
Cena 10 KčRočník XXVII, 7/2022

Noviny pro město Mšeno a okolní obce. Měsíčník vydávaný MěÚ Mšeno. Vychází od roku 1995.

2 0 2 2
červenec

Na Romanově opět startoval 
extrémní závod pro policisty
Mšensko - V úterý 21. června ráno 
se na Kokořínsku sešli účastníci 
dalšího ročníku extrémního závodu 
Test odolnosti 2022, aby poměřili 
své síly a zároveň si v určitých chví-
lích sáhli až na jejich dno.

Soutěžní klání zahájil ředitel 
Územního odboru Mělník plk. 
Mgr. Jiří Novák společně se staros-
tou města Mělník MVDr. Ctiradem 
Mikešem a vedením krajské pořád-
kové jednotky Středočeského kraje 
kpt. Bc. Milanem Dormou a kpt. 
Bc. Radkem Konopáskem. Všichni 
pak popřáli závodníkům mnoho 
úspěchů a sil v soutěži.

Letošního závodu se po dvouleté 
covidové pauze zúčastnilo 12 druž-
stev mužů a 4 týmy žen. Na startu se 
sešli nejen reprezentanti krajských 
pořádkových jednotek z územních 
odborů Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje, ale i policisté 
školního policejního střediska, zá-
sahové jednotky a 2 družstva hasi-
čů - hasiči z Mělníka a Škoda Auto 
Mladá Boleslav.

Startovalo se jako každoročně z 
Romanova u Mšena. Cíl závodu byl 
na parkovišti pod hradem Kokořín. 
Pětičlenné týmy se pohybovaly po 
trati dlouhé zhruba dvaadvacet ki-
lometrů, kde na závodníky čekalo 
17 stanovišť. Ženy absolvovaly po-
loviční trasu. Úkoly na jednotlivých 
úsecích byly složeny ze zdravovědy, 
silových disciplín, orientace v teré-
nu a vytrvalosti. Někde museli nést 
těžký kmen stromu, jinde lézt po 

zavěšeném žebříku mezi stromy, 
překonávat překážky, táhnout auto, 
vyměnit kolo bez heveru a v několi-
ka případech i zachraňovat zraněné.

V odpoledních hodinách bylo jas-
no o vítězích i poražených, i když 
v takovém závodě se o poražených 
mluvit nedá. Vzhledem k nároč-
nosti trati a jednotlivých disciplín 
byli vítězi všichni, kteří se závodu 
zúčastnili.

Nejen závod samotný, ale i jeho 
organizace a zajištění jsou velmi 
náročné, proto velký dík soutěží-
cích patří všem, kteří se na zajištění 
celého závodu intenzivně podíleli. 
Bez jejich nadšení by se tento závod 
nemohl uskutečnit.

Velké poděkování patří rovněž 
Asociaci dobrovolných záchranářů 
za zajištění stanovišť, maskování 
zraněných osob a odborný dohled 
na stanovištích, kde hlavním téma-
tem byla zdravověda. Poděkování 

rovněž patří městu Mělník a Kraj-
skému ředitelství policie Středočes-
kého kraje za poskytnuté finanční 
prostředky na věcné dary.

Všem zúčastněným děkujeme a 
budeme se těšit zase za rok na stej-
ném místě.   

kpt. Mgr. Pavel Truxa,
středočeský policejní mluvčí

ČEKÁ NÁS
8. 7. Mšeno
Pověsti Kokořínska a Podbezdězí  
na venkovní výstavě na náměstí 
Míru. Vernisáž v 18:00.

9. 7. Vrátenská hora
SOK zve na Noční návštěvu Vrá-
tenské rozhledny od 20 do 24 
hodin. Vstupné 50 Kč, možnost 
zakoupení špekáčků k opékání.

9. - 10. 7. Houska
Jarmark s hudbou dávnověku na 
hradě Houska.

16. 7. Mšeno
Po stopách Cinibulkových aneb 
Časem zpět o 100 let. Recesis-
tická vycházka v dobovém ob-
lečení s divadelními scénkami. 
Téma: 90 let Městských lázní 
ve Mšeně. Začátek na náměstí 
Míru v 10.00.

16. 7. Mšeno
28. Kokořínský triatlon se star-
tem u rybníka Harasov v 10.00, 
zápis 9.00 - 9.45. Cíl u Hospůdky 
na Romanově.

16. 7. Kadlín
Dětský putovní divadelní 
soubor TY-JÁ-TR vystoupí od 
17.00 na louce pod kostelem. 
Dobrovolné vstupné bude 
věnováno na humanitární účely. 
TY-JÁ-TR v Kadlíně vystoupí už 
podvaadvacáté.

23. 7. Mšeno
ZO ČSCH Mšeno ve svém areálu 
pořádá letní výstavu drobného 
zvířectva, od 8.00 do 18.00.

30. 7. Houska
Bohnice na Housce. Řemesla v 
podání klientů a terapeutů PN 
Bohnice a dalších dílen.

6. 8. Houska
Letní divadelní scéna - Těžká 
Barbora. Satirická komedie, od 
20.00. Vstupenky info@dvur-
-lobec.cz.

6. a 7. 8. Chorušice
Chorušická pouť. Více informací 
najdete na straně 9.

20. 8. Lhotka
Festival Country Lhotka 2022 od 
16.00 na hřišti. Vystoupí Johnny 
Cash Revival, Jakub Smolík, AG 
Flek a Rangers Band.

Týmy si musely poradit i se zdravovědou. Foto: archiv pořadatele 3x

Pořadatelé policejního závodu svým kolegům připravili řadu velmi náročných úkolů, které jim daly pěkně zabrat.

Test odolnosti 2022
VÝSLEDKY 

Muži
1. Školní policejní středisko Kraj-
ského ředitelství policie Středo-
českého kraje
2. Územní odbor policie Mělník
3. Zásahová jednotka
Ženy
1. HZS Škoda Mladá Boleslav
2. Územní odbor policie Mělník
3. Územní odbor policie Příbram
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Jubilejní Rojení: Miloš Kašpar 
vítězem, Jiří Pešán hrdinou
Lobeč - S nápadem pojmenovat 
veteránskou akci jako Rojení při-
šla před dvaceti lety Adéla Pavlí-
ková, sestra Tomáše Pavlíka, který 
je společně s manželkou Zuzanou 
Pavlíkovou-Šimonkovou hlavním 
organizátorem Veteránského Roje-
ní. V následujících letech se k nim 
přidali přátelé z Czech Classic Cars 
Clubu a letos proběhl už dvacátý 
ročník. A tentokrát to bylo Rojení 
se vším všudy.

A to hned z několika důvodů. 
Aniž by někdo tušil, tak se na Ko-
kořínsku potkaly v sobotu tři akce. 
Posádky tradičního Veteránského 
Rojení potkávaly účastníky soutěže 
300 mil zemí českou a také Britské 
Rally Kokořín, na níž se objevily 
soudobé automobily nebo young-
timery. Ale „rojily“ se mezi sebou 
i účastníci Veteránského Rojení, 
neboť ne každý spolujezdec pečlivě 
sledoval šipkový itinerář. Hned po 
startu totiž vyrazili někteří ne úpl-
ně doprava, jak měly, ale mírně do-
prava do kopce a po ujetí několika 
kilometrů začali bloudit.

Dokonce mi jeden známý ve-
teránista volal ze Skalska, co prý 
má dělat. Tam trať vůbec nevedla. 
A nebyl sám. Podobných příkladů 
bylo letos hodně, ale i takové blou-
dění k Rojení patří.

Každý rok se snaží pořadatelé 
vymyslet nějaký sportovní prvek. 
Letos si musely posádky přímo na 
startu, když dostala do ruky itine-
rář, zvolit průměrnou rychlost a tu 
dodržet. Nejlépe si vedl zkušený 
harcovník setinových rallye u nás 
i v zahraničí - Miloš Kašpar, spolu 
s Marií Janák se odchýlili o jednu 
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Felicii svého dědečka s jedničkou na přídi provětral Ondra Pavlík.

vteřinu! Špatně si nevedli na de-
vadesát kilometrů dlouhé trati ani 
další posádky, které vzaly Rojení 
vážně. Druhý Daniel Kratochvíli se 
s Trabantem odchýlil od průměru o 
šest vteřin, třetí Jan Pisklák se Ško-
dou Octavia o sedm vteřin.

Letošní účast byla bohatá. Do 
Lobče se sjela více než stovka au-
tomobilů a dvacítka motocyklů. 
Ne všichni majitelé se ale zúčast-
nili orientační jízdy. Kdo nejel, ten 
udělal chybu, protože podle ohlasů 
se trať líbila a vedla i místy, kde 
mnozí ještě nebyli.

Jedničku měl v minulosti vždy 
zámecký pán Jaromír Šimonek ve 
své Škodě Felicia. Bohužel už nás 
letos sledoval shora, a tak čestné 
startovní číslo dostal jeho vnuk 
Ondra Pavlík. Ondrova sestra Ka-
rolína měla tu čest řídit Porsche 
911 Carrera, poslední vůz, který si 
koupil její vloni zesnulý dědeček. 
Bohužel si auto užil velmi málo, a 

tak každá jízda s ním je takovou 
vzpomínkou na Jaromíra.

Hrdinou jízdy byli Jiří Pešán 
s manželkou, kteří zvládli trať s 
Fordem T – Canada z roku 1915. 
Pravda, dojel „na výpary“, ale do-
kázal, že Rojení lze absolvovat také 
s předválečnými automobily. Časo-
vý limit nestihl o pouhou minutu. 
Klobouk dolů. Z nejstarších auto-
mobilů stojí za zmínku například 
Zedel, Berliet, oba z první poloviny 
dvacátých let, nebo Buick Super 40 
(1940).

Úzké silničky mezi Lobčí, Dubou, 
Horní Vidimí a Kokořínem projely 
i dvě obrovité ameriky - Chevrolet 
Impala (1965) a Cadillac Fleetwood 
(1959). Letos se sešlo i několik Ja-
guarů, krásné Porsche 356 a 911 
nebo Lancia Beta Coupe, která v 
našich podmínkách nebývá často k 
vidění. To samé lze říci o překrás-
ném a jedinečném voze Ford GT40, 
který přivezl Aleš Křemen – při 
burácení motoru si všichni museli 
vybavit film „Le Mans´66“. Zajíma-
vým vozem přijel také Libor Ku-
charski z Retroauto Muzea Strna-
dice, ten přivezl ukázat Tatru 700.

Mnozí pojali Rojení jako výlet a 
setkání s přáteli, a snad si pěkný 
letní den užili v pohodě. Bohužel 
až na Petra Knoblocha, který vy-
razil do Lobče ze švýcarského Lo-
carna po ose s Daimlerem V8 z po-
loviny šedesátých let. V Praze, kde 
měl vyzvedávat svého bratra, zřej-
mě závadou na palivovém systému 
vyhořel celý motorový prostor. I 
takové může být Rojení...

Tak na shledanou v roce 2023,  
opět druhou červnovou sobotu, ve 
stejný termín už 21 let.

Jindra Lasík

Pešánovi zvládli trať ve stařičkém Fordu T z roku 1915. Foto: archiv akce 2x

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Dvacátý ročník? 
Divil jsem se, když 
mi Tomáš Pavlík 
z Lobče poslal po-
zvánku na jubilejní 
Veteránské Rojení, 
které vždy zaplní dvůr lobečského 
zámku krásnými auty a motorka-
mi. Dvacátého dílu jsem se bohužel 
nemohl zúčastnil, ale hned jsem si 
vzpomněl na první ročník, který byl 
tak nějak nedávno, zdá se. Už tehdy 
jsme věděli, že vzniká nová tradice. 
A hned na druhém ročníku jsme 
pořadatelům coby čerstvě založený 
mšenský veterán klub trošku pomá-
hali s tratí. Lehce jsme také rozšířili 
zastoupení jednostopých vozidel, 
která jsou v Lobči za dvoustopými 
skvosty většinou v oslabení. S ka-
marády z klubu jsem se několika 
ročníků zúčastnil i coby mladý mo-
torkář, nejdříve v sedle zetky 150 a 
potom na dvěapůle panelce. S mou 
spolujezdkyní  jsme se dokonce sko-
ro zázrakem ocitli na prvním a pak 
třetím místě v soutěžní jízdě. V prv-
ním případě jsme se trochu sekli ve 
slepém itineráři a ve druhém jsme 
pomáhali oživit „dachla“ jednoho 
z kolegů. Když jsme dorazili do 
cíle, nestačili jsme se divit. Zatímco 
mnozí motoristé vyčkávali na kraj-
nicích a bedlivě sledovali hodinky, 
aby jim vyšel rychlostní odhad jíz-
dy, který si dopředu stanovili, my 
jsme se vrátili tak nějak neplánova-
ně, navíc pozdě - a už jsme maší-
rovali pro cenu. Někdy je holt štěstí 
na vaší straně a předčí jakékoli plá-
nování. Ještě teď mám ta dnes už 
letitá startovní čísla přitlučená na 
vratech stodoly. A motorky zatím 
jen tiše odpočívají...               

Hezké léto přeje Jirka Říha
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I n z e r c e

R O Z V O Z  O B Ě D Ů
RESTAURACE ZLATÝ 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

S T ř E D I S KO  M Š E N O
vám za příznivé ceny nabízí:

→ dopravu - sklápěč, kontejner,  
kontejner s hydraulickou rukou

→ výstavbu a výspravu komunikací
→ strojní i ruční pokos, čištění komunikací 
→ traktorový štěpkovač s ručním plněním

→ stavební práce menšího rozsahu

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

L´Etape je silniční cyklistický 
závod, ve kterém se amatér-
ský cyklista cítí jako profesi-

onál na nejslavnějším cyklistickém 
závodě Tour de France. Dokonalá 
organizace, dokonalé zázemí, snad 
chybí jen ty vrtulníky nad hlavami.

V zimě je rozhodnuto. Jedeme. A 
to hned delší trasu se 136 kilomet-
ry a 1900 výškovými metry. Že to 
bude bolet, je nám jasné. V pátek 
10. 6. v předvečer závodu si jedeme 
na Strahov vyzvednout startovní 
čísla. Sice si je můžeme nechat po-
slat poštou, ale chceme nasát atmo-
sféru závodu, ochutnat francouzské 
dobrůtky a třeba potkáme nějaké 
sportovní celebrity. Máme štěstí. 
Fotíme se s Martinou Sáblíkovou, s 
vítězem několika etap Tour Jánem 
Svoradou a také se míjíme s vítě-
zem Tour Andy Schleckem.

Sobota 10.00 start závodu. Je nás 
tu kolem tisíce. Trasa závodu je do-
konale zabezpečena, každá vedlejší 
silnice i cesta z pole je ohrazena 
zátarasem a pořadatelem. Silnice je 
pro normální provoz uzavřena, na 
trati jsou desítky policistů. Je prima 
řítit se ve sjezdu do zatáčky v pro-

tisměru. V každé vesnici i městeč-
ku je obrovské množství fanoušků, 
kteří povzbuzují každého. Na rámu 
kola máme nalepený itinerář, na 
jakém kilometru je stoupání a kde 
se nacházejí občerstvovací stani-
ce. Těch je celkem 5 a nabízejí vše 
od jídla přes ovoce až k iontovým 
nápojům a energetickým gelům. 
Prvních 70 kilometrů je neuvěři-
telně rychlých, ale i nebezpečných. 
Průměrnou rychlost mám přes 
35km/h, ale vidím před sebou i 

minimálně 4 nepříjemné pády. Po 
startu se poštěstilo jet pár kilomet-
rů po boku Martiny Sáblíkové, ale v 
prvním kopci mi nenávratně mizí.  
Dostáváme se na Křivoklátsko a 
silnice se vlní nahoru a dolů. Na 80. 
kilometru začíná křivoklátské pek-
lo. Velmi drsná prověrka v podobě 
více než dvoukilometrového stou-
pání kolem hradu Křivoklát. První 
kilometr je po kostkách s průměr-
ným převýšením přes 10 procent. 
Do stehen se zakusují křeče, poly-
kám roztoky magnézia, ale to moc 
nepomáhá. Konečně je vidět Pra-
ha. Ve stoupání kolem motolské 
nemocnice předjíždím pár „chod-
ců s kolem“, kterým křeče nedovolí 
jet naplno. Poslední kopec Spiritka 
a pak už cíl. Projíždím cílovou brá-
nou a na tváři mám poprvé úsměv. 
Bolelo to strašně, ale euforie po do-
jezdu bolest přebíjí. Navíc mám v 
cíli svůj „fanklub“.

A jak jsme dopadli? Petr Bitman 
(člen Bike Mšeno z Luštěnic) 70., 
Jiří Mansfeld 403., Jaroslav Kůtek 
519., Jiří Guttenberg 563., Jiří Ne-
umann 747.

Jaroslav Kůtek, Bike Mšeno

L´Etape Czech Republic by Tour de France

Borci ze mšenského klubu Bike Mšeno vyrazili na trať dlouhou 136 kilometrů v pětici. Foto: archiv autora 3x

jarda Kůtek dojel na 519. místě.

 

11. 7. 18.30 - Thor: Láska jako hrom  
(akční, USA, 2022, režie T. Waititi)
12. 7. 18.30 - Řekni to psem  
(komedie, ČR, 2022, režie R. Sedláček)
12. 7. 20.30 - vyšehrad: Fylm 
(sportovní komedie, ČR, 2022, re-
žie Martin Kopp a Jakub Štáfek)
13. 7. 18.00 - Mimoni 2: Padouch 
přichází (anim. komedie, USA, 
2022, režie K. Balda, B. Ableson)
13. 7.  20.00 - Ghost dog - Cesta 
samuraje (drama, 1999, režie Jim 
Jarmusch)
14. 7. 20.30 - Po čem muži touží 2  
(komedie, ČR, 2022, režie R. Havlík)
15. 7. 18.30 - zakletá jeskyně  
(pohádka, ČR/SR/Maďarsko, 2022,  
režie M. Čengel Solčanská)
18. 7. 18.30 - Thor: Láska jako hrom  
(akční, USA, 2022, režie T. Waititi)
19. 7. 18.00 - Po čem muži touží 2  
(komedie, ČR, 2022)
19. 7. 20.30 - Hádkovi (komedie, 
ČR, 2022, režie Vojtěch Moravec)
20. 7. 18.00 - Mimoni 2: Padouch 
přichází (anim. komedie, USA)
20. 7. 20.30 - Ocelové dámy (ko-
medie, Finsko, 2020, režie P. Tola)
21. 7. 20.30 - velká premiéra  
(komedie, ČR, 2022, režie M. Krobot)
22. 7. 18.30 - rakeťák (animovaný 
film, USA, 2022, režie A. MacLane)
25. 7. 18.30 - jurský svět: Nadvláda  
(dobrodružný, USA, 2022, režie 
Colin Trevorrow)
26. 7. 20.00 - Elvis (hudební dra-
ma, USA/Austrálie, 2022, režie B. 
Luhrmann)
27. 7. 18.00 - Mimoni 2: Padouch 
přichází (anim. komedie, 2022)
27. 7. 20.30 - Tajuplný vlak (kome-
die, USA/J, 1989, režie J. Jarmusch)
28. 7. 20.30 - Řekni to psem (ro-
mantická komedie, ČR, 2022)

KINO MÁJ DOKSY
ČERVENEC
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Tip na výlet: Prolezovačky, 
které neznají ani Mšeňáci

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

Tentokrát vyrazíme na trochu 
delší cestu a projdeme dost 
známá místa. Začneme na 

Romanově u hájovny a po modré 
značce se vydáme Droužkovskou 
cestou až k Pokličkám. Jdeme kolem 
Švédského valu, ten zde vykopala 
roku 1643 švédská rota pod vede-
ním generála Torstensona. O kus dál 
projdeme Průsečnou skálou vyseka-
nou v pískovci někdy kolem roku 
1500. Tehdy usnadnila spojení mezi 
Romanovem a Kokořínským dolem, 
je dost široká i pro povozy. Za ní pak 
každý pozná Obří hlavu a Žábu. 

Další cesta vede lesem a asi po 
dvou kilometrech se dostáváme k 
cíli. Sejdeme vlevo po krátkém ka-
menném schodišti a po pravé straně 
máme několik skal. K Pokličkám 
hned nepůjdeme, i když je odtud 
můžeme vidět. Začneme tím, co vět-
šina turistů ani Mšeňáků nezná. Za-
točíme kolem skal doprava a hned 
se nám ukáže zajímavý pohled. 
Skály jsou  v délce asi třiceti metrů 
provrtané průchozími otvory, něco 
jako jsou romanovské Prolezovačky. 
Dá se jimi prolézat po čtyřech. Jsou 
dost vysoké, větrná a vodní eroze 
je vymlela v různých výškách nad 
zemí. A protože pískovcové vrstvy 
v této oblasti mají různé složení do-
provodných hornin, každá má jinou 
barvu. Určitě se tam vyřádíte jako 
malí kluci, jako to dělám já, když 

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

NOvá OriGiNáLNí 
BARVA Antracit

80 Kč/kg

informace na telefonu:

 602 521 213

I n z e r c e

tam vezmu své známé. 
Pak už to máte jen kousek k Po-

kličkám, tam to jistě každý zná. Ve 
zdejším kraji se jedná o významné 
turistické lákadlo. Dostanete se jen 
na jednu, ta není ještě od skály celá 
oddělená a navazuje na příchozí ces-
tu. Další jsou nepřístupné. Dá se tu 
posedět na lavičce a kochat se po-
hledem na další z nich. Nejedná se o 
malé skály, u nejvyšší z nich se udá-
vá výška 15 metrů. Vrchní, asi metr 
silnou desku tvoří tmavší a tvrdší 
železité pískovce, sloup pod nimi je 
měkčí a zeslaben erozí. Zajímavá je i 
cesta dolů, do skal vysekali schody, 
kolem je zábradlí. Docela pohodlný 

sestup. 
A jsme v Kokořínském dole. Tak a 

jak zpátky? Asi nejlepší bude napo-
jit se na červenou značku Máchovy 
cesty. Povede nás kolem Pšovky až 
na rozcestí u Stříbrníku. Odtud to 
máme po silnici už jen kousek do 
Ráje. Labužníky musím upozornit, 
že se tam mohou výborně posilnit. 

Po silnici nahoru by to asi bylo pa-
ďourství, tak zahneme doprava po 
žluté turistické značce a po celkem 
slušném stoupání se dostaneme na 
samotu Víno. Pak už je to na Roma-
nov jenom kousek. Příště se budeme 
pohybovat na opačné straně Koko-
řínského dolu.               Zdeněk Bergl

Mšenské Pokličky.Málo známé „prolezovačky“.

Průsečná skála. Obří hlava a Žába. Foto: Z. B. 4x

I n z e r c e
v Mělnické ulici ve Mšeně

V Á M  N A B Í Z E J Í :
■ hranoly, palubky, prkna

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

■ dveře a zárubně Masonite, pracovní oděvy
Otevřeno: PO-PÁ: 7.30 - 16.00, SO: 9.00 - 11.00

PLaTBa hOTOvě i KarTOU
JSME TAKé VýDEJNíM MíSTEM ZÁSiLKOVNY

zavolejte nám: 602 664 490

I n z e r c e
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ŽELEZÁřSTVÍ -  ELEKTRO
Václav Kuneš

Prodáváme: 
ZAHRADNí  NÁŘADí,  HADiCE,  SPOJKY

REDUKCE NA NÁDRŽE iBC 1000 L
KOVÁNí  –  ZÁMKY – VLOŽKY

POŠTOVNí  SCHRÁNKY –  POPELNiCE
HRÁBĚ –  LOPATY –  ZAHR.  NŮŽKY

LEPiDLA –  TMELY –  MAZADLA –  OLEJE
TEPLOMĚRY –  KOUŘOVODY

SPOJOVACí  MATERiÁL a  mnoho dalš ího

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) 

Otevírací doba: Po - Pá 7.30 - 16.00, So 8.00 - 11.00
Tel.: 604 136 125, vendelinkunes@seznam.cz

I n z e r c e

Dva zájezdy, devět koncertů a jeden křest
Takové bylo jaro Pěveckého 

sboru Intermezzo ze Mšena. 
Jak vzpomíná jeho sbormis-

tr, dr. Josef Šebesta: „Za deset let, co 
jsem ve sboru, takové jaro nepama-
tuji.“

V půlce března sbor svým vystou-
pením podpořil obnovu varhan 
v cítovském kostele sv. Linharta, 
poslední březnovou neděli pak ve 
mšenském sv. Martinovi uspořá-
dal benefiční koncert na podporu 
válkou zmítané Ukrajiny (již jsme 
psali v dubnovém čísle). 

Během víkendu 7. – 8. května 
Intermezzo přijalo pozvání od pě-
veckého sboru Cantus Morkovice 
u Kroměříže, kde vystoupilo hned 
dvakrát. Nejdříve večer v den pří-
jezdu na koncertě v morkovické 
sokolovně u příležitosti Dne matek 
a současně oslav 600 let obce. A 
pak v neděli v kostele sv. Rodiny v 
Luhačovicích, kde během mše, jež 
byla součástí slavnostního svěcení 
lázeňských pramenů, zpívalo nejen 
část ze svého repertoáru, ale i část 
liturgie. Z tohoto společného se-
tkání se zrodilo sborové přátelství, 
jež bude pokračovat výměnnou 
návštěvou – morkovické kolegy 
jsme pozvali do Mšena na tradiční 
koncert pro Světlušku, který letos 
připadne na sobotu 12. listopadu. 

Další událostí sboru byla účast na 
jubilejním 25. ročníku Evropského 

festivalu duchovní hudby v Klato-
vech. V rámci festivalu bylo Inter-
mezzo jedním ze dvou účinkujících 
na koncertě v Boru u Tachova v 
kostele sv. Mikuláše, kde spolu s 
ním vystoupil sbor En Arché z Pra-
hy. O den později pak Intermezzo 
zazpívalo během mše v německém 
Böbrachu a ještě krátce po ní.

Ve druhé půlce června sbor vy-
stoupil hned třikrát: desátého za-
zpíval návštěvníkům kostela sv. 
Petra a Pavla na Mělníku během 
Noci kostelů, o den později pak 
zahájil Svatovítskou pouť v Kojeti-
cích v kostele sv. Víta.  A v neděli 
devatenáctého v Byšicích v kostele 
sv. Jana Křtitele zahajoval slavnost-
ní odpoledne u příležitosti vydání 
knihy Byšice v proměnách sedmi 

století, kterou je možné zakoupit na 
obecním úřadě v Byšicích a bude k 
dostání i v pokladně Regionálního 
muzea Mělník. Mimořádností to-
hoto koncertu, jenž se odlišoval od 
těch předchozích, bylo to, že Inter-
mezzo se účastnilo i navazující akce 
v obřadní síni byšického obecního 
úřadu, tedy samotného křtu knihy. 
Kmotrem knihy se stal sbormistr 
dr. Josef Šebesta a křest moderoval 
člen sboru Miloš Jíra, který besedu 
s autory prokládal slovem a písněmi 
za doprovodu své kytary. Slavnost-
ní tečkou za celým odpolednem byl 
příjezd ochotníků ze Mšena, kteří 
sehráli představení „Potřetí bych 
umřít nechtěl“. Za zmínku stojí, 
že jedna kapitola zmíněné knihy 
„Byšice v proměnách sedmi sto-
letí“ se věnuje dějinám byšického 
ochotnického divadla;  Mšeno bylo 
nejvýznamnější baštou ochotníků 
v mělnickém regionu, Byšice hned 
po něm.

Vzdálenost mezi oběma místy se 
tak díky kulturním a společenským 
vazbám, které se již několik let 
udržují mezi Mšenem a Byšicemi, 
symbolicky zmenšuje. Obě místa 
spojovalo nejen divadlo (uvádím v 
minulém čase proto, neboť Byšice 

začátkem května intermezzo vystoupilo v Morkovicích, začátkem června pak v německém Böbrachu.

Pěvci se zúčastnili křtu nové knihy v Byšicích. Foto: archiv sboru 3x 

stále čekají na nové ochotníky, kteří 
by chtěli spolek obnovit), ale spolu-
práce dodnes trvá v oblasti umělec-
kého vzdělávání dětí – v byšické zá-
kladní škole má již třináct let svou 
pobočku mšenská zuška, se kterou i 
Intermezzo příležitostně vystupuje. 
A za připomenutí stojí též spoluprá-
ce mezi základními školami v rámci 
projektu „Paměť národa – Příběhy 
našich sousedů“ společnosti Post 
Bellum. V červnu 2016 proběhla 
společná prezentace Mšena a Byšic 
v byšickém kinosále a v květnu 2017 
se pak žákovské týmy z obou škol 
sešly ve Mšeně v základní škole. A 
smyčkou končíme opět u Intermez-
za, které tam během poslední zmi-
ňované akce vystoupilo (tehdy ještě 
pod vedením Karla Horňáka). I po 
pěti letech tu Intermezzo stále je. Po 
prázdninách, které pro všechny čle-
ny budou zaslouženě odpočinkové, 
je připraveno začít zkoušet nový 
repertoár na letošní adventní kon-
certy. A to je příležitost pro nové 
členy, kteří to s námi chtějí zkusit. 
Nebojte se a přijďte mezi nás. Více 
informací o nás nejdete na www.
sbor-intermezzo.cz.

Dana Mejsnarová
předsedkyně
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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

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 jsme opět otevřeli  
páteční večery. 

Více informací získáte na telefonu:

 732 678 699

Mšeno - Na venkovním multi-
funkčním sportovišti mšenské zá-
kladní školy se ve čtvrtek 2. června 
dopoledne odehrál 1. ročník oblí-
bené národní soutěže Sportovní 
den mládeže s TAJV ve Mšeně. 
Jednalo se o semifinálové kolo z 
celkového počtu 250 turnajů v Čes-
ké republice. Vybraných 50 žáků a 
žákyň vytvořilo celkem 10 smíše-
ných týmů, které se na hřišti utkaly 
ve fotbalu, florbalu, házené, frisbee 
a tenisu. 

Nejlepší tým postoupil do závě-

rečného finále, kde na jeho členy 
čekal rozstřel o tři postupová mís-
ta. Z vítězství se nakonec zaslou-
ženě radovali Liliana Mrázová, Jiří 
Polívka a Adam Tříska. Finalisté 
semifinálového turnaje ve Mšeně 
získali upomínkové diplomy, věcné 
odměny a mnoho dalších sponzor-
ských cen. 

Finalisté obdrželi společně s ce-
nami i vstupenku na závěrečný 
celorepublikový turnaj. Národní 
finále se bude konat v předvá-
nočním termínu 3. - 4. 12. 2022 

v Poděbradech. Na tomto turnaji 
budou postupující hráči reprezen-
tovat zejména základní školu, měs-
to Mšeno a Středočeský kraj. Vítěz 
národního finále v Poděbradech 
převezme putovní pohár TAJV od 
ministra školství, mládeže a tělový-
chovy Mgr. Petra Gazdíka.

Sportovní den mládeže s TAJV ve 
Mšeně byl zrealizován za podpo-
ry města Mšeno, Krajského úřadu 
Středočeského kraje a partnerů 
projektu.                   Mgr. Jan Váňa,

organizátor soutěže TAJV

Školáci se na hřišti základky 
utkali ve florbalu i frisbee

Studenti DAMu zvou na farní zahradu
Mšeno - V rámci svého divadel-
ního open-air putování po vlas-
tech českých přijedou mladí herci  
z Prahy už brzy do Mšena. Soubor 
Ductus Deferens, který vytvořili 
studenti herectví pražské DAMU, 
vystoupí v pátek 22. července 2022 
od 19 hodin na farní zahradě za 
evangelickým kostelem ve Mšeně 

u Mělníka. 
Zahrají inscenaci Na Políčku. 

Volně tak navazují na své před-
chůdce, kteří v rámci jiného diva-
delního souboru na farní zahradě 
zahráli klasiku v netradičním po-
dání – Shakespearovu tragédii Ro-
meo a Julie. Od nich se dozvěděli, 
že na farní zahradě se dobře hraje.

Vstupné dobrovolné! Těšíme se 
na vaši návštěvu!

Divadelní soubor Ductus Defe-
rens můžete sledovat na facebooku 
nebo instagramu: https://www.
facebook.com/ductussdeferens/

https://www.instagram.com/_
ductusdeferens_/

Michal Šimek

v 1. ročníku sportovního dne mládeže s Tajv ve Mšeně své síly poměřilo 50 školáků. Foto: archiv soutěže

S žádostmi seniorům 
pomohou úředníci
Mšeno - Vážení senioři, vzhle-
dem ke stále narůstajícím 
nákladům na bydlení vás in-
formujeme o možnosti využití 
dávky příspěvku na bydlení 
od úřadu práce. Příspěvek je 
určen těm, kteří vynakládají 
více než 30 % celkového příjmu 
na úhradu nákladů na bydlení 
(tzn. za výdaje na úhradu ná-
jemného, vodu, elektřinu atd., 
uhradíte celkem více než 30 
% z vašeho příjmu). O dávku 
mohou žádat vlastníci domu 
či bytu, nájemci, podnájemci i 
uživatelé (na základě věcného 
břemene), ale i další osoby. 
Příspěvek na bydlení vám má 
pomoci krýt zvýšené náklady 
na bydlení v této nelehké době 
neustálých nárůstů cen. Neboj-
te se o dávku požádat, má vám 
pomoci. Administrace žádosti 
není tak složitá, jak lze často 
slýchat z médií, protože větši-
nu podkladů máte k dispozici 
(SiPO, doklad o úhradě nájmu, 
doklad o úhradě TKO atd.) a už 
vůbec není na místě myšlenka, 
že žádat o tuto dávku je ostu-
da. V případě zájmu nabízíme 
možnost pomoci s vyplněním 
žádosti, včetně příloh, pro se-
niory s nízkými příjmy nebo 
osamělé seniory či zdravotně 
postižené. Neodříkáme se po-
moci i dalším zájemcům, ale 
není naším cílem suplovat úřad 
práce, pouze chceme pomoci 
nejvíce ohrožené skupině na-
šich obyvatel.

Vendula Šestáková, 
sociální pracovník MěÚ Mšeno
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Z deníku zastupitele Jiřího Guttenberga st.
Vážení spoluobčané, přináším 

vám postřehy ze zasedání za-
stupitelstva města (ZM), kte-

ré se konalo ve středu 8. června 2022.
Prvním bodem bylo schválení účet-

ní závěrky a závěrečného účtu města 
včetně zprávy o hospodaření. V této 
oblasti s vedením města pořád boju-
jeme, protože rada města (RM) opa-
kovaně porušuje usnesení ZM, když 
schvaluje nové investiční akce nad 
200 tisíc Kč. To se prokázalo hned v 
dalším bodě, kdy jsme projednávali 
rozpočtová opatření schválená RM. 
Jedním ze schválených opatření bylo 
uvolnění financí na zpracování pro-
jektové dokumentace na akumulaci 
srážkových vod. Tato akce bude v 
součtu stát minimálně několik set ti-
síc, možná i více. A o takových inves-
ticích zkrátka musí rozhodovat ZM a 
ne pouze 5 lidí v radě města! Na mou 
otázku k tomuto bodu následovalo 
pouze pokrčení ramen starosty a na-
konec přišla odpověď, že na to třeba 
bude 100 % dotace. V oblasti dotací 
se pohybuji už velmi dlouho (naše-
mu týmu v mém zaměstnání se po-
dařilo sehnat dotace přes 100 milio-
nů Kč z různých programů) a musím 
říct, že jsem se ještě nesetkal se 100 
% dotací.  Je zkrátka zřejmé, že sta-
rosta s námi zásadní investice odmítá 
konzultovat. Máme svůj názor a ten 
není vždy totožný s jeho, což je pro 
něj nepřekonatelný problém. Když tu 
akci vymyslí starosta se svými archi-
tekty, nedovolí, aby mu do toho kdo-
koli mluvil. A to ani zastupitelé, kteří 
mají od voličů stejný mandát, jaký 
má sdružení starosty. Nejde už jen 
o pohrdání námi a naším názorem, 
ale o pohrdání všemi, kteří nás voli-
li. Smutné je, že my bychom akci na 
zadržování vody v krajině rozhodně 
podpořili. Po debatě moji kolegové 
Hanzl s Flíglem trefně poznamena-
li, že vlastně nemá smysl se jednání 
ZM účastnit, protože si starosta dělá 
zkrátka, co chce. Ale ne, nebojte, my 
to starostovi neusnadníme a budeme 
nadále hájit vaše zájmy. 

V dalším bodě jsme schválili bez-
úplatný převod pozemku pod chod-
níkem v ul. Boleslavská, jehož stavbu 
jsme svými hlasy v ZM podpořili. 

Následovalo projednání výkupu 
pozemků v lokalitě Na Čihadle, kde 
se město zavazuje k investicím v řá-
dech desítek milionů, což od začát-
ku svého působení v ZM kritizuji. 
Znovu opakuji, že zhodnocení sou-
kromých pozemků má podle mého 
názoru řešit buď developer, nebo 
majitelé pozemků. Položil jsem ve-
dení města otázku, zda město nutně 
potřebuje 50 nových domů. Odpo-
věď byla, že je to dezinformace a že 

se jedná zhruba o 20 domů. Podíval 
jsem se tedy do zpracované studie. A 
ano, uvedl jsem špatné číslo. Není to 
50 domů, ale 39. Nicméně výsledek 
je pořád stejný. Na zhodnocení sou-
kromých pozemků odtečou postup-
ně z městské kasy desítky milionů. A 
až se stavba domů a infrastruktury 
rozeběhne, přes město budou jezdit 
desítky, možná stovky nákladních 
vozidel a občanům kolem hlavních 
průtahů se rapidně zhorší kvalita by-
dlení. A samozřejmě také občanům, 
kteří poblíž lokality Na Čihadle již 
domy mají. K tomuto bodu vystoupil 
i kolega Tomáš Uher, který je exper-
tem v oblasti realit. Pro mě překva-
pivě souhlasil s tím, že by podobné 
investice měl zajišťovat developer 
nebo vlastníci pozemků. Při hlasová-
ní bylo pro pouze 7 členů ZM, a tak 
smlouva o výkupu nebyla schválena. 
Považuji to za průlomové a správné 
rozhodnutí. A doufám, že když to 
nepodpoří člověk znalý v oboru, za-
myslí se nad tím příště i ostatní čle-
nové ZM.

Další materiál jsem předložil já 
a navrhoval jsem v něm vybudo-
vání dočasného parkoviště v místě 
po bývalém zdravotním středisku. 
Odhadovaná cena byla 800 tisíc Kč 
a parkoviště by zde sloužilo mini-
málně 5 let. Kapacitu jsem odhadl 
na 30 - 40 vozidel. Náklady by byly 
4 tisíce Kč na 1 auto a rok. Jenže v 
tomto místě má vedení města plány 
s vybudováním sociálních bytů, aby 
zde „zvýšilo“ kvalitu bydlení pro 
stovku zde žijících slušných občanů. 
Jak dopadlo hlasování, je vám asi 
jasné. Můj návrh samozřejmě nebyl 
schválen. Místostarosta řekl, že by o 
tom mělo hlasovat až nové ZM. S tím 
by se dalo souhlasit, ovšem pokud by 
nás nečekala letní sezóna, ve které je 
problém s parkováním v našem měs-
tě na denním pořádku. Ne že by tato 
parkovací plocha problém vyřešila, 
určitě by ale pomohla.

Dalším usnesením jsme schváli-
li rozdělení finančních příspěvků z 
fondu regenerace pro majitele ob-
jektů v Městské památkové zóně 
(MPZ). Tyto příspěvky mají krýt 
zvýšené náklady, které majitelům 
nemovitostí vznikají kvůli tomu, že 
jejich domy stojí v MPZ. Kryjí je ale 
minimálně. I proto chceme pokračo-
vat v naší snaze o zúžení MPZ. V po-
sledních letech je zřejmé, že i mimo 
MPZ jsou kvalitně a pěkně opravené 
domy, aniž by jejich majitelům stál za 
zády dráb z Národního památkové-
ho ústavu. 

V závěrečné diskuzi jsem starostovi 
připomněl, že jsem mu na jednání 
ZM dne 5. 10. 2020 sdělil moje při-

pomínky k projektové dokumentaci 
nového parkoviště u zdravotního 
střediska Na Skaličkách. Na jeho žá-
dost jsem mu připomínky odeslal 14. 
10. 2020 emailem, aby se k nim mohl 
vyjádřit projektant. Když se půl roku 
nic nedělo, zeptal jsme se na zasedání 
dne 31. 5. 2021, zda se odpovědí do-
čkám. Starosta se omluvil a slíbil, že 
odpovědi zašle. Uplynul další rok a 
odpovědi pořád nikde. Proto jsem se 
znovu připomněl na tomto jednání 
ZM a odpověď byla stejná. Omluva 
a slib, že odpovědi budou zaslány. Do 
dnešního dne (23. 6. 2022) ale pořád 
nedorazily. To je ukázkový příklad 
toho, jak starosta „respektuje“ odliš-
né názory. Za 19 měsíců není scho-
pen, nebo spíš nechce, odpovědět 
společně s projektantem na 6 otázek. 

Když jsem hledal v zápisech z jed-
nání ZM podrobnosti, co a kdy bylo 
řečeno a slíbeno při projednávání 
připomínek k parkovišti u zdravot-
ního střediska Na Skaličkách, našel 
jsem jedno dva roky staré nesplněné 
usnesení ZM! Zde je jeho znění včet-
ně diskuse:
 Žádost o odkup části pozemků u bý-
valého střediska

Lachetovi požádali o prodej části 
pozemků, které předtím užívali, jak se 
ukázalo při demolici, levého zadního 
rohu kotelny bývalého zdravotního 
střediska, dnes se to opticky již nepo-
zná, byl tam nějaký plůtek a rostliny, 
do žádosti zakreslili, jak by si to před-
stavovali odkoupit, jak to byli zvyklí 
užívat. Je to trojúhelník, který začíná 
na pravém sloupku jejich vrátek, míří 
šikmo dozadu na roh jednoho pozem-
ku, rada k tomu zatím nepřijala žád-
né doporučení.

Diskuse: 
Pan Václav Novák: Jaká je výměra?
Pan starosta: cca 12 m², navrhuje 

jednání o žádosti odkupu odložit, již 
proběhla demolice budovy bývalého 
střediska, je tedy možné na místě pro-
stor prohlédnout, není nutný prodej 
hned řešit.

Pan Jiří Guttenberg st.: Navrhuje 

schválit záměr prodeje.
Pan Petr Jizba: Řeší umístění plotu 

na pozemku ohledně zajištění psa, aby 
se plot mohl postavit rovnou a ne ho 
potom nějak posouvat.
Usnesení č. 14/12/2020

ZM schvaluje záměr přímého pro-
deje částí pozemků p. č. 713, 11/1 a 
11/15 v k. ú. Mšeno ve vlastnictví 
města majitelům přilehlých pozemků.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 
1 (Václav Novák). Schváleno.

Protože se schválil záměr přímého 
prodeje, pan starosta navrhuje sjednat 
schůzku s Lachetovými a domluvit se 
na místě, o jakou část pozemku by se 
jednalo, kde bude hranice. 

Jak je zřejmé, starosta ani rada měs-
ta nebyli prodeji vůbec nakloněni. A 
i když pro něj nakonec hlasovali, tak 
na to asi „náhodou“ zapomněli. A 
víte proč? Pozemek je totiž součástí 
projektu sociálních bytů, které zde 
chce vedení města stavět. Takže mís-
to, aby vedení města projevilo úctu 
člověku, který nám všem dlouhá léta 
zajišťoval špičkové služby lékárny, o 
kterých si dnes můžeme nechat zdát, 
nechává ho klidně 2 roky v nejistotě. 
Nyní snad bude konečně usnesení 
ZM splněno.

Na závěr navrhl kolega Flígl, aby byl 
snížen vstup na koupaliště pro míst-
ní děti na 10 Kč/den. Odpověď zněla, 
že vstupné na koupaliště stanovuje 
rada města. Ta na svém jednání dne 
15. 6. 2022 tento návrh samozřejmě 
zamítla, byl přece od nás. Musíte si 
tak vystačit se skvělou nabídkou RM, 
kdy se dospělí mohou jít zdarma vy-
koupat každý všední den od 10:00 do 
12:00 a pak buď musí odejít domů, 
nebo zaplatit plné vstupné. Velmi vý-
hodná nabídka.

Vážení spoluobčané, ať už plánuje-
te trávit dovolenou na našem krás-
ném koupališti, na jiném místě naší 
krásné země, nebo třeba v zahraničí, 
přeji vám, abyste ji prožili ve zdraví, 
odpočinuli si a zažili mnoho pěkných 
okamžiků.              Jiří Guttenberg st.,

zastupitel sdružení Pro Mšeno

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
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Osmý ročník Memoriálu Josefa 
Babáka provázalo sluníčko

Mšeno - V sobotu 18. června se 
uskutečnil již osmý ročník Me-
moriálu Josefa Babáka. Od ran-
ních hodin se na mšenský stadion 
sjížděli rodiče a trenéři se svými 
svěřenci. Krátce před devátou ho-
dinou se chopil mikrofonu sám 
předseda mšenského fotbalového 
klubu Jiří Guttenberg a přivítal 
všechny přítomné, včetně rodiny 
pana Babáka. Hráčům popřál na 
hřišti hodně úspěchů.

Úderem deváté hodiny začaly 

Atleti mšenské základky obhájili první příčku
Ve čtvrtek 16. června po dvou-
leté covidové pauze uspořádala 
ZŠ Mšeno společně s městem a 
TJ Sokol Mšeno 9. ročník atletic-
kých závodů O Pohár Máchova 
kraje.

Závodů se zúčastnila necelá 
stovka malých atletů ze šesti 
škol. Každá škola vyslala 2 závod-
níky a 2 závodnice z každého roč-
níku 1. stupně. Malí atleti sou-
peřili ve sprintu, hodu míčkem, 
skoku dalekém a vytrvalostním 
běhu. Tyto disciplíny byly bodo-

Osmý Memoriál j. Babáka ovládli mladí fotbalisté Pšovky a, druhá byla Libiš a třetí Mšeno. Foto: I. Krúpová 2x

zápasy dvou týmů Pšovky Měl-
ník, Libiše, Všetat a Mšena. Slunce 
pálilo od samého rána, proto byly 
souboje chlapců a dívek o to ná-
ročnější. Krátce po poledni došlo 
na vyhlášení výsledků. Nejlepší byl 
v tomto souboji tým Pšovky A, na 
druhém místě byla Libiš, třetí do-
mácí Mšeno před Pšovkou B a na 
pátém místě Všetaty. Všichni si od-
nesli diplomy, tašky plné sladkostí 
a věcnou cenu v podobě poháru. 
Následovalo ještě vyhlášení nejlep-

šího hráče, střelce a brankáře.
Chtěla bych tímto poděkovat 

všem „bojovníkům“ na hřišti, je-
jich trenérům, rodičům a příz-
nivcům fotbalu, kteří se přišli na 
stadion podívat. Největší dík patří 
organizátorům tohoto vzpomín-
kového turnaje, především pánům 
Jirkovi Zabilanskému a Jirkovi 
Guttenbergovi. Vážíme si toho a 
přejeme, ať se vám v tomto sportu 
daří!

Za rodinu Ivana Krúpová

Příměstský tábor 
ve Mšeně se blíží
Mšensko - Vážení rodiče, milé 
děti. O letních prázdninách se 
opět uskuteční příměstský tá-
bor pořádaný Otevřeně pro-
spěšnou společností (OPS) a 
Šachovou školou Pat a Mat 
(ŠŠPaM). Tak, jak se stalo zvy-
kem, koná se poslední prázd-
ninový týden po okolí Mšena. 
Určen je všem dětem školou 
povinným. Jiná omezení či po-
žadavky nemáme. Děti čekají 
hry, soutěže, trocha ponaučení, 
hodně zábavy a nejméně dva 
velké výlety. Cena za všechny 
aktivity tábora i celkovou stravu 
byla spočtena na 1350 Kč. Přes-
ný termín konání je 34. týden 
roku 2022, což je od pondělí 
22. do pátku 26. srpna, každý 
den od 8 do 16 hodin nebo po 
domluvě dle potřeby. Budeme 
se těšit na všechny zájemce, jen 
to prosím neodkládejte, proto-
že už nyní je kapacita zhruba 
z poloviny zaplněna. Přihlášky 
a další dotazy prosím zaslat na 
mailovou adresu Příměstských 
Táborů Mšeno: p-t-m@post.cz. 
Mnoho zdaru a pěkné léto.   

Michal V. Hanzelín

vě ohodnoceny a započítány do 
hodnocení škol, ale i do hodnocení 
o přeborníka či přebornici daného 
ročníku.

Závody během čtvrtečního dopo-
ledne doprovázelo příjemné poča-
sí. Organizátoři včetně žáků 9. A se 
velmi zodpovědně zhostili funkce 
rozhodčích a samotný závod měl 
hladký průběh.

Závěrečného vyhodnocení se 
společně s naší paní ředitelkou zú-
častnil i tajemník městského úřadu 
Zdeněk Koudelka.

Putovní pohár zůstal stejně jako 
v roce 2019 v naší škole. Našim 
úspěšným atletům se podařilo ob-
hájit 1. místo z posledního ročníku. 
Druhou příčku obsadili atleti ze ZŠ 
Doksy a pohár i diplom za třetí mís-
to převzali žáci ZŠ Okna. Na dalších 
místech skončily ZŠ Nebužely, ZŠ 
Dubá a ZŠ Řepín. Děkujeme všem 
organizátorům ze ZŠ Mšeno a TJ 
Sokol Mšeno za skvělou organizaci 
a městu Mšenu za zajištění dopra-
vy pro atlety.
Mgr. Hana Nečasová
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Bohoslužby ve skalách slyšeli i Drážďanští
Mšeno, Romanov - Bohoslužeb ve 
skalách na Vyhlídkách u Romano-
va se v sobotu 18. června zúčastni-
lo 45 lidí. Třicet z nich bylo z Ně-
mecka – převážně z evangelického 
luterského sboru Gruna Seidnitz z 
Drážďan. Ti většinou přijeli auto-
busem.

Letošní bohoslužby byly věnová-
ny tématu: „Co nám dává naději i 
v čase války a existenčního ohrože-
ní?“  Luterský farář Michael Führer 
vyšel ve svém kázání založeném 
na biblickém textu ze Zjevení sv. 
Jana, kde se mluví o novém nebi a 
nové zemi. Vše bude obnoveno a 
Bůh postaví nový Jeruzalém.  Ka-
zatel řekl, že se může zdát, že bible 
je knihou pohádek, a pokračoval: 
„Ne, Bible není kniha pohádek. 
Nechce nás odvádět od drsné reali-
ty hezkými obrázky. Daleko více je 
to kniha, která má živit naši naději. 
Protože jedině s nadějí můžeme žít 
dobře. Ačkoli se většině z nás daří 
docela dobře, naše současná doba 
je plná špatných zpráv: potraviny 

jsou stále dražší, ceny energií ros-
tou velmi rychle, stále více dochá-
zí k přírodním katastrofám. A na 
Ukrajině, tedy v těsné blízkosti, 
zuří hrozná válka.“ Dodal, že my 
lidé potřebujeme do života dob-
ré zprávy. A ve Zjevení sv. Jana je 
máme. Křesťanské zprávy neslibují, 
že všechno bude jen dobré. Ale dá-
vají nám naději. Bůh, který stvořil 
nebe a zemi, na konci časů znovu 
vytvoří a uzdraví vše, co se odklo-
nilo od dobra. Ti, kteří milují vál-
ku, budou všichni poražení! A to 
také znamená: násilí a smrt nemají 
poslední slovo, to je Boží zaslíbení. 

Kazatel si položil otázku, zda 
máme jen pasivně přihlížet a čekat, 
když hybatelem všeho je Bůh.  Od-
pověď zněla: „Ne. To by byl špatný 
závěr! Bůh se spojuje se starým 
stvořením a proměňuje ho. Cestu s 
námi začal již za těchto současných 
pozemských podmínek. A proto je 
důležité, jak k jeho zaslíbení při-
stupujeme. Máme už teď dělat vše 
možné pro to, abychom proměnili 

utrpení v radost, setřeli slzy, utě-
šili lidi, pomohli jim v jejich trá-
pení, snažili se léčit či zmírňovat 
nemoci... Budeme-li naslouchat 
Božím zaslíbením a doufat, pak 
bude všechno, co se teď dá jen těž-
ko snést, trochu oslabeno. Nás, své 
milované děti, které mu jdou svým 
životem vstříc, očekává s otevřenou 
náručí. – To je moje naděje, i v těž-
kých časech.“

Mšenský evangelický farář Mi-
chal Šimek přítomné pozdravil s 
přesvědčením, že síla Božího slova 
je větší než zbraně a vliv velkých 
národů. A tato Hospodinova síla 
se nakonec projeví dříve nebo poz-
ději i ve světě, ve kterém žijeme. 
Své tvrzení opřel o slova starozá-
konního proroka Micheáše, který 
kdysi řekl, že na konci věků budou 
národy putovat k hoře Hospodi-

nova domu. Mocné národy budou 
za své násilí potrestány a zbraně 
budou přeměněny v pracovní ná-
stroje sloužící k obdělání polí. Už 
se nikdo nebude muset bát, že bude 
přepaden. Celé nám to může dnes 
připadat jako iluze. Farář Šimek 
vyjádřil přesvědčení, že tato proro-
kova slova nám dávají naději i dnes 
a dodal: „Tvůrčí síla ducha Božího 
může přinést nakonec do našeho 
světa nový řád a naději. A to na-
vzdory zlým silám, které chtějí vše 
zničit, rozvrátit a opanovat. Prorok 
připomíná, že tyto síly jsou již dnes 
odsouzeny k zániku. Hospodin je 
ten, kdo je na tomto světě nejvyšší 
a nejmocnější.“

Po bohoslužbách se konal piknik. 
Hosté z Německa potom ještě na-
vštívili mšenský evangelický kostel.

(sim)

Chorušická pouť láká na rock, výstavy i soutěž pivařů
Chorušice - Po dvou letech po-
znamenaných protikoronavirový-
mi opatřeními už letošní program 
Chorušické pouti, která je naplá-
nována na víkend 6. a 7. srpna, 
míří i do interiérů obecních bu-
dov. Kromě obvyklého programu 
pouti se v areálu 1. zemědělské 
a.s. můžete zejména v sobotu tě-
šit na prodej místních mléčných 
výrobků, velké představení pod-
niku i aktivit Ministerstva země-
dělství ČR a na program chorušic-
kých chovatelů. V sále hostince 
bude kromě výstavy Josefa Kláš-
terky probíhat také anketa, v níž 
se mohou občané vyjádřit, zda by 
uvítali, kdyby obec měla vlastní 
obecní symboly – znak i vlajku. 

Prostory zasedací místnosti 
obecního úřadu vyplní akade-
mický sochař, malíř a pedagog 

Zdeněk Manina z Kladna, který je 
zhotovitelem soch nově vznikající-
ho pomníku „Poděkování“ v rámci 
úprav prostranství v Zahájí. Kromě 
jeho tvorby se tak budeme moci 
seznámit s tím, jak sochy vznika-
jí, a to včetně jejich modelů. Při 
návštěvě ateliéru pana mistra je 
opravdu na co se dívat a v sobotu 
ve 13 hodin se v rámci vernisáže 
budeme moci i ptát…

Stálicí našich výstav je malířka 
Marcela Kozáková, které i letos 
bude patřit plocha kostela Nane-
bevzetí Panny Marie. A v soused-
ství bude ve spolupráci s muzeem 
Staré krásnosti – Jitkou Hrdličko-
vou a OPS Michala V. Hanzelína 
zpřístupněn objekt bývalého dě-
kanství čp.1, kde se budeme moci 
seznámit s bohatou historií objek-
tu a popřemýšlet nad jeho dalším 

Bohoslužeb se zúčastnilo 30 evangelíků z Německa. Foto: Josef Havel

využitím. Navíc tam uvidíme expo-
náty muzea. Moc děkujeme obě-
ma za spolupráci.

V nedělním programu zaujme 
zejména dětskou část publika Bub-
linová show mistra Kodeše, přede-
vším tvořivý workshop se soutěží o 
největší bublinu pro děti. Pouť za-
končuje tradičně koncert varhanní 
a duchovní hudby v kostele.  

Srdečně zveme na celý program!
Martin Bauer, starosta obce

ChOrUšiCKá POUť
6. a 7. srpna 2022

sOBOTa
9.00 - poutní mše svatá ke cti Pan-
ny Marie v kostele
10.00 - zahájení provozu atrakcí a 
stánkového prodeje
10.00 - 16.00 - program v areálu 1. 
zemědělské a.s. Chorušice

10.30 - zahájení výstav v hostin-
ci, v obecním úřadu, v kostele a v 
budově děkanství
14.30 - koncert hardrockové ka-
pely Parademarche na návsi
15.45 - 1. ročník Chorušického 
locku, soutěže v pití piva na čas
17.00 - koncert kapely Puma
20.00 - pouťová taneční zábava s 
kapelou K-Band
22.00 - ohňostroj na návsi
NeděLe
10.00 - zahájení provozu atrakcí 
a stánkového prodeje
10.30 - 16.00 - výstavy
11.00 - 12.00 - program v areálu 
1. zemědělské a.s. Chorušice
12.30 - bublinová show s Matě-
jem Kodešem, workshop
13.30 - Staropražští heligonkáři
16.30 - koncert varhanní a du-
chovní hudby v kostele

Kázání pronesli faráři Michael Führer a Michal šimek. Foto: Otto Vokál
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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

I n z e r c e

ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

PARTNERSKÁ FIRMA PRO MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERPADEL

DAVID KLUČINA
mobil: 605 848 480 

e-mail: david.klucina@email.cz

Noc kostelů zahájila pohádka o andělu Karlovi 

Mšeno – Podobně jako loni i letos 
Jitka Hrdličková rozhýbala loutky 
starý Kotoučový a pohádkou o 
andělu Karlovi, který si chtěl vzít 
dovolenou, zahájila v pátek 10. 
června  Noc kostelů ve Mšeně. 
Na začátku i na konci zazněla pí-
seň  Karla Kryla „Anděl“ – jednou 
reprodukovaně, podruhé ji v zá-
věru zazpíval s kytarou evangelic-
ký farář Michal Šimek. Loutkové 
divadlo přilákalo do mšenského 
evangelického kostela na sedm-
desát návštěvníků – většinou dětí 

jitka hrdličková potěšila děti pohádkou. Foto: Josef Havel

v doprovodu maminek, tatínků a 
babiček. Nutno říci, že dynamické 
herecké mistrovství Jitky Hrdlič-
kové po právu všichni odměnili 
potleskem.

Po divadle se většina návštěvníků 
přemístila na farní zahradu, kde si 
ještě několik hodin hráli, skotačili, 
povídali nebo opékali špekáčky na 
ohni, který udržoval Mirek Hrdlič-
ka. Ten se potom přesunul na věž 
kostela, kde rozhýbal zvon. Ten se 
rozezněl do kraje, aby pozval k ná-
vštěvě kostela či k výstupu na věž. 

Návštěvníci, jednotlivci i skupinky, 
celou dobu stoupali na věž, aby se 
rozhlédli po kraji. Pořadatelé akce 
připravili na večer koncert písnič-
káře Jiřího Smrže, který do Mšena 
přijel z jihočeského Písku. Když 
zahajoval úvodní písní, sedělo v 
lavicích dole v kostele a na kruchtě 
dvacet posluchačů, v závěru jich 
bylo kolem třiceti. Potvrdilo se, že 
tento umělec patří k nejlepším ve 
svém oboru u nás. Jeho vystoupení 
provázela skromnost spojená s vy-
soce individuálním, originálním, 

a večer zahrál jiří smrž z Písku. Foto: Z. Bergl 2xMirek hrdlička rozhýbal zvon.

promyšleným a procítěným před-
nesem textů vlastních písní dopro-
vázeným hrou na kytaru. 

Letošní Noc kostelů ve Mšeně 
navštívilo celkem 105 lidí všech 
generací. Dík patří všem, kteří po-
mohli zajistit hladký průběh této 
tradiční akce, Jitce a Mirkovi Hrd-
ličkovým a v neposlední řadě také 
Jirkovi Klementovi, který v nouzi 
nejvyšší ochotně přijel a nazvučil 
aparaturu pro vystoupení Jiřího 
Smrže.

Michal Šimek
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Stránka přivítala nové občánky

v sobotu 11. června 2022 od 14 hodin se v zasedací místnosti OÚ stránka uskutečnilo slavnostní přivítání 
nových stráneckých občánků. rodiče se svými ratolestmi i svými nejbližšími se sešli ke slavnostnímu oka-
mžiku, kterým je provázela předsedkyně kulturní komise a starosta obce. Ten všechny přivítal a popřál 
hodně zdraví, štěstí a zdaru do života adamovi Bartošovi, Tomáši Černému, Natálce Malířové a Matějovi 
Kloudovi. rodičům pak popřál hodně radosti a trpělivosti při výchově jejich dětí. Tuto slavnostní odpoled-
ní chvilku přišli svým vystoupením zpestřit děti ze zUš v Bělé pod Bezdězem s paní veronikou skopcovou. 
Na závěr byli nově přivítaní občánci vyfoceni v obecní kolébce do kroniky. Lze si jen přát, aby v naší obci 
nově narozených dětí přibývalo. Štefan Dvorščík, starosta obce

Gymnasté se utkali v soutěži
v pondělí 23. května odpoledne se v sokolov-
ně Tělocvičné jednoty sokol Mšeno konaly 
gymnastické závody. Mohli jsme se radovat z 
krásných gymnastických sestav našich cvičenců 
a cvičenek. závodilo se v těchto disciplínách: 
přeskok, kladina, lavička a prostná. Chlapci po-
rovnali své schopnosti ve třech kategoriích: i. 
viktor Černý, Martin jícha, ii. Matěj Bednář, iii. 
jakub Bednář. dívky měly kategorií šest: i. Nina 
Nováková,  julie veselá, Lucie Černá, ii. Tereza 
horáková, sofie Žílová, Lenka Čiháková, Klaudie 
Güllová, iii. anna stinková, Nela Pulcová, Tereza 
hamplová, iv. Markéta Měšťáková, valentýna 
hřebíčková, Klára jírovská, Lucie součková, v. 
Lucie Měšťáková, sára Fadrhoncová, eliška Fiše-
nová, vi. Nikola Nováková. závody, které vedla 
cvičitelka Petra Nováková, proběhly podle pra-
videl a v duchu fair play. děkujeme čtveřici roz-
hodčích Mgr. haně Nečasové, Mgr. radce Neča-
sové, daně dlouhé a daně jizbové. děkujeme 
také sponzorům, jimiž byly elektrárna Mělník 
- Čez, Ms Liška sedlec, Tj sokol Mšeno a Policie 
Čr OO Mšeno, díky nimž se cvičenci mohli rado-
vat z krásných cen a medailí. všem gymnastům 
a gymnastkám děkujeme za předvedení jejich 
výkonů a těšíme se na další úspěšné závody v 
naší krásné mšenské sokolovně.  sPOrTU zdar! 

Petra Wallnerová, cvičitelka

 

Václav Kulman (* 8. 7. 1892 Ko-
kořín – Truskavna † 20. 12. 1944 
Praha – Pankrác), odbojový pra-
covník. Byl zatčen pro nedovole-
né překročení hranic, odsouzen k 
trestu smrti a popraven.
anna štolcová (* 1852 Mšeno u 
Mělníka † 1932 Chicago, USA), 
krajanská pracovnice. Odstěhova-
la se s rodiči do USA v roce 1857. 
Vynikla zde jako organizátorka a 
vůdčí duše Českého národního 
sdružení v zápase o vytvoření sa-
mostatného čs. státu. Zemřela při 
srážce s tramvají.
adolf Körbel (* 1887 Praha † 
1967 Jestřebice u Kokořína), 
malíř. Absolvent Akademie vý-
tvarných umění, asistent Adolfa 
Liebschera (1857 – 1919), s nímž 
pracoval na výzdobě mnoha kos-
telů. Hledal inspiraci zejména ve 
středních Čechách. Podnikl také 
několik studijních cest do itálie a 
Francie, aby se po 2. světové válce 
natrvalo usadil v Jestřebici na Ko-
kořínsku, kde také zemřel.
václav Kučera (* 1835 Střednice 
† 1912), veřejný činitel. Po studi-
ích převzal hospodářství po svém 
otci a zakrátko se stalo vzorem 
zemědělského pokroku. Vynikl 
také jako pracovník samosprávy, 
v letech 1865 - 97 byl nepřetrži-
tě členem okresního výboru, ně-
kolikrát i okresním starostou a v 
letech 1886 - 89 byl zemským po-
slancem za okresy Mělník a Roud-
nice nad Labem. Za své zásluhy 
byl jmenován čestným měšťanem 
Mělníka.             

(M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KALENDÁRIuM
MŠENSKA

I n z e r c e
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Při putování po Provence jsme 
udělali zastávku v Marseille. 
Prošli jsme historickou částí 

města a navštívili kostel Notre Dame 
de la Garde, který byl vybudován v 
polovině devatenáctého století na 
kopci nad přístavem. Pořádně jsme 
si prohlédli nádherně vyzdobený 
interiér a z okolních teras se poko-
chali výhledy na celé město a blízké 
okolí. Díváme se na moře a hned za 
přístavem náš zrak přitahuje malý 
ostrůvek If s pevností Chateau d´If, 
která řadu let sloužila jako vězení. 
Kousek dál vidíme Friulské ostrovy, 
ty budou odpoledne naším cílem. 

Scházíme dolů k přístavu, udělá-
me zastávku v historicky nejcenněj-
ším románském kostele s klášterem 
Abbaye de Saint Victor. Sv. Viktor 
je patronem námořníků, tak tady 
kousek nad přístavem dohlíží na to, 
aby bylo na moři všechno v pořád-
ku. Jsme dole. Projdeme část dlou-
hého přístavu, který zasahuje až k 
historické části města. Výletních a 
sportovních lodí je tady tolik, že by 
snad ani nešly spočítat. Projdeme si 
kousek trhu, ale je poledne a většinu 
potravin už prodali. Jedná se hlavně 
o ryby a mořské potvory, jimi se tu 
na jihu krmí nejvíce. Nastupujeme 
na poměrně velkou loď a vyrážíme 
kolem dvou pevností  St. Jean a St. 
Nicolaus na opačných stranách ústí 
přístavu do moře. Ty dal postavit 
Ludvík XIV. a měly chránit přístav 
a město proti nájezdům pirátů a 
Arabů ze severní  Afriky. Stojí tu i 
největší zdejší chrám Catedrale de la 
Mayor. Ale dovnitř nejdeme, horní, 
námi navštívená katedrála prý je o 
dost hezčí. A jsme na moři, kouká-
me na Chateau d´If. Někteří vystu-
pují, chtějí se podívat do vězení, kde 
strávil 17 let Edmond Dantes. Já se 
tu stavovat nebudu, pevnost zabírá 
celý ostrov, k moři se asi nedá sejít, 
pláž tady také žádná není a nevidí-

Marseillská bujabéza je „nebem v hubě“
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       56.

Malé zátoky s čirou vodou lákají ke koupání.

me, že by se někdo cachtal ve vodě. 
Kobka s dírou mě taky nezajímá, je 
to jen asi tři metry dlouhá úzká štěr-
bina, to nám na zpáteční cestě pově-
děli ti, co se nechali zlákat. Stejně si 
to Dumas vymyslel, ale tradici to má 
velkou a všude známou. 

Po chvíli zastavujeme na jednom 
z Friulských ostrůvků, ani se nikde 
nedozvídáme, jak se jmenuje. Ne-
zjistil jsem to ani později po prostu-
dování podrobných map. Všude je 
uvádějí souhrnně Friulské ostrovy. 
Mají tu krásná pobřeží s vybavený-
mi plážemi, kolem samá restaurace 
a hřiště pro míčové hry. Dají se půj-
čit i lodičky a šlapadla. 

Nás láká spíš koupání v malých 
zátokách pod kopcem. Jde nás šest, 
našli jsme si nádherné místo. Hned 
jsme u vody, namáčíme se a střídá-
me plavání s poleháváním na vel-
kých balvanech. Doplaval jsem až na 
konec zátoky na otevřené moře a ne-
můžu se nabažit pohledu na ostatní 
ostrůvky. Připadám si tu jako v po-
hádce. Jsem zase zpátky a kolegové 
mě upozorňují na malé, asi pěti-
centimetrové kraby. Je jich tu plno, 
zkusíme nějaké chytit a prozkoumat 
zblízka. Ale ouvej, jsou tak kluzcí, že 
si hned najdou únikovou cestu mezi 
prsty zavřené dlaně. Chytil jsem jen 

jednoho do kelímku, prozkoumal a 
pustil zpátky do vody. Po hodině se 
neradi zvedáme, chceme se podívat 
ještě na druhou stranu ostrova. Po 
vyšplhání na menší kopec se nám 
naskýtá nádherný výhled na množ-
ství zátok, pluje po nich řada lodí. 
To by byla dovolená! Voda tu má 
krásnou modrozelenou barvu, v té 
naší zátoce byla fialová. Barvu vody 
určuje hloubka, složení dna a také 
úhel, pod kterým dopadají  sluneční 
paprsky.

Bylo tu nádherně, ale čas se na-
plnil. Je po šesté hodině, nasedáme 
na loď a po dvaceti minutách jsme 
v přístavu. A čím zakončit krásný 
den? Přece ještě krásnější večeří. Za 
malou chvíli už sedíme v rybářské 
restauraci, z velkého okna máme 
výhled na dění v zaplněných ulicích. 
Co si dát? Výběr máme z několika 
chodů, já mám už dopředu jasno. 
Typickou zdejší specialitou je bu-
jabéza. Byli jsme upozorněni, že 
nemáme očekávat nějakou rychlou 
obsluhu. Francouzi nechodí do re-
staurací jídlo zhltnout. Prý tu stráví 
alespoň dvě hodiny. Vše si pomalu 
vychutnávají, mezi chody odpo-
čívají a debatují s kolegy. Pak vše 
vydatně spláchnou a v povídání po-
kračují. Hned se nám ukazuje, že to 
bude pravda. Objednávku si číšnice 
zapisuje až po čtvrthodině. Další 
půlhodinu provádíme konverzaci a 
líčení dojmů. Abychom neseděli na-
sucho, objednáváme si aperitiv. Do-
poručují nám marseillský Ricard, to 
je pastis, něco jako v lihu rozpuštěné 
hašlerky. Je to výborné a působí jako 
digestiv. To znamená, že náš velký 
hlad se okamžitě mění ve žravou 
touhu. Za chvíli tu máme salát, po-
řádnou porci tvoří růžové krevetky, 
kousky avokáda, listový salát a malá 
rajčátka s ostrou příchutí. K tomu 
velký plný talíř nakrájené bagety a 
k ní ostrá pomazánka. Nemusím 

ani připomínat, že to v nás během 
okamžiku zmizí. Na zapití si dáme 
dvojku místního bílého, je vynikají-
cí. A máme tu hlavní chod, většina 
si dává bujabézu. Známá polévka 
z mořských živočichů je typickou 
zdejší specialitou, nikde jinde prý 
nevaří lepší, tak jsem na ni zvědav.

Číšník před každého z nás staví 
velkou mísu. Vypadá to krásně, voní 
ještě lépe, jdeme na to. A co v talíři 
máme? Čtyři pořádné kusy vykos-
těných ryb, každý kus vypadá jinak. 
Polévka se smí vařit jen z některých 
místních ryb, aby si zachovala svou 
typickou chuť. Jsou to mořský ďas, 
parmice, chňapal, ropušnice a moř-
ský úhoř. Ty žijí jenom tady v Pro-
vence v malých mořských zálivech. 
Pokud by je někdo viděl na trhu, 
tak jsou to ty nejošklivější. Prý čím 
ošklivější ryba, tím lepší chuť. To 
nám říkali i jinde ve Francii. Z ji-
ných ryb se dělat nesmí, ale kdo to 
asi dodržuje. K tomu mi v polévce 
plave ještě velký brambor i se slup-
kou, tu raději příborem oloupu. Je to 
posypáno  bylinkami. Ještě dvě velké 
slávky. Plavou tam i nakrájená malá 
rajčátka, kolečka naťové cibulky. 
Je to hezky kořeněné, cítím hlavně 
šafrán a nějaké mně neznámé koře-
ní. Nádherná zlatavá barva a úžasná 
vůně chuť jen umocňují. Zkrátka 
paráda. Jeden náš kolega říká, že je 
to úplné nebe v hubě. A má pravdu. 
K tomu přikusujeme ještě bagetová 
kolečka s česnekovou pomazánkou 
a jiná s ostrou majonézou. Sotva se 
to do mě vešlo, ale je mi po duši i 
těle krásně. Chybí k tomu jen jedna 
u nás obvyklá věc, krásně orosené 
točené. To tu ale nevedou, stejně 
ho neumějí pořádně uvařit. Tak to 
spláchneme ještě jednou dvojkou  
bílého. Zaplatíme, v mém případě 
jsou to asi tři stovky našich. Tomu 
se říká nádherný závěr zájezdu. Tak 
Francie, příště zase na shledanou.

v Marseille nepřehlédnete pevnost st. Nicolaus.

v pevnosti Chateau d´if strávil 17 let dumasův dantes. Foto: Z. Bergl 3x


