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část obce Malečov
ČEŘENIŠTĚ (Tschersing) - 500 -  
510 m n. m. - Zprvu samostatná  
(1850 - 1960) vesnice s Obecním 
úřadem (1898 - 1941) a Místním 
národním výborem (1947 - 58). 
Rozvolněnou zástavbu šplhající 
do svahů protíná horní tok Rytiny 
(Čeřenišťský potok - Tschersinger 
Bach). Od r. 1961 - jakož nyní i Babi-

ny I (Babina A), Horní Zálezly (Salesel), Němčí (Nemschen), Pohoří  
(Pohorz), Proboštov (Proboscht), Rýdeč (Ritschen) a Řetouň 
(Rzettaun) - je čtvrtí Malečova (Malschen). Všední události zachy-
cují zápisy schůzí zastupitelstva (1898 - 1926), rady a pléna MNV 
(1956 - 58) či přihlašovací agenda (1953 - 58). Jméno je patrně 
odvozeno od čeřene, svislé sítě k chytání pernatců, jež tu snad takto 
lovili, z jiného výkladu od slovesa čeřeniti, kde se čeření (lisuje).  
V 80. l. 14. stol. zahrnovala lovosická farnost krom Čeřeniště  
i Sebuzín (Sebusein) s Kolibovem (Kolleben), Tlučeň (Tlutzen), 
Brnou (Birnai), Vimperk (Winterberg) či Dolní Zálezly (Salesel).

TSCHERSING (Čeřeniště) - Ursprünglich eine eigenständige Gemeinde 
mit freier, am Bergfuß liegender, stellenweise die Hänge mehrer Berg-
massive erklimmender Bebauung, durch die der obere Strom des Baches 
Ritina (auch Tschersinger Bach) fließt, ist Tschersing heute ein Gemeinde-
teil von Malschen (Malečov) im Bezirk Aussig an der Elbe (Ústí nad Labem). 
Der ungewöhnliche Name lässt sich von „Fischbär“ (tschechisch čeřen 
[Tscherschen]), einem Wurfnetz zum Fang von Wildgeflügel, ableiten. 
Erstmals 1407 als Czerzenitz beurkundet, gehörte sie zum Besitz der 
Königskrone. Im 16. Jahrhundert war die Gemeinde im Besitz von Hynek 
Krabice von Veitmühle, dann eine bestimmte Zeit Teil des Klosterbesitzes, 
um dann wieder von Leitmeritz (Litoměřice) abgekauft zu werden. Anfang 
des 19. Jahrhunderts lebten in Tschersing 300 Einwohner in 52 Häusern, 
1880 gibt es hier sogar 65 Häusern mit 324 Einwohnern. Nach dieser 
Blüte folgt aber nur noch eine allmähliche Senkung der Einwohnerzahl. 
Vor dem Zweiten Weltkrieg lebte das Dorf von Obstausfuhr (Äpfel, Birnen, 
Stachelbeeren), das, speziell verpackt, durch das Ritinatal (Rytina sou- 
těska) und weiter auf der Elbe nach Deutschland verfrachtet wurde. Eine 
weitere Quelle der Ernährung waren Rindzucht und Wiesenbau. Das An-
gebot an Arbeit war knapp, sodass man auch anderswo suchen musste. 
Wegen des rauem Klimas konnte man sich nicht dem Getreideanbau 
widmen. Ende des 18. Jahrhunderts wurde die deutsche Schule vor Ort 
gegründet. Nach der Zerstörung des ursprünglichen Schulhauses hat 
die Stadt Leitmeritz 1874 ein neues errichten lassen. Das 1936 erbaute 
Tschersinger Kirchlein Mariä Hilf (Panny Marie Pomocnice křesťanů) 
gehört zu den jüngsten Sakralbauten im Böhmischen Mittelgebirge 
(České středohoří). Es fällt vor allem durch das nach Süden ausgerichtete 
Giebelportal mit vielen Verzierungen im Stil des Pseudorokoko und 
einem Türmchen mit Pyramidendach auf. In der weiteren Bebauung 
findet man noch hier und da Dorfhäuschen aus Holz- und Mauerwerk 
(teilweise Blockbohlen- oder Fachwerkhäuser) mit erhaltenen Elementen 
der Volksarchitektur. Die Umgebung von Tschersing ist sowohl aus 
naturwissenschaftlicher wie auch landschaftlicher Sicht interessant.
Der nordwestliche Rand der Dorfbebauung tritt bis in die Verengung 
einer tiefen, durch den Bach gebildeten Schlucht, der nach seiner 
dreikilometerlangen Reise zur Elbe schnell 350 Höhenmeter verliert. 
Etwa 500 Meter südwestlich des Dorfes führt die Straße nach 
Kundratitz (Kundratice) durch den oberen Teil einer tief angelegten Erd- 
verschiebung, wobei es durch die Rutschung der Erdmassen zur 
Entstehung einer hohen Felswand (Matinswand [Martinská stěna]) 
gekommen ist, die nach Nordwesten ins Elbtal ausgerichtet ist. Das 
eigentliche Erdrutschgebiet ist 1 km lang und reicht bis auf den Grund 
der Ritina-Schlucht. Im Ort wachsen mehrere gewaltige Linden, die als 
Denkbäume geschützt sind. - Jiří Kinský, Vitalij Marek, Petr Prášil, Jitka 
Volková - Leitmeritz und Umgebung auf alten Ansichtskarten - Verl.  
Baron (vydavatelstvi-baron.cz), Hostivice, 2005
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Zmiňována r. 1407 (Cze-
rzenicz) příslušela králi,  
v 16. stol. přešla do rukou 
‘místopísaře královstvie 
českého’ Hynka Krabice 
z Weitmile (* cca 1500 
- † před 1578), r. 1543 
ji (w Czyrzinissti) prodal 
Litoměřicím (Leitmeritz). 

V r. 1547 majetek konfiskuje královská komora. Další držitelé se rychle 
střídají; jistý čas klášterní jmění opět kupují Litoměřice. Po 30leté válce 
(1618 - 48) zbylo 9 chalup. Kartograf Jan Krištof Müller (* 15. 3. 1673 
Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) uplatňuje (1720) termín 
Tschertschink, 2. tereziánský katastr (1748 - 57) katalogizuje 3,3 viničního 
strychu (korce) rustikálního (0,95 ha), I. (Josefské) vojenské mapování  
z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) evidující 3 domkaře a zahradníky 
předkládá název Tschertschink (i Scherschink), topograf Johann Gottfried 
Sommer (* 1782/83 Leuben [Ľuběń] u Drážďan [Dresden, Drježdźany, 
Drežďany, Drezno] - † 11./12. 11. 1848 pražský Karlín [Karolinenthal])  
v monografii Das Königreich Böhmen (vyd. 1843 - 44 v Praze) prezentuje 
horskou ves Tschersing (rovněž Tschernischt, Cersing nebo Cernischt) s 52 
staveními a 297 osadníky, z nichž 233 a 41 chalup spadalo pod Keblické 
panství (Gut Keblitz) a 11 domů někdejšího dvora (Hof Tschersing, 
Tschernischt) litoměřickému minoritnímu klášteru (zrušen ve čtvrtek  
22. 11. 1787 a r. 1788 přidělen dominikánům), později královské komoře; 
pak přifařena do Církvic (Zirkowitz). Německá škola vznikla konc.  
18. stol., po havárii zřídilo litoměřické město novou (1874). Poč. 19. stol. 
tu v 52 staveních dlelo 300 občanů, r. 1848 v 54 obydlích 344 Němci 
(Popis Králowstwí českého… František Palacký [* 14. 6. 1798 Hodslavice 
- † 26. 5. 1876 Praha], J. G. Calve, Praha 1848) a r. 1880 v 65 domech 
324 osadníci. Na ‘Wanderkarte fürs Elbetal und des angrenzenden 
Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge je jihovýchodní cíp zanesen 
jako Tausch (výměna, směna), stejně i na II. (Františkově) vojenském 
mapování (1836 - 52) - Babina mit Tausch - vykazujícím 44 chalupy, 20 
chlévů (s ubytovací kapacitou pro 46 mužů a 18 koní) - Tschersink mit  
Sieber MM. Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 
uvádějí: Tschersink mit der Ortschaft Winterberg in Böhmen Leitmeritzer 
Kreis Bezirk Keblitz (Lithographirt Horrack…) Nadchází v podstatě jen  
pokles. (R. 1930 registrováno 283, v r. 1939 pouze 259 lidí, z 81  
zaznamenaných r. 1950 zbyla k r. 1970 polovina.) Před 2. svět. válkou 
žila dědina přifařená k Proboštovu z exportu odolnějšího ovoce (jablka, 
hrušky, zejm. ale rybíz a angrešty), speciálně balené se rytinským údolím 
sváželo k Labi a čluny do Německa. Mimo dobytkaření a lukaření muselo 
však mnoho místních za obživou docházet jinam. Pěstování náročnějších 
plodin a obilnářství bylo pro tvrdost klimatu prakticky nemožné.

celkový pohled (1906);                          listopad 2009,  
foto: ing. Vladimír Horák (heimatfreunde-aussig.de)

Dones lze narazit na zděné, roubené, hrázděné i dřevěné většinou rekreač- 
ní objekty (často s terasovitými zahrádkami) z 18. a 19. stol. s prvky lidové  
architektury a 4 chráněné památné lípy malolisté - 2 u č. 25, další při odbočce  
na Hlinnou (Hlinai) a za oplocením víkendového domku. Narodila se tu 
Christine Keßler, vyučovala na postupimském institutu germanistických 
studií.

Barokní výklenková kaple (u hřbitova) se sedlovou 
stříškou a rovným závěrem z r. 1780, v nice byla 
osazena plastika P. Marie. (1961) - Obrazová rukověť 
obcí a církevních staveb v okrese Ústí n. L. - Jiří Souček 
(* 8. 7. 1948 Brno) - Albis International, 1999; středa 
27. 7. 2011 (foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler)

Rokle (Matraischlucht) Němečského potoka (Tannbuschbach) a Rytina pod  
Matrým - ‘Karte des Kreises Aussig’ (Prof. H. Blumtritt, 1939) ve srovnání se 
současnou katastrální mapou.

GEOLOGIE - Severozápadní okraj sídla - mezi masivy Varhošť (Aarhorst, Kupa, 
Kuppe) (639 m) - s rozhlednou z r. 1927, obnovenou v l. 1972 a 2003 - a Matrý 
(Matrei, Matrai) (597 m) - vstupuje do hrdla zařízlé soutěsky (se stopami po 
středověkém dolování uhlí - lupku)vytvořené Rytinou. Na 3km pouti k Labi ztrácí  
350 výškových m. Silnička do Kundratic (Kundratitz) prochází (asi půl km 
jihozápadně)horním úsekem hluboko zabředlého sesuvu Martinská stěna 
(Martinswand) pod Kupou (634,8 m), odtržením vzešel mocný skalní val 
orientovaný k severozápadu (do labského kaňonu). Pole dlouhé kolem 1 km 
dosahuje téměř dna rokle. Dokládá složitý vývoj centrálního Středohoří a zaslouží 
pozornost geologů, paleontologů i geomorfologických badatelů. Je názorným 
příkladem nestabilního komplexu třetihorních vulkanických produktů uložených 
na tektonicky porušených vrstvách starších (druhohorních) mořských usazenin.
Veletok se do těles zahloubil a uvolnil prostor, kam se značná část sousedních 
postupně zřítila. Intenzivní říční erozí nabyly pohyby notných rozměrů a místy se 
dosud jeví katastroficky, v příp. Martinské stěny terasovité až kaskádovité stupně 
a příkré ba i svislé odlučné plochy.

Les Bučina (Buchbusch), Němečský potok (Tannbuschbach) - zde Němčí - a Vrchovina 
(Děčínská vyhlídka [Tetschner Aussicht]) na mapě České středohoří KČT (1 : 25 000) přiložené 
k brožuře Poznej místo, ve kterém žiješ (toulky Ústím a okolím) - H. Borská, vyd. Geodézie 
ČS, a. s., ateliér Ústí n. L.

Život na Labi v Brné u Sebuzína, pod horskými vískami Němčí a Hlinná, popisuje 
Barbara Schlottke v práci Fünf Begegnungen. Berichte: Meiner Mutter und den 
Freunden. (Pět setkání - Zmínka o matce a přátelích) vyd. r. 1971 v pouhých 
100 exemplářích univerzitním nakladatelstvím Dr. C. Wolf & Sohn v Mnichově:  
…cestu do Čeřeniště lemoval zjara bující zlatý déšť, na přilehlém Deblíku (Deblik, 
Döblig) kvetl koniklec, k oblíbeným výletním cílům náležel věhlasný čedičový 
Vrkoč (Workotsch) nad Vaňovem (Wannow) či ruiny Kamýku (Kamaik), hřbitov se 
nacházel v Církvicích (Zirkowitz)… V Kamenné stáji Čeřeniště (č. 32) vyučují jízdu 
na koních (především děti od 9 do 15 let), agroturistické aktivity tady od středy 
21. 6. 2006 provozuje ing. Zuzana Pešoutová.

…vysoko leží v horském travnatém úvalu uprostřed ovocných stromů 
klimatické léčivé místo Kunratice s „villou“, – lázeňským obytným stavením 
s restaurací – skorem při nejvyšším místě silnice, jdoucí z Hliného 
do Čeřinka. Varhošť spojen pěknými lesními stezkami jednak s villou  
a Kunraticemi, jednak se Sebusínem, ležícím pod posledním skalním výběž-
kem Varhoště: Machou při Labi, při ústí údolí Hliné-Sebusínského. Též vede 
sem ze Sebusína v mnohých zatáčkách stinná stezka a odtud možno skrze 
samé lesy putovati dále na Varhošť. Na pokraji strmé Machy zřízen ochranný  
altánek. Vyhlídka na protější vinorodé břehy Labské u Zálezlů je rozkošná.  
Vycházka ze Sebusína přes Machu a Varhošť k ville patří rozhodně k nejrozkoš- 
nějším a nejpříjemnějším v Středohoří. - V. Wachsmann - Severní Polabí  
- Od Litoměřic až k Hřensku. Okolí měst Ústí n. L., Teplic, Litoměřic, Podmokel  
a Děčína - Česká Beseda v Ústí n. L. 1888 
Čeřeniště (něm. Tschersing), ves v Čechách, hejtm., okr. a pošta Litoměřice  
(8 km sev.), býv. panství Keblice, fara Církvice; 65 d., 314 ob. n. (1890), samota 
V i m p e r k. Druhdy tvořilo zde 11 domů samostatný zemský statek, majetek 
minor. kláštera v Litoměřicích, po jehož zrušení dostal se městu Litoměřicům. 
- Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Šestý 
díl. Čechy – Danseur. - 1893. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze 
Děčínská vyhlídka ([Vrchovina - Tetschner Aussicht] 677 m). Jako v předešlých 
výletech do Kundratice [Kundratitz]. Odtud však vpravo do Babiny a silnicí 
na Rydeč. Ze Sebuzína necelé 2 hodiny. Možno sestoupiti přes Babiny do 
Čeřeniště pod Matrým (595 m), skýtajícím hezkou vyhlídku. Sestoupíme  
k zřícenině Silbermühle a dále do Sebuzína za ¾ hodiny. - České Středohoří 
- II. opravené vydání - Jaroslav Křenek (* 17. 5. 1890 Třebenice [Trebnitz] -  
† 5. 9. 1964 Slaný [Schlan]) - nákl. KČST v Lounech [Laun] 1929, tiskem Ant. 
Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů. 
Projdeme vysoko položenou osadou Němčí a stále jižním směrem pěšinou 
přes Kamenec (648 m [Kamenný vrch - Steinberg], znělec) pěknou, mírně 
sestupující cestou na Čeřeniště. Z Němčí vede sem červená značka. 
Jméno vsi vysvětluje Profous (PhDr. Antonín Profous, * 2. 1. 1878 Libanice 
u Chrudimi - † 27. 3. 1953 Praha) jako místo, kde lovili koroptve do sítí – 
čeřenů. Osamocené domy jsou skryty v ovocných zahradách a mezi nimi 
se prostírají angreštové „plantáže“. V Čeřeništi se obrátíme na západ  
k Labi rozkošným údolím potoka Rytiny. - František Pinc (* 3. 4. 1901 -  
† 26. 10. 1982) - Výlety Severočeským krajem - Severočeské krajské 
nakladatelství (Liberec [Reichenberg], 1961)
Čeřeniště, ves, 10 km jv. od Ústí n. L.*, rozptýlená ve výšce 430–550 m  
v kotlině mezi Matrým*, Varhoštěm*, Kamenným* a Babickým vrchem*,  
s předpoklady pro vybudování rekr. základny. Dř. proslulá pěst. angreštu.  
Lid. s t a v b y: čp. 41 aj. Kostel: z r. 1936. ČSAD 04903 Tašov 2 km; Č 40; 
Žl. 52. Okolí: Varhošť 639 m, 2 km jz., chata tur. odb. TJ Chemička Ústí n. L.  
- Dr. Josef Hůrský (* 9. 3. 1915 Vídeň - † 5. 11. 1996 Praha) a mistr sportu 
 Jaroslav Srba (* 13. 4. 1929 - † 2001 Ústí n. L.) - vedoucí autorského kolektivu  
- České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - svazek 12  
- Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962
Čeřeniště (1407 in Czerzenicz, jméno je odvozeno od čeřenu, sítě. Zřejmě tu 
tak lovívali pernatou zvěř). Najdeme zde ojedinělé stavby z 18. a 19. stol., 
roubené i hrázděné… a kolem i zdivočelé srstky (angrešty), před 2. svět. válkou 
výhodný exportní artikl, jenž se Rytinou svážel na labské čluny. - Helena Borská 
(* 14. 6. 1928 Mnichovo Hradiště [Hradiště nad Jizerou - Münchengrätz]  
- † 16. 5. 2004 Ústí n. L.) - Poznej místo, ve kterém žiješ (toulky Ústím a oko-
lím) - Geodézie ČS, a. s. - ateliér Ústí n. L. a Okresní úřad v Ústí n. L., 1994

Liebe Organisatoren… überrascht, aber 
mit sehr großer Freude habe ich Ihren 
Brief gelesen. Der Brief spricht mir aus 

dem Herzen, weil auch mir daran gelegen ist, dass 
die Menschen in Ruhe miteinander über Geschichte 
und Gegenwart sprechen, weil nur so eine wirkliche Verständigung möglich 
ist. Ich bin eigentlich jedes Jahr einmal in der Gegend in und um Tschersing 
und habe immer ganz interessierte und liebe Gesprächspartner getroffen. Ich 
bin sehr gern bereit, in Ihrem Projekt mit-zu-arbeiten… Ich bin am 26. 4. 1940 
in Tschersing im Haus Nr. 63 geboren. (Übrigens mit Frau Erbenova, deren 
Familie seit dem dort lebt, habe ich Kontakt.) Bis 1946 habe ich dort gelebt.
Heute lebe ich in Potsdam… Mein Vater Leo Fucke stammt vom Winterberg 
(sein Bruder lebt noch, ist inzwischen 100 Jahre), meine Mutter Marta stammt 
aus Hummel. Mein Vater war Tischler, die Kirchenbänke in Tschersing, die 
noch existieren, hat er gebaut. Ich habe natürlich Erinnerungen an diese frühe 
Kindheit, z. B., wenn meine Großmutter vom Winterberg herunterkam und 
mich im Puckelkorb, der bei jedem Schritt knisterte, wieder hinauftrug. Im 
Juni 1946 mussten wir zusammen mit etwa 10 Familien Tschersing verlassen. 
Nacheinem Zwischenaufenthalt in einem Lager in Leitmeritz brachte uns 
ein Zug nach Mecklenburg Vorpommern, zunächst wiederum in ein Lager 
in Damgarten (heute Ribnitz-Damgarten), von dort wurden wir aufgeteilt, 
unsere Familie landete in Schlemmin, wo in einem Schloss viele vertriebene  
Familien lebten, jede Familie in einem Zimmer. Mein Vater war von Anfang an 
der Meinung, dass in diesem abgelegenen Dorf für uns keine Perspektive sein 
konnte, vor allem nicht für meine Schwester und mich. Seine Lehre war, man 
muss in die Köpfe investieren, weil das niemand wegnehmen könne. So zogen 
wir 1949 nach Ribnitz, dort gab es ordentliche Schulen, und ich konnte 1958  
das Abitur ablegen, studierte dann bis 1962 an der Universität in Leipzig  
Deutsch und Geographie und war danach Lehrerin in Damgarten. 1965 wurde 
mir angeboten, an die Uni zurückzukommen, von nun an war die Germa-
nistische Linguistik mein Berufsfeld. 1972 sind wir aus beruflichen Gründen 
meines Mannes nach Potsdam gezogen und so ging ich an die damalige 
Pädagogische Hochschule und heutige Universität Potsdam, habe habilitiert, 
bin seit 1995 außerplanmäßige Professorin. 2002 bin ich in den Ruhestand 
gegangen. Ich habe immer mit Leidenschaft mit Studierenden gearbeitet. 
1966 habe ich geheiratet, habe 2 Töchter und inzwischen 4 Enkelkinder. 
Von Tschersing hat mir vor allem meine Mutter immer viel erzählt, 1968 war 
ich mit ihr das erste Mal wieder dort, seit-dem viele Male, vor allem in den 
letzten Jahren, seit ich  Zeit habe. Ich habe immer wieder sehr liebe Menschen 
getroffen, mit denen ich frei von jedem Misstrauen reden konnte. Natürlich 
liebe ich das Elbtal sehr… Freundliche Grüße Ihre Christine Keßler…

č. 63 s paní Erbenovou - Nr. 63 mit Frau Erbenova  
- středa 27. 7. 2011 (foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler)

FILIÁLNÍ KOSTELÍK Panny Marie Pomoc-
nice křesťanů (opravený r. 1970) se řadí 
k nejmladším sakrálním konstrukcím 
Středohoří. R. 1936 se jej podařilo 
zbudovat Karlu Altmannovi. Upoutá 
zvláště jižním štítem s pseudorokokovými 
prvky. Nad střešním sedlem se tyčí jehlan 
průčelní hranolové věže. 
V severojiž. směru (tedy bokem) se na dřevěné 
hlavě houpe empírový zvon z kostela sv. 
Prokopa v Touchořinách (Taucherschin), což 
vysvětluje, proč je starší než svatostánek,  
r. 1815 jej odlil A. Pedersen. Má dolní 
prům. 38, prům. čepce 20, výšku 26; s korunou 38 cm, je nezvykle mohutná 
(2 + 1 ucho bez ozdob). Na čepci 1řádkový 3cm pás (v. písmen 1,5) se z jihu 
začínajícím textem: Mich goss: Andreas Pedersen im Leitmeritz 1815, třetí číslice 
je nezřetelná (může pocházet i z jiné dekády). Pod tím je 4cm rokajový dekorativní  
pruh, dole nelemovaný. V krku na vých. str. až do ornamentálního pásu na čepci zasahuje  
12cm reliéf sv. Jana Nepomuckého s biretem a vousem, v pravé ruce třímá krucifix a levé 
palmovou ratolest. Na věnci jsou 4 linky, srdce kulovité, prům. pěsti a dl. výpusti 6 cm. 
Nad předsunutým 5tibokým vstupem je potrojné obloukové okno, v trojúhelné 
lomenici umístěny rosety, v čele zvonice kruhový otvor (zřejmě pro hodiny)  
a k boku lodi připojena obdélná sakristie, nad kamenným soklem vybíhají 
polokruhová vitrážová okna. 

cca 1936;                středa 27. 7. 2011,  
            foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler

KARL ALTMANN (* 18. 4. 1902 šumavská Sv. Kateřina [St. Katha-
rina - Böhmerwald] - † 10. 10. 1964 Schwalmstadt - Trutzhain) 
- Začínal jako kaplan v Hrádku n. N. (Grottau) při saské hranici, 
následoval Cvikov (Zwickau) v okr. Česká Lípa (Böhmisch Leipa), 
poté (1934) se stal duchovním v Proboštově na Ústecku. 

Prof. Dr. CHRISTINE KEßLER (* 26. 4. 1940 Čeřeniště) -  
Po lipském absolutoriu němčiny a geografie působila 3 roky  
jako kantorka, několik let nato v pozici výzkumného univerzit-
ního asistenta v Lipsku (Lipsk, Leipzig, Lipsia), kde získala dokto-
rát (srovnávala vývoj němčiny v bývalém Východním a Západním 
Německu). R. 1972 nastoupila na vysokou pedagogickou školu  
v Postupimi (Podstupim, Potsdam), napřed co odborný, potom vedoucí 
vědecký pracovník a pedagog. R. 1982 habilitovala (Němčina v právu, 
předpisech a administrativě). Pravidelně přednášela v zahraničí. V publika- 
cích se věnuje hlavně lingvistice, stylistice, lexikální sémantice či nauce  
o jménech... ‘Vážení… Váš dopis jsem četla s překvapením a potěšením, jelikož 
sama usiluji, aby se lidé o minulost i současnost hlouběji zajímali, neboť je to 
příležitost, jak dojít k vzájemnému pochopení. V Čeřeništi a okolí se vlastně 
vyskytuji každoročně, Váš projekt mi mluví ze srdce a ráda se budu dle svých 
možností i podílet. Přeji hodně úspěchů… S pozdravem Christine Kessler’:  
Na svět jsem přišla v č. 63 (s p. Erbenovou, jejíž famílie v obci bydlela, udržuji  
kontakt). Otec Leo Fucke byl stolařem a na lavice, jež vyrobil, lze v tamním 
kostele usednout dodnes. Pocházel z Vimperku (jeho téměř stoletý bratr je  
stále naživu) a maminka Marta z Homole u Panny (Hummel). Na dětství živě 
vzpomínám, třeba když k nám dolů do vsi zavítala babička a na Winterberg 
mě vynesla v nůši, při každém kroku krásně vrzala. V červnu 1946 Čeřeniště 
opustilo asi 10 rodin, po krátké zastávce v litoměřickém táboře nás vlak odvezl 
zase do lágru, tentokrát v předpomořansko-meklenburském Damgartenu 
(nyní Ribnitz-Damgarten [Rybanis-Damgor]), rozděleni jsme spočinuli  
v nedalekém zámku Schlemmin, kde přebývalo několik rodin, každá ve svém 
pokoji. Od samého začátku byl tatínek přesvědčen, že nám v natolik vzdále- 
ném místě kyne perspektiva veskrze pramalá, zejména pokud jde o mne  
a sestru. Domníval se, že by bylo dobré investovat do kavárny, tu by nám 
prý nemohl nikdo vzít. R. 1949 jsme zakotvili v Ribnitz, kde jsem maturovala 
(1958), do r. 1962 studovala (posléze i promovala) v Lipsku (němčinu - 
zeměpis), a stala učitelkou v Damgartenu. R. 1965 mi nabídli zaměstání - 
německou lingvistiku. Vdala jsem se (1966), manžel změnil povolání (1972) 
a přestěhovali jsme se do Postupimi. Na dnešní Universität Potsdam jsem se 
poněkud neplánovaně stala profesorkou (1995) a r. 2002 odešla důchodu, 
se studenty však stále pracuji. Mám 2 dcery a 4 vnoučata. Čeřeniště, o němž 
mi matka často vyprávěla, jsem prvně znovu navštívila v r. 1968 (od té doby 
ještě mnohokrát, především v posledních letech, neboť mám již čas) a potkala 
hodně příjemných lidí, s nimiž jsem mohla upřímně pohovořit. Labské údolí 
samozřejmě velice miluji.

R. 1936 se mu v Čeřeništi povedlo iniciovat stavbu kostela. Odsun se 34letému 
knězi (r. 1945 dosáhl ‘Kristových let’) stal těžkou hodinou. Jako jediný Němec  
zůstal v obci do září 1946, sestru a maminku vysídlili bez něho. V březnu 1947 
matka v předpomořanském Graal-Müritz (sovětské východní zóně) zemřela.  
- Ústečané nejen v datech (2) - Ústecká kulturní platforma ’98, 2008 

Sieberův mlýn (Sieber M.), Čeřeniště, Tausch, Vimperk a samota Wiesenschneider -  
II. vojenské mapování - Františkovo 1836 - II. Militärische Aufnahmen - Franzensische 1836


