města, rozloženého 
po obou březích řeky Thiou. Vytéká 
z jezera a ve městě tvoří kolem řeči-
ště i několik kanálů. Mezi nimi vede 
řada mostů, dá se přecházet z jedné 
části města do druhé. Proti velké 
jarní vodě vybudovali přes Thiou  
i několik zdymadel. Ulice tu doslo-
va kvetu. Záhony sice žádné nemají, 
ale jakékoli volné místo je plné kvě-
tináčů a z kmenů udělaných koryt. 
Pestrobarevná záplava květů dodá-
vá městu nádherné kouzlo. Máme 
štěstí, dnes jsou ulice zahlcené 
stánky, koná se velký trh, nabízejí 
všechno možné, ale hlavně zdejší 
proslulé potraviny. Francouzi jsou 
velkými labužníky a dobré jídlo a 
pití považují za důležitou podmín-
ku ke šťastnému životu. 

Nemusíme trhy hledat, davy lidí 
nás spolehlivě přivedou na místo. 
Tolik specialit pro potěšení těla 
jsem snad nikde neviděl, ulice jsou 
doslova přeplněny. Co to dělá s na-
šimi smysly, si každý jistě dovede 
představit. Obzvláště nekonečné 
množství uzenin, špeků a sýrů, taky 
mají všude plno lidí. Frantíci vůbec 
nejsou lakomí, od každého druhu 

Záplava květů dodává Annece nádherné kouzlo
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       47.

V uličkách pod hradem jsou malebné domky.

mají na talířích nakrájené kousky 
na ochutnání a neustále nabízejí. 
Někteří prodejci se můžou v na-
bídkách přetrhnout. Proč bychom 
se měli upejpat. Naše břicha se plní 
 a to ještě nejsme ani v polovině 
prostoru. Musíme přibrzdit. Místní 
ochutnají, popovídají si s prodejci 
a pak nakoupí. Děláme to taky tak, 
jen s tím rozdílem, že poslední fázi 
vynecháme. Ne že bychom byli tak 
šetrní, ale ceny by nám vyluxovaly 
peněženky. Jen tak pro orientaci, za 
kilo těch nejlepších specialit chtějí 
20 - 30 Euro. Všude jinde to nabí-
zejí za třetinu. 

Dopřáli jsme tělu potěšení, pokra-
čujeme dál úzkými strmými ulička-
mi nahoru ke hradu. Všechno od-
tud vidíme z nadhledu. Staré město, 
říční kanály a teprve teď se ukazuje, 
jaký rozměr má tržiště. Hned za 
městem koukáme na jezero Annecy 
s nádherně čistou vodou. Prohání 
se po něm množství výletních lodí 
a malých člunů. Stojíme u hradu, 
stavba je to mohutná, z velkých ka-
menných bloků, nic není pobořené. 
Hrad přeměnili na muzea a nějaké 

úřady, jestli tu někdo bydlí, nezjis-
tíme. Na protějším vysokém kopci 
postavili v polovině 19. století velký 
kostel Salesiánů, tam bychom moh-
li také zajít. Dvojice místních tatíků 
nám ale říká, že se uvnitř opravu-
je a momentálně je zavřený. „Tak 
díky hoši, ušetřili jste nám zbytečné 
stoupání a hlavně čas.“ 

Vracíme se druhou stranou kop-
ce dolů do města, tady mají domky 
ještě hezčí, většinou přízemní a vše 
zase obložené květinami. Někde 
rostou i malé jehličnaté a listnaté 
stromky a dokonale to dokreslu-
je kouzelné prostředí města. Je to 
zkrátka paráda. Musíme to řádně 
zdokumentovat a vracíme se na 
opačnou stranu tržiště. Tady jsme 
se dorazili trochou ovoce a sladkým 
pečivem, do večera už nechceme 
žádné jídlo ani vidět. 

Přemýšlíme nad tím, jak strávit 
poslední dvě hodiny návštěvy měs-
ta. Je to jasné, jdeme k jezeru. Lákají 
nás na výlety lodí, to ovšem zabere 
hodně času. Našli jsme si krásnou 
písčitou pláž s minimem lidí a už 
se cachtáme. Voda nás mile překva-
pila, vůbec není studená, nádherně 
čistá, strávili jsme tady krásný ho-
dinový odpočinek. Docela se nám 
povedlo bez ručníku uschnout, 
projdeme se po pláži. Nějak nám 

Jezero Annecy s krásně čistou vodou. Foto: Zdeněk Bergl 3x

po té ochutnávce vyschlo, vodu 
už máme dávno zlikvidovanou. U 
jednoho stánku si koupíme dvojku 
červeného, to nás dostalo do krásné 
pohody. 

Vracíme se přes most do města 
a zastavíme se na chvíli v krásném 
parku plném stromů z různých 
oblastí světa. Rostou tu i americ-
ké sekvoje, dolní části kmenů mají 
průměr asi dva metry. Čas uplynul, 
loučíme se s městem, jezerem a 
parkem, naposledy se pokocháme 
pohledem na okolní dvoutisícovky 
a docela neradi toto kouzelné pro-
středí opouštíme. 

Jedeme ještě asi 10 kilometrů  
kolem jezera směrem na jih do 
místa našeho ubytování. Po hodi-
ně zastavujeme v Albertville, tady 
budeme dva dny ubytováni a prole-
zeme okolní vysokohorské oblasti. 
Jistě si každý vzpomene, že město 
pořádalo roku 1992 ZOH. Přímo 
tady probíhaly v hale pouze brus-
lařské soutěže a turnaj v ledním 
hokeji, vše ostatní bylo pořádáno  
v blízkých dokonale vybavených 
střediscích. Zdejší město má nad-
mořskou výšku pouhých 350 met-
rů, leží v úzkém údolí a okolní kop-
ce jsou plné lesů. I s dostatečnou 
sněhovou pokrývkou by tady asi 
byly potíže...

Ve starém městě kolem řeky Thiou to jen kvete.

I n z e r c e


