


Titulní strana: Záběr z představení divadelní hry Pan Theodor Mundstock Činoherního studia Ústí nad Labem, 12. 6. 2004 v sále u Bečvářů. Hra

jednoho herce pana Jaroslava Achaba Haidlera. Foto: Martin Aushaus.

Městský úřad Buštěhrad

Hřebečská 660

Telefony: Společné číslo 312 250 301 Fax 312 278 030         Úřední hodiny: Pondělí  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00

Evidence obyvatel, OP 312 278 031 Účetní 312 278 033 Středa    8:00 - 12:00  13:00 - 17:00

Matrikářka, stav. agenda 312 278 032 Pokladní 312 278 034

libertinova@mestobustehrad.cz Vnitřní správa 312 278 036

Právní poradce města 312 278 035 Starostka města 312 278 037, 312 278 039

Mateřská škola Buštěhrad

Hřebečská 660

Telefon: 312 250 592

MUDr. Pavel Skála - praktický lékař pro děti a dorost

Kladenská

Telefon: 312 250 829

Ordinační hodiny: Pondělí 13:30 - 17:30

Úterý 12:30 - 14:00

Středa 10:00 - 11:30

Čtvrtek 12:30 - 14:30 poradna

14:30 - 15:30 nemocní

Pátek 14:00 - 15:30

Termín dovolené nebyl v době red. uzávěrky znám

Základní škola Buštěhrad

Tyršova 10/72

Telefon: 312 250 530

Základní umělecká škola Buštěhrad

Hradní 3

Telefon: 312 250 355

E-mail: zusbustehrad@volny.cz

Lékařská pohotovost Kladno

K Nemocnici 2814, Kladno

Telefon: 312 247 527

Ordinační hodiny:

Pondělí - pátek 17:00 - 22:00

So + Ne + svátky 7:00 - 7:00

Cvičení ve škole

Pondělí 18:00 - 19:00

Čtvrtek 18:00 - 19:00

Sokolovna Buštěhrad

Telefon: 776 287 316 - p. Rák

E-mail: sokol.bustehrad@sezmam.cz

MUDr. Karel Jeřábek - praktický lékař

Hřebečská 677

Telefon: 312 250 677

Ordinační hodiny:

Pondělí + čtvrtek 11:30 - 16:30

Úterý + středa + pátek 7:30 - 11:30

Termín dovolené nebyl v době red. uzávěrky znám

MUDr. Miloslav Urban - gynekolog

Palackého 65

Telefon: 312 250 678

Ordinační hodiny:

Pondělí       7:30 - 12:00 7:30 - 8:30 přednostně odběry krve

Čtvrtek      12:30 - 16:30  12:30 -13:00 přednostně ultrazvuk

Dovolená: 7. 7. - 20. 7. 2004

MUDr. Jana Václavková - zubní lékař

Palackého 65

Telefon: 312 250 676

Ordinační hodiny:

Pondělí 7:15 - 12:00    12:30 - 17:30

Úterý 7:15 - 12:00

Středa 7:15 - 13:00

Čtvrtek 7:15 - 12:00 12:30 - 15:30

Pátek 7:15 - 13:00

Dovolená 7. 7. - 20. 7. 2004 

MUDr. Jana Pelková  - zubní lékař

Kladenská 498

Telefon: 312 250 689, 602 320 941

Ordinační hodiny:

Pondělí 14:00 - 18:00

Čtvrtek 15:00 - 18:00

Pátek 11:00 - 13:00

Dovolená v průběhu měsíce srpna - přesný termín nebyl

v době red. uzávěrky znám

Stomatologická pohotovost

Palackého 5, Praha 1

Telefon: 224 946 981

Ordinační hodiny:

Pondělí - pátek 19:00 - 6:30    

Sobota + neděle + svátky  7:00 - 18:00

19:00 - 6:00

Knihovna Buštěhrad

Kladenská 207

Telefon: 312 250 958

Otevírací doba:

Pondělí 13:00 - 18:00   

Úterý 9:00 - 11:00 13:00 - 16:00

Středa 13:00 - 20:00

Čtvrtek 9:00 - 14:00

Dovolená 7. 7. - 17. 7. 2004

Lékárna Buštěhrad

Hřebečská 677

Telefon: 312 250 144

Otevírací doba:

Pondělí 8:00 - 16:30

Úterý 8:00 - 12:00

Středa 8:00 - 12:00

Čtvrtek 8:00 - 16:30

Pátek 8:00 - 12:00

Dovolená 12. 7. - 25. 7. 2004

Lékárenská pohotovost

Vančurova 1548, Kladno 

(nemocnice)

Telefon: 312 606 393

Otevírací doba:

Pondělí - pátek 19:00 - 7:30

Sobota 12:00 - 7:30

Neděle 7:30 - 7:30

DPS - masáže

Revoluční 6/323

Telefon: 312 250 003 - p. Burgr

Otevírací doba:

Pondělí 12:30 - 21:00   

Úterý 7:00 - 15:00

Středa 12:30 - 21:00

Čtvrtek 12:30 - 21:00

Pátek 7:00 - 15:00

Dovolená 5. 7. - 14. 7. 2004 a 2. 8. - 15. 8. 2004

Pošta

Kladenská 271

Telefon: 312 250

Otevírací doba:

Pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 18:00

Úterý  8:00 - 11:00 13:00 - 18:00     

Středa  8:00 - 11:00 13:00 - 18:00

Čtvrtek 8:00 - 11:00 13:00 - 18:00

Pátek     8:00 - 11:00 13:00 - 18:00

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Bohoslužby:

Každou neděli v 10:45

Velký pátek v 15:00

24. 12. půlnoční mše svatá ve 24:00

Výuka náboženství pro děti:

Každé pondělí ve 13:00

Buštěhradské muzeum Oty Pavla u Rotta

Palackého 56

Telefon: 732 912 681, 732 912 332

Web: www.bustehrad.cz

Otevírací doba:

prosinec - březen sobota + neděle 10:00 - 16:00

duben - listopad sobota + neděle 10:00 - 17:00

mimo návštěvní hodiny možno dojednat i ve všední dny pro skupinu alespoň 10 návštěvníků

Výstava hraček z Kindervajec prodloužena do 3. 10. 2004

Psí útulek a hotel Bouchalka

Na Bouchalce 398

Telefon: 312 250 508

Mobil: 603 523 070

E-mail: onsycr@quick.cz

Web: www.psiutulekhotelbouchalka.wz.cz

Otevírací doba:

Pondělí - neděle, svátky 10:00-16:00



Městský úřad se neoficiálně dozvídá o různých inci-

dentech a někdy dokonce i o kriminálních případech,

které se dějí v našem městě. Protože městský úřad

usiluje o to, aby kriminalita u nás byla minimalizována,

žádáme občany, aby městský úřad o jakýchkoli podob-

ných případech, kdy dojde k újmě na zdraví nebo ma-

jetku ať soukromých osob či jiných subjektů, neprodleně

písemnou formou informovali s uvedením data události,

jejího rozsahu a výše poškození. Všechny tyto informa-

ce poslouží jako dokumentace pro příslušné orgány při

snaze města vybudovat v rozrůstajícím se Buštěhradě s-

lužebnu Policie České republiky.   

Pozn. redakce: O kriminalitě v našem městě se čtenáři mohou

dočíst v nové rubrice „Policie ČR informuje“

Obecně závazná vyhláška města Buštěhrad č. 3/2003

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Buštěhrad se na svém zasedání dne

10. 12. 2003 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu

s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou

vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Město Buštěhrad vybírá dle § 1 písm. d) zákona č. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek

ze vstupného (dále jen „poplatek“).

Čl. 2

Předmět poplatku

(1) Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní

nebo reklamní akce, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně

vstupného obsažena.

(2) Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka,

kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci specifiko-

vanou  v článku 2 na území města Buštěhrad pořádá (dále jen „poplat-

ník“).

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejméně 7 dnů před konáním akce ohlásit

správci poplatku její pořádání a podklady potřebné ke stanovení míst-

ního poplatku, zejména druh akce, výši vstupného, obsahové zaměření

akce, místo a čas jejího konání. Současně je povinen předložit správci

poplatku vstupenky označené cenou, datem a hodinou konání akce

a jménem pořadatele. Poplatník dále uvede v ohlášení bydliště nebo

sídlo, datum narození nebo IČO.

(2) U akcí pořádaných jedním poplatníkem opakovaně je možné

ohlášení provést na delší období, nejdéle však na tři měsíce.

(3) Poplatník provede vyúčtování poplatku z jednotlivých akcí nejpozději

do deseti dnů od skončení akce tak, že vyčíslí počet a cenu prodaných

a neprodaných vstupenek. Neprodané vstupenky předloží správci

poplatku ke kontrole.

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí:

a) prodejní nebo reklamní akce, 

včetně sběratelských burz 20 % z vybraného vstupného

b) kulturní akce (plesy, diskotéky, 

taneční zábavy apod.)             10 % z vybraného vstupného

c) sportovní akce            5 % z vybraného vstupného

d) správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek

paušální částkou 

Čl. 6

Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozeny:

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně

prospěšné účely

b) akce, jejichž hlavním pořadatelem je město Buštěhrad nebo organi-

zace jím zřízená 

c) výstavy, divadelní a filmová představení

d) akce pro děti do 15 let věku, akce pořádané Základní školou

Buštěhrad, Mateřskou školou Buštěhrad a Základní uměleckou školou

Buštěhrad.

Čl. 7

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 10 dnů po provedení vyúčtování akce.

(2) Poplatek se platí na účet správce poplatku

a) hotově v pokladně Městského úřadu Buštěhrad

b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku

c) převodem z účtu.

(3) Číslo účtu a variabilní symbol pro každého poplatníka určí správce

poplatku.

Čl. 8

Správa poplatku

(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši,

vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezapla-

cený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou)

část zvýší správce poplatku na trojnásobek. Vyměřené poplatky se

zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost

nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu. 

(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou

touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od

konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření

nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku,

v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit 
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a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku,

ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(5) V jednotlivých odůvodněných případech může správce poplatku na

žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho

příslušenství částečně nebo zcela prominout.

(6) Správu poplatku vykonává Městský úřad Buštěhrad a při řízení ve

věcech poplatku postupuje podle zvláštního zákona. 

Čl. 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Vznikla-li poplatková povinnost k místnímu poplatku ze vstupného

před účinností této obecně závazné vyhlášky, postupuje se podle

dosavadních právních předpisů.

(2) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města

Buštěhradu o místních poplatcích ze dne 18. 9. 1996 a vyhláška měs-

ta Buštěhradu o místních poplatcích ze dne 1. 10. 2001.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004.

Ing. Jitka Leflerová                                                  Ing. Václav Nový

starostka                                                             místostarosta

1 § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 337/1992 sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

INTERNETOVÉ STRÁNKY BUŠTĚHRADU

HTTP://WWW.MESTOBUSTEHRAD.CZ

Nové internetové stránky Buštěhradu jsou v provozu od

19. dubna 2004. Jsou aktualizovány průměrně 3x týdně,

ale v případě potřeby i několikrát v průběhu jednoho dne.

Jejich návštěvnost se v současné době pohybuje mezi

30 a 40 přístupy za den.

Cíle webu

Základní úlohou oficiálního webu města je samozřejmě

splnění povinnosti - dané zákonem - podávat vymezený

okruh informací prostřednictvím internetu. Stránky

Buštěhradu však obsahují mnohonásobně více informa-

cí, než ukládá zákon. Cílem při jejich tvorbě a rozšiřování

je vybudovat živý a aktuální web, na který se návštěvní-

ci budou vracet a vždy najdou čerstvé a užitečné infor-

mace. S tím souvisí i snaha o uživatelsky příjemné

prostředí s jednoduchým a intuitivním ovládáním.

Jak se tyto cíle daří naplňovat, to již posoudí čtenáři -

občané Buštěhradu a okolních obcí i návštěvníci našeho

města. Pro srovnání si můžete prohlédnout stránky

jiných obcí v našem regionu - odkazy na ně najdete

přehledně uspořádané v „Praktické informace -> Kam na

internetu“.

Velkou výhodou webu je možnost rychlé publikace

aktuálních informací (včetně fotografií). Bylo by dobré

tento fakt skutečně využívat.

Struktura webu

Obecné informace o Buštěhradu jsou dostupné z menu

na hlavní stránce. Informace z MěÚ Buštěhrad, ZŠ a MŠ

Oty Pavla Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad jsou pro přehled-

nost soustředěny do samostatných sekcí s vlastním

menu.

Z každé sekce je samozřejmě možný návrat na hlavní

stránku buď kliknutím na nápis „Město Buštěhrad“ - jed-

notný záchytný bod v levém horním rohu každé stránky

nebo výběrem položky „Hlavní menu“ v menu příslušné

sekce.

Obě naše školy mohou používat pro odkazování na

„svou“ část webu jednodušší, snáze zapamatovatelnou

adresu, která návštěvníka zavede přímo do sekce dané

školy. Pro ZŠ a MŠ Oty Pavla je to adresa http://skola.mesto-

bustehrad.cz, pro ZUŠ Buštěhrad http://zus.mestobustehrad.cz. 

Interaktivní prvky

K modernímu pojetí webu patří i interaktivní prvky. Co

v tomto směru nabízí stránky Buštěhradu?

K výměně názorů jsou připravena prozatím tři diskus-

ní fóra: Bezpečnost v Buštěhradě, Rekonstrukce

buštěhradského zámku a pro ostatní témata Obecné

fórum. V případě aktuální potřeby lze otevřít další fóra.

Pokud nechcete diskutovat, ale pouze zaslat pozdrav,

můžete využít návštěvní knihu. Návštěvní knihu mají ve

svých sekcích i ZŠ a ZUŠ.

Z hlavní stránky a stránky s aktualitami je dostupná

anketa, v níž mohou čtenáři hlasovat pro některou

z odpovědí na otázku, spojenou s děním v Buštěhradu.

Otázka se bude obměňovat většinou jednou za dva

měsíce. Anketa je zabezpečena proti opakovanému

hlasování, z jednoho počítače můžete hlasovat jed-

nou za týden (aby bylo umožněno hlasovat většímu poč-

tu osob). Dalším interaktivním prvkem jsou testy.

Momentálně jsou v provozu dva testy s obecnými

otázkami z historie i současnosti Buštěhradu. Oba ob-

sahují 15 otázek. Na stránce s otázkami a nabídkou

možných odpovědí zaškrtnete odpovědi, které považu-

jete za správné, na závěr test tlačítkem odešlete k vy-

hodnocení a počítač vám sdělí výsledek - vyznačí v testu

správné a chybné odpovědi, spočítá skóre a vypíše hod-

nocení. A nebojte se, údaje o vašich odpovědích se

nikam neukládají, takže případné „selhání znalostí“ zůs-

tane skutečně jen „mezi vámi a vaším PC“.

Na webu je dále k dispozici několik formulářů, elek-

tronická podatelna dotazů a podnětů občanů, formulář

pro přihlášení k odběru zpráv z MěÚ e-mailem a přihláš-
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ka firmy do adresáře buštěhradských podnikatelů.

Všechny formuláře kontrolují údaje zadané uži-

vatelem a odešlou zadané informace ke zpracování

pověřenému zaměstnanci úřadu. Jejich kopie je pro

kontrolu e-mailem zaslána také odesílateli.

Užitečné tipy

Na závěr bych ráda upozornila na několik stránek, které

by mohly být návštěvníkům užitečné:

V sekci MěÚ Buštěhrad najdete zápisy ze zasedání

MěZ Buštěhrad.

Na stránce „Kompetence MěÚ“ naleznete přehled

úředních výkonů, které MěÚ provádí, spolu s podrobný-

mi informacemi o postupu v tom kterém případě, o tom,

jaké doklady si máte s sebou přinést apod. K dispozici

jsou i formuláře (např. formulář pro ohlášení drobné

stavby, žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo

les), které si můžete stáhnout na svůj počítač, doma

vytisknout a v klidu vyplnit.

Užitečný je i přehled vyhlášek MěÚ.

V sekci MěÚ Buštěhrad by se měly objevovat i ak-

tuální informace Stavebního výboru MěZ Buštěhrad

o postupu prací na zámku včetně fotodokumentace.

Z menu na hlavní stránce je dostupná stránka

„Aktuality“ s přehledem aktuálních krátkých zpráv

z různých oblastí života města, v některých případech

doplněných odkazem na podrobnější informace.

V rubrice „Praktické informace -> Buštěhradské ob-

chody“ najdete adresář obchodů s otvírací dobou.

V rubrice „Fotogalerie -> Fotografie na pozadí pra-

covní plochy“ si můžete vybrat fotografii Buštěhradu na

své PC.

Bohatý výběr informací nabízí i sekce ZŠ a MŠ Oty

Pavla. Kromě rubriky „Aktuality“ stojí za zmínku například

praktický přehled konzultačních hodin pedagogů pro žáky

i pro rodiče, samozřejmostí je přehled termínů prázdnin,

seznam volitelných předmětů, kroužků atd. V příštím

školním roce se rozšíří i rozsah informací z mateřské

školy.

Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na ZUŠ

Buštěhrad, v jejíž sekci najdete informace o všech třech

oborech - hudebním, výtvarném i tanečním - a také

přehled všech pravidelných koncertů žáků a výstav žáků

výtvarného oboru i mimořádných akcí v průběhu škol-

ního roku.

Na závěr ještě malé upozornění na možnost tisku ob-

sahu jednotlivých stránek. Web obsahuje tiskové styly, které

zajišťují, aby se zbytečně netisklo záhlaví s barevným

obrázkem, menu a nemrhalo se tak místem i barvou

v tiskárně. Pokud si budete chtít některou stránku

vytisknout, stačí, abyste ve svém prohlížeči zvolili

Soubor -> Tisk. Stránka, kterou po vytištění obdržíte,

bude obsahovat pouze textovou informaci (v některých

případech doplněnou o malé náhledy fotografií) zap-

sanou černým písmem na bílém pozadí. Pro kontrolu

vzhledu stránky před tiskem můžete využít volbu Soubor

->Náhled.

Zveme tedy k návštěvě http://www.mestobustehrad.cz

a doufáme, že internetové surfování po moři informací

z Buštěhradu pro vás bude příjemným zážitkem.

Dana Heráňová, webmaster

ZÁMECKÉ OKÉNKO

V dubnu byl vypracován projekt pro stavební povolení na

statické zajištění střední části hlavního zámeckého kříd-

la (tj. přes zimu podchycená havárie) včetně opravy

krovu a střechy. Nyní probíhá stavební řízení. Doufáme,

že stavební povolení pro tuto etapu bude vydáno v brzké

době; kladné stanovisko orgánů památkové péče již

máme, takže nehrozí zdržení, jaké vzniklo v případě

schodiště nad DPS. Poté budou moci okamžitě začít

další stavební práce a městu budou převedeny obě

dotace, které jsme letos získali.

Na začátku května jsme požádali o dotaci z Programu

záchrany architektonického dědictví MK (z důvodu mého

nečekaného porodu uprostřed dokončování žádosti na

poslední chvíli kompletovali ing. Kasalický a pan

Kadlec), a to na rok 2005 a 2006. Jedná se o desítky

milionů korun, v případě úspěchu to tedy bude velmi

podstatná finanční injekce. 

V zámku a parku probíhá ornitologický průzkum.

Za stavební výbor

Ing. arch. Daniela Javorčeková

roèník 28 Z RADNICE

5

Městský úřad Buštěhrad stále hledá 

vhodného kandidáta na uvolněné místo

kronikáře/ kronikářky města.

Bližší informace podá městský úřad. Odborné dotazy

týkající se práce kronikáře zodpoví bývalá kronikářka

paní Věnceslava Cachová.



KULTURA

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO VÝBORU

DEN MATEK V BUŠTĚHRADSKÉ SOKOLOVNĚ

Devátého  května jsme opět oslavili Den matek. I tento

rok se oslava již tradičně konala v buštěhradské

sokolovně. Hned na první pohled bylo znát, že celá akce

měla dobrou propagaci a že avizovaný program byl vel-

mi slibný. Sokolovna byla zcela zaplněna i přes vrcholící

turnaj mistrovství světa v ledním hokeji. 

Celé slavnostní odpoledne odstartovala svou hudeb-

ní produkcí kapela pana Slavíka z Lán a už v půl třetí

odpoledne, kdy jsem vkročil do sokolovny, nebylo na

parketu k hnutí. 

V 15 hodin vystoupil na pódium místostarosta města

Buštěhradu pan ing. Nový a poblahopřál všem matkám

k jejich svátku. 

Moderování programu doznalo jisté změny. Mnozí

z vás si jistě pamatují, že předchozí roky Den matek

s bravurní jistotou uváděla Veronika Kellerová. Proto mi

udělalo obrovskou radost, že jsem mohl vytvořit

s Veronikou moderátorskou dvojici a že jsme se tak

společně  pokusili jednotlivé výstupy uvádět formou vzá-

jemného dialogu. A hned jako první jsme do sálu pozvali

taneční soubor dětí ze základní školy v Buštěhradu pod

vedením paní vychovatelky Marie Horové, Anny

Holeyšovské a pana učitele Emila Červeného. I v tom-

to případě platilo osvědčené pravidlo, že děti nikdy

nezklamou. Nejen, že jejich vystoupení působilo mile,

ale navíc bylo i choreograficky dobře zvládnuté a po

právu sklidilo od diváků velký úspěch.

Každého milovníka hudby muselo potěšit vystoupení

dalšího hosta pana Václava Marka, houslisty orchestru

Národního divadla. Kdo by také neocenil procítěně zahra-

nou Dvořákovu Humoresku, romantickou Indiánskou

píseň lásky od Rudolfa Frimla a Montiho technicky

náročný Čardáš. Kdykoliv slyším posledně jmenovanou

skladbu hrát v přímém přenosu, doslova trnu za interpreta

a po celou dobu držím palce, aby skladbu v tom závrat-

ném tempu dohrál do konce.  Ani toto vystoupení mě

nezanechalo klidným. Tempo bylo závratné (vždyť sám

Monti požadoval Allegro vivace), část čardáše Andante

maestoso byla podána dramaticky působivě a myslím,

že celá sokolovna vyslechla skladbu jedním dechem. Na

rozdíl ode mne, profesionální klid zachoval  interpret

sám, a jak jinak, skladbu odehrál s brilantní technikou

a nenucenou lehkostí houslového virtuosa.     

A potom vstoupil na jeviště hlavní host nedělního

odpoledne. Muž, který patří k zakladatelům divadla

Semafor, zpěvák, ale v neposlední řadě i bavič a sym-

patický člověk, pan Karel Štědrý. Je obdivuhodné, jak

profesionál dovede během okamžiku navázat kontakt

s publikem. Své vystoupení pan Štědrý uvedl krátkou

a vtipnou vzpomínkou na začátky v divadle Semafor

a pak již následovala pravá smršť zpěvákových

nejznámějších hitů. A diváci se bavili vskutku královsky.

Stačil výmluvný pohyb ruky Karla Štědrého a všem bylo

jasné, že bude následovat „Mám malý stan“, když za-

zněla „Babeta“, zpívala sborem celá sokolovna.

Jednotlivé tematické písňové bloky byly efektně

prokládány vzpomínkami na zpěvákovu spolupráci se

známými osobnostmi české hudby, jedna veselá historka

střídala druhou a když pan Štědrý po třičtvrtěhodině svou

produkci ukončil, celý sál patřil jemu.  

Můj osobní prožitek byl o to příjemnější, že jsem si

mohl před vystoupením s Karlem Štědrým krásně

popovídat o hudbě. Jelikož jsem éru Semaforu nezažil, 

spíše jsem pozorně naslouchal vyprávění pana Štědrého.

Když jsme se však dobrali k našemu společnému oblíbenci,

zpěvákovi Franku Sinatrovi, zažil jsem jeden z nejhezčích

a nejpoučnějších dialogů za poslední dobu. 

Jak řekla výstižně závěrem Veronika Kellerová: „Po

vystoupení pana Štědrého již není moc co dodat“.

Myslím, že doopravdy nebylo. Z tváří přítomných diváků

bylo dobře znát, že jsou s programem věnovaným všem

maminkám i babičkám plně spokojeni a lze bez nad-

sázky říci, že naše milá sokolovna prožila opět jednu vy-

dařenou kulturní akci. 

Velké díky patří kulturnímu výboru města Buštěhradu,

zejména pak paní Smutné, která se na celé akci velkou

měrou organizačně podílela. Jako nadšený hudebník

musím složit poklonu za skvěle řemeslně odvedenou

práci Milanu Knorovi, který celé odpoledne ozvučoval.  

O závěr programu se opět postarala kapela pana

Slavíka. Do kdy se toho dne tančilo vám, vážení čtenáři,

nepovím. Pokud jste však letos Den matek promeškali,

přijďte příští rok, zajisté nebudete zklamáni!

Ing. Jan Paulík

INDIÁNI A KOVBOJOVÉ ZÁPOLILI NA HŘIŠTI 

ANEB DĚTSKÝ DEN VE STYLU DIVOKÝ ZÁPAD

Organizujeme, úkolujeme se

Akci samotné předcházelo několik schůzek kulturního výboru

a dalších organizátorů dětského dne - Junáku, Zděnda Týmu

(ženský fotbal), Mateřského centra a Víta Oplta. Stěžejním bo-

dem celé organizace akce bylo   stanovení počtu her, jejich ná-

plň a systém odměňování. Zatímco v předcházejících letech

se odměňovalo pouze sladkostmi u každé soutěže zvlášť,

letos jsme díky financím od města mohli nakoupit ceny, které

Buštìhradský zpravodaj 3/2004

6

Velký bratr Rudý blesk zahajuje indiánské soutěže. Foto: JKA



si děti samy kupovaly podle získaných bodů v jednotlivých

soutěžích. 

Po rozdělení jednotlivých her mezi organizátory bylo ještě

zapotřebí nakreslit plakáty, zajistit nákup cen a sladkostí,

připravit tisíce „papírových penízků“, registračních kartiček pro

jednotlivé soutěžící, označit stanoviště, vyrobit pomůcky pro

soutěže, zajistit občerstvení, ohniště pro opékání buřtů

a ozvučit celý prostor. 

Hřiště je potřeba připravit

Již v 7:30 se v neděli 30. května sešli na hřišti všichni orga-

nizátoři, aby připravili prostor pro dětský den. Vzorně odění

a zorganizovaní Junáci připravovali 7 soutěží, dalších 6 za-

jišťovaly členky ze Zděnda týmu a poslední disciplínu házení

šipkami a střely z luku připravil na výbornou Jan Paulík

s Martinem Hájkem. Maminky z mateřského centra vytvořily

venkovní hernu pro nejmenší na betonovém plácku vedle

hřiště, kde děti do 3 let mohly jezdit na odstrkovadlech a plnit

úkoly pro ně připravené. Snad nejtěžší bylo připravit stůl s ce-

nami, který přetékal hojností hraček a které bylo třeba označit

příslušným počtem bodů - penízků. A to byl kámen úrazu,

neboť se sice dalo odhadnout, kolik si může maximálně jedno

dítě vydělat, ale již hůře bylo odhadnutelné (rozuměj ještě před

začátkem), kolik dětí se zaregistruje, kolik jich absolvuje

všechny disciplíny a zda vydrží shromažďovat penízky na

dražší ceny. Pokud by totiž ceny byly drahé, mohlo se stát, že

zůstanou neprodány a děti zklamané, že nedosáhly tolika

peněz, pokud by ceny byly moc levné, zmizely by příliš rychle

a na mnohé by se nedostalo. 

A nakonec to všechno vypuklo

A to v 8:30 registrací všech účastníků a nebylo jich málo - 141

dětí! (40 dětí ve věku 3-5 let, 60 dětí ve věku 6-10 let a 27 dětí

ve věku 11-15 let). Zbývajících 14 dětí ve věku 1-3 roky bylo

návštěvníky herny mateřského centra. Na začátku přivítal

všechny indiány a kovboje indiánskou řečí Velký bratr Rudý

blesk a tím odstartoval soutěže. Všech 14 disciplín bylo styli-

zováno do tématu „Divoký západ“, a tak se bylo možno

zúčastnit „závodů psích spřežení“ či jet „country

dostavníkem“, kdy tatínkové táhli na saních nebo vezli

v kolečku své ratolesti, bylo možno nakrmit „hladového

grizzlyho“ tenisovými míčky, proběhnout „hadí stezku“,

běžet „indiánský běh“, ověřit si své znalosti u stolku se

„Šamanovou moudrostí“ nebo zjistit, jak vlastně vypadá

opravdové indiánské týpí. Děti plnily jeden úkol za druhým, or-

ganizátoři na jednotlivých stanovištích posuzovali jejich

výkony, rozdávali za ně příslušný počet peněz a sluníčko

pálilo. Děti pravidelně přibíhaly ke stolu „nakupovat“ a obhlížet,

které z cen ještě nenašly svého majitele. A bylo to opravdu

náročné! Děti se kupily a mávaly paklíky peněz tak, že počet-

ná obsluha nestačila ceny vydávat. Kovbojové měli největší

zájem o kopací míče, luk se šípy a kapslíkové pistolky, in-

diánky zase nakupovaly panenky, princeznovské korunky

a malovátka. Když už děti neměly za co nakupovat a všechny

soutěže již měly absolvované, vyměnily průkazku za limoná-

du a buřtíka, který si nad ohýnkem samy opekly. 

Konec dobrý, všechno dobré

A dobrý byl nejen konec. Přišlo hodně dětí, nepršelo, všechno

klaplo, cen bylo dost a líbily se. Vůbec se celý den nad

očekávání vydařil a na dětských obličejích to bylo znát. Tak se

zase těšíme na příští rok!

A poděkování? 

Nemyslím, že na to organizátoři čekají. Ale bez nich by žádný

dětský den nebyl - děkujeme Junákům, kteří v hojném počtu

perfektně a bezchybně nastoupili a zajistili polovinu všech dis-

ciplín, registraci dětí, část obsluhy stolu s cenami a občer-

stvení; členkám Zděnda Týmu, které zajistily druhou polovinu

disciplín; maminkám z MC, Janu Paulíkovi, Martinovi Hájkovi,

Vítu Opltovi, panu Luxíkovi, Stáně Šumné, městu Buštěhrad

za přípravu a financování akce a sponzorovi Autobazaru

Štěpánek.

Zase se díky aktivním a nápaditým lidem podařila bezva

akce pro naše děti.

JAK V BUŠTĚHRADĚ ŽABÁK VALENTÝN K ROZUMU PŘIŠEL

ANEB POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ DIVADLA BUCHTY 

A LOUTKY.

V neděli 6. června 2004 přijelo do Sokolovny na pozvání

městského úřadu známé pražské loutkové divadlo Buchty a

loutky, aby sehrálo vtipnou loutkovou pohádku Žabák

Valentýn. A protože pohádka byla dobrodružná, všech 40

malých diváků se do příběhu zapojilo - děti na žabího kluka

Valentýna volaly, radily mu, jak se zachovat v těžkých

situacích, tleskaly, když chytil v brance míč, smály se, když

se honil s kamarády žabáky, nebo ani nedutaly, když ho už

už chtěl sníst čáp. Ale nebojte, nakonec to jako v každé po-

hádce dobře dopadlo. 

Tak zase někdy příště u dalšího pohádkového příběhu!
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Ceny mizely ze stolu závratnou rychlostí. Foto: JKA

„Jak to s tím žabákem dopadne?“.  Foto: JKA



KULTURA & ŠKOLSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ ČINOHERNÍHO STUDIA ÚSTÍ NAD LABEM

PAN THEODOR MUNDSTOCK

V sobotu 12. června 2004 se v sále restaurace

„U  Bečvářů“ staly hned dvě výjimečné a pozoruhodné

události najednou. Po dlouhých letech uzavření a chátrání

byl znovuotevřen stále vzpomínaný prostor, kde

buštěhradští ochotníci hráli dlouhá léta svá představení,

a kde se kdysi konal nejeden ples a veselice. Přestože sál

ještě nebyl zcela zrekonstruován, těžko bychom hledali

v Buštěhradě vhodnější místo pro uvedení divadelního

představení podle románu Ladislava Fukse Pan Theodor

Mundstock v režii ředitele ČS Ústí nad Labem pana

Jaroslava Achaba Haidlera a také v jeho jedinečném

hereckém provedení. Zážitek z tohoto divadelního

počinu byl výjimečný a velmi těžko popsatelný. Žid

Theodor Mundstock čeká na transport do koncen-

tračního tábora a čas, který mu ještě zbývá do odjezdu,

vyplňuje představami, co ho může potkat a zda se na „to"

lze připravit. Vždyť tolik sousedů, přátel i příbuzných již

odjelo a ještě nikdo z nich se nevrátil! Jak se připravit na

cestu v přeplněných vozech, na bití a zlost německých

vojáků, časné vstávání a nedostatek jídla? A je dobré mít

kufřík lehčí, než je předepsaná váha, či to bude spíše

podezřelé? A jak uchránit ruce před rozedřením o jeho

držadlo při dlouhém pochodu? A co je vlastně nezbytné

vzít s sebou?

Všechny tyto otázky a užírající strach pana

Mundstocka se zdály býti až hrozivě příznačné právě

dvanáctého června, kdy v nedalekých Lidicích

vzpomínali na utrpení jejich obyvatel, a právě v místě,

odkud zrovna takovými transporty odjížděli židovští oby-

vatelé Buštěhradu včetně rodiny Popperovy. 

Nejsem divadelní kritik, a proto se mi těžko podaří

předat alespoň na papíře pocit z hereckého umění pana

Haidlera. Nevím, zda to vůbec lze. Po skončení před-

stavení nikdo dlouho nevstával, nikdo chvatně neodcházel

a nikdo nepromluvil. 

KONCERT KYTAROVÉHO DUA V ZUŠ

Z televizních obrazovek zářila Menzelova středisková

vesnička už snad posté. Avšak ti, kteří se vrátili

25. března večer z koncertu, mysleli jistě na něco ú-

plně jiného. Jasný plamen, jejž k nám přivezli oba vir-

tuózní kytaristé, jistě svítil silněji.

Pan profesor Milan Zelenka a jeho bývalý žák,

dnes již také profesor, Orzen Mutaka z Chorvatska

předvedli plnému sálu krásnou muziku. Profesor

Zelenka ji příjemně doplňoval zábavně naučnou

průvodní řečí, takže celek, připomínající „školní povin-

né“ koncerty, byl veselý a milý. Nemluvě o skvělém

profesionálním provedení obtížných historických ky-

tarových partů i vlastních skladeb.

Zážitek ještě o přestávce doplnila pestrobarevná 

A tak mi jen bylo líto, že těch diváků nebylo trochu víc.

Jménem kulturního výboru děkujeme za pomoc tech-

nickým službám města Buštěhrad při dopravě pódia

a rekvizit a také Vítu Opltovi za vstřícnost a ochotu

poskytnout a připravit divadelní sál.

Za kulturní výbor Ivona Kasalická

výstavka žáků výtvarné školy a šikovný pultík s ob-

čerstvením. A tomu konkuruje televizní zábava jen

těžko.

Velice zajímavé a skoro dojímavé bylo závěrečné

slovo pana prof. Zelenky, v němž pochválil všechny

buštěhradské organizátory za to, že je zde udržována

tradice pravidelných koncertů, ale také zájem a kul-

turní povědomí posluchačů a diváků.

Vyzdvihl Buštěhrad nad jiná podobná sídliště, kde

veškeré kulturní dění zmizelo, upadá, nebo se jen

chabě brání přesile hamburgrových trháků pop-kultury.

A na to bychom měli být hrdi. Jen tak zůstane v

na-šich duších oheň.   

MAO4
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Jaroslav Achab Haidler jako Theodor Mundstock. 

Foto: Martin Aushaus

ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA



MY RÁDI ČTEME 

NÁVŠTĚVY DĚTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY V KNIHOVNĚ

Naše škola má svoji žákovskou knihovnu, kterou vede paní

učitelka Klára Nejedlá a kam si pravidelně docházíme vypůjčo-

vat knihy.

Dnes vám chceme povědět o návštěvách v Městské kni-

hovně v Kulturním středisku u Seifertů v Buštěhradě.

Tato knihovna je moderně zařízená, obsahuje kromě ve-

likého množství knih také počítač a internet. Má jednu místnost

věnovanou dětem, které zde mohou sedět na velmi pěkném

barevném koberci, číst si nebo hrát s hračkami. Tuto místnost si

děti také sami zdobí vlastnoručně malovanými obrázky.

Za celou knihovnu odpovídá velice ochotný pan vedoucí kni-

hovník Jiří Samek. Ten připravuje pro děti zajímavé besedy o kni-

hách, na které  nás srdečně zve a my rádi přicházíme.

V době zimní to byla beseda o pohádkách, vyprávění o Vá-

nocích, vánočních zvycích a pověrách. Děti si s panem Samkem

s chutí zazpívaly i koledy.

Jarní velice pěkná beseda byla o knize Josefa Čapka

„Povídání o pejskovi a kočičce". Besedu doplňovaly děti svým

čtením z této knihy, aby ukázaly, jak ve svých sedmi a osmi

letech už umějí číst.

Pobyt v knihovně se jim tak zalíbil, že získávají k návštěvám

i své rodiče a sourozence, a to nejen rodiny z Buštěhradu, ale

i širokého okolí.

Protože se blíží závěr školního roku 2003-2004, chceme

panu Samkovi za jeho práci poděkovat a už se těšíme na další

návštěvy v příštím roce.

Vychovatelky a děti školní družiny v Buštěhradě

VYHODNOCENÍ ANKETY

Vážení čtenáři, o anketu uveřejněnou v minulém čísle

nebyl téměř žádný zájem. Anketu pro rodiče dětí z MŠ

jsme vyhlašovali s cílem zjistit, kolik buštěhradských rodičů

má problémy s uspořádáním prázdnin pro děti předškol-

ního věku.

Vzhledem k tomu, že zasáhlo několik tiskařských

a jiných šotků, nebyla anketa vypsána v dostatečně velkém

předstihu, ač se o ní začalo mluvit již na počátku února.

Anketu nevyhlašovala MŠ při ZŠ Buštěhrad ani jiná

buštěhradská organizace či spolek. Na jejím vzniku se

podílelo několik rodičů, kteří byli odhodláni zorganizovat

„hlídání" pro své ratolesti, na které se tak trochu zapomíná,

protože jsou malí.

Je možné, že se rodičům zdálo zbytečné účastnit se

ankety, která vyšla téměř v ten samý den, kdy proběhlo

veřejné zasedání MěÚ Buštěhrad, na němž byla zastupiteli

odhlasována maximální délka letních prázdnin v MŠ při ZŠ

Buštěhrad 4 týdny. 

Děkuji všem za trpělivost, s jakou odpovídali na zvídavé

otázky rodičů.

Ing. Jitka Müllerová

Městská knihovna v Buštěhradě přeje všem čtenářům

příjemné prožití letních měsíců. Doufám, že si ke všem

úkolům, které jste odložili na dobu prázdnin a dovolených,

až bude víc volna, až bude teplo, až budou děti pryč a

podobně, uložíte ještě přečíst (případně dočíst) všechny

pěkné knihy, na které zatím nebyl čas. Také během čer-

vence a srpna se těším na vaši návštěvu v Kulturním

středisku. Upozorňuji na uzavření knihovny během do-

volené a dále na zkrácenou dobu výpůjčních hodin:

nebude se půjčovat v pátek ani o prvních sobotách (jak

tomu je během roku). Otvírací hodiny knihovny o prázd-

ninách a termín dovolené naleznete na straně č. 2 to-

hoto vydání Zpravodaje)

Podobná úprava výpůjčních hodin byla v minulých

letech obvyklá. I tak se nabízí dost času k návštěvě kni-

hovny během zbytku týdne. Doporučuji využít zejména

levnější internet pro veřejnost ve středu po 18. hodině.

Stávající čtenáře prosím, aby nezapomněli vrátit nebo

prodloužit půjčené knihy, nové čtenáře srdečně zvu

k návštěvě.

Dovoluji si ještě připojit stručný výběr z nejnověji za-

koupených knih: 

HRNČÍŘ, Svatopluk: Klub dobrodruhů. 1. vyd. Praha

: Albatros, 2004. 133 s.

Prázdninové  čtení pro děti. Příběhy z naší podi-

vuhodné planety.

NIEMOJOWSKA, Maria: Poslední Stuartovci. 1. vyd.

Praha : Mladá fronta, 2002. 272 s.

Čtivá historická studie edice „Kolumbus“ s netradič-
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ním pohledem na dějiny přináší seznámení s osobnost-

mi, na něž učebnice zapomínají, ale které pro množství

činů a zajímavých životních příběhů k opravdové historii

patří.

JUST, Vladimír: Werichovo Divadlo ABC. 2.vyd.

Praha : Brána, 2003. 163 s.

Pokus o třetí Osvobozené divadlo ve čtvrté republice.

Slavní herci, návštěvníci, obdivovatelé i kritici satirického

umění Jana Wericha se schází v této bohatě ilustrované

knize.

NEFF, Ondřej: Dvorana zvrhlosti. 1.vyd. Praha:

Mladá fronta, 2004. 371 s.

Nejlepší povídky klasika české sci-fi.

DVOŘÁK, Otakar: Můj otec Antonín Dvořák. 1.vyd.

Příbram : Knihovna Jana Drdy 2004. 256 s.

K letošnímu významnému výročí velkého českého

skladatele, jehož životní pouť se blízce dotýká i našeho

regionu, je příležitostí k nevšedním vzpomínkám jeho

syna. Kniha je doplněna mnoha dokumenty a zají-

mavostmi.

NORDHUIS, Klaas T.: Encyklopedie zahradních rostlin.

3.vyd. Praha : Rebo 2004. 331 s.

Neocenitelný pomocník pro zkrášlení našich

zahrádek.

MUŠKA, Ladislav: Ostrov u čtyř olší. 1.vyd. Praha :

Albatros 2004. 160 s.

Nová dobrodružná četba pro kluky. Hrdina knihy jde z

průšvihu do průšvihu, uteče z domova, musí se

spolehnout jen na vlastní síly a dokonce bojovat o holý

život.

KAVKA, Karel: Karel IV. Dotisk 1.vyd. Praha : Mladá

fronta, 2004. 364 s.

Důkladná monografie rozšiřující řadu historických s-

tudií v naší knihovně věnovaná našemu nejvýznamnější-

mu středověkému vladaři. Poučení pro všechny, kdo

mají rádi české dějiny a chtějí jim lépe rozumět.

Von AU, Franziska: Domácí recepty proti nemocem.

2.vyd. Praha : Euromedia Group, 2003. 366 s.

Kniha s podtitulem Nejlepší recepty z babiččiny

lékárničky. Dovíme se podrobnosti o účincích potravin na

náš organismus, jak léčit nejrůznější potíže a co všech-

no můžeme pro své zdraví udělat ve vlastní kuchyni.

ČERVENKA, Jaromír: Případy kosího detektiva

Černopírka. 1.vyd. Praha : Axióma, 2003. 126 s.

Krátké příběhy doprovázené veselými obrázky pro

nejmenší čtenáře. Šikovný detektiv si všímá všeho, co se

okolo něj v přírodě děje, a odhaluje jednu záhadu za

druhou.

PERIČ, Tomáš: Sportovní příprava dětí. 1.vyd. Praha

: Grada 2002. 197 s.

Na co by rodiče při výchově dětí neměli zapomenout.

Metodické pokyny k získání základních sportovních

návyků s množstvím konkrétních příkladů a rad pro

různé věkové kategorie a různě nadané děti.

VIGUÉ, Jordi: Mistři světového malířství. 1.vyd.

Praha, Rebo 2004. 480 s.

75 největších mistrů výtvarného umění se sešlo v

jediné knize. Každý z nich je představen několika re-

produkcemi svých děl, krátkým životopisem a zasvě-

ceným komentářem o malířově inspiraci, jeho

uměleckém vývoji i technice zpracování.

ADÁMEK, Hynek: Island - soulad protikladů. 1. vyd.

Praha : Mladá fronta 2003. 249 s.

Cestopis po turisticky vděčné zemi s množstvím fo-

tografií.

MOSIER, John: Mýtus o Blitzkriegu. 1. vyd. Praha :

Práh 2004. 249 s.

Kritický pohled na všechny větší vojenské akce druhé

světové války jako příspěvek k pravdivému poznání ne-

jkrvavějšího konfliktu v dějinách.

FRANTÁLOVÁ, Dana: Po stopách Keltů na

BEROUNSKU. 1. vyd. Beroun : MH 2004. 96 s.

Procházíme se od Tetína na Bacín a seznamujeme

se s podivuhodnostmi živé i neživé přírody.

REYNEK, Bohuslav: Ostny v závoji. 1. vyd. Litomyšl :

Paseka 2002. 124 s.

Překlady i původní tvorba neprávem opomíjené bás-

nické osobnosti.

ALBRIGHT, Madeleine: Madeleine. 1.vyd. Praha :

Práh, 2003. 551 s.

Výjimečné životní vyznání výjimečné ženy. Možná

nejnapínavější kniha z celého uvedeného výběru. Po

přečtení užasneme, jak mají všední příběhy překvapivě

blízko k nejvyšší světové politice.

Na vaši návštěvu v knihovně se těší 

Jiří Samek
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JARO SE SKAUTY

Příchod jara a s ním příznivého počasí je pro skauty výzvou

k opuštění útulné klubovny. Program pravidelných schůzek

se tak přesouvá ven do přírody v okolí Buštěhradu, nebo

v rámci jednodenních či víkendových výprav na zajímavá

místa po celé ČR. Není tím však míněno, že by se skauti

vrhli do lesů, aby tam „zdivočeli“. Skauti nezapomínají na

kulturně-společenský život v obci a tak jste se s nimi mohli

setkat na několika jarních akcích. Jako první zmiňme

pálení čarodějnic dne 30. dubna. Zde se skauti postarali



Vážení čtenáři,

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek zahájilo v dubnu svůj

pravidelný program. Povedla se nám posezení při vyrábění ve-

likonočních vajíček s nejmenšími, volné herny (jízda na sklu-

zavce se líbí všem dětem), rozcvičování tělíček kojenců a bato-

lat (tzv. baby-fitness, pokračují zatím jednou měsíčně) i před-

nášky - o plavání pro nejmenší, o vůních, o barvách. Přicházejí

k nám i maminky nové. Jejich zájem náš velice těší a doufáme,

že se v „pelíšku“ nestavily naposled. 

Z plánovaných akcí mateřského centra se nám povedlo vzít

si svůj podíl na dětském dni, kde jsme díky vstřícnosti hlavních

organizátorů mohly potěšit nejmenší děti samostatným koutkem

MC. Jezdítka jezdila, míčky lítaly, kuželky se kácely, barevných

kříd ubývalo. To vše pro potěšení účastníků i nás a hlavně (?)  pro

sladkou odměnu. Přicházela i dítka plínám odrostlá, naštěstí nás

jejich zájem nenašel nepřipravené. Potěšil o to víc. Plno u nás

bylo do půl jedenácté, řadu nejmenších doplnilo pak ještě pár ab-

solventů indiánských disciplín.

Děkuji maminkám z MC i rodičům a sourozencům, 

kteří byli nápomocni hemžení se v našem koutku a ochotně

dobíhali zakutálený míč, srovnávali kuželky, jezdítka, rýsovali

rámečky pro křídové obrázky.  

o přípravu celé akce. Zahájena byla tradičním lampionovým

průvodem. Velmi oceňujeme úsilí všech, kteří k této tradici

přistoupili s nasazením vlastního umu a důvtipu a vyrobili si

stylové masky čarodějnic a kouzelníků. Vlastní program se pak

odehrával u rybníka „Na babkách". Zahájen byl vystoupením

skupiny historického šermu „Bakaláři" a skupiny historického

tance „Vampyrus Iuvenilis", které společně sehrály dobově styli-

zovanou scénku příjezdu krále Vladislava Jagellonského do ves-

nice Buckov. V průběhu večera dále vystoupila známá country

zpěvačka Iva Hajnová (Schovanky), folková skupina

„K nezaplacení“, folková skupina „Hradní duo“ a country kapela

„Graspekt“. O mluvené průvodní slovo se profesionálně postaral

pan Zdeněk Vrba. Díky dobrému počasí, poctivé přípravě

a štědrým sponzorům se akce podařila na výbornou.

Dovolte,abychom tímto poděkovali všem, kteří se finančně nebo

technicky na této akci podíleli: Městský úřad Buštěhrad, Auto

Štěpánek, Okresní výbor ČSSD, Obnova památek

Buštěhrad, Penta Dřetovice. Zvláštní poděkování patří p. Ivě

Hajnové a p. Zdeňku Vrbovi, kteří uskutečnili své vystoupení

bez nároku na honorář.

Další společenskou akcí bylo Okresní kolo závodu Vlčat

a Světlušek, pořádané střediskovou radou Junáka v

Buštěhradě. Závod se uskutečnil v neděli 9. května v Lidicích.

Jako základna posloužila zapůjčená klubovna mysliveckého

sdružení „Orel“ Lidice a trasa pak vedla po obvodu památníku

Lidice. Závodu se zúčastnily 3 oddíly děvčat a 4 oddíly chlapců

z okresu Kladno ve věku 7-11 let. Soutěžilo se na stanovištích

rozmístěných po trase závodu. Závodníci zde měli prokázat své

skautské znalosti např. z oboru příroda - rostliny a živočichové,

zdravověda, všeobecné znalosti, šifrování, manuální zručnost

atd. Družstvo chlapců Junáka Buštěhrad se celkově umístilo na

druhém místě, čímž si zajistilo postup do krajského kola pořá-

daného dne 5. června v Brodcích u Mladé Boleslavi. I zde si

družstvo ve složení Michal Hrma, Marek Sušický, Adam Gráf,

Jaroslav Trap, David Šípek, Luboš Fechtner a Michal Fechtner

vedlo zdatně a v celkové konkurenci 13 družstev se umístilo na

pěkném 5. místě. Naše poděkování za zdárný průběh okres-

ního kola v Lidicích patří Obecnímu úřadu Lidice, ředitelce

památníku Lidice Ing. Marii Tělupilové a p. Nešporovi.

Společenskou akcí měsíce června byl i dětský den, pořádaný

městským úřadem, Junákem, fotbalovým klubem Zděnda Team

a mateřským centrem Buštěhrad. Akce se uskutečnila v neděli

30. května. Byla uspořádána ve stylu „Divoký západ" a děti si zde

zařádily v maskách kovbojů a indiánů na místním fotbalovém

hřišti při stylově upravených soutěžích. Podrobnější informace

viz. článek o dětském dnu.

Dne 12. června se uskutečnila vzpomínková pietní akce

u hrobu lidických mužů, při příležitosti 62. výročí vypálení obce

Lidice, za účasti vládních činitelů a prezidenta republiky.

Buštěhradští skauti se již tradičně podílí na organizační činnosti

při akci a zajišťují čestnou stráž u hrobu. 

Stihli jsme toho před vypuknutím léta poměrně mnoho, avšak

naší stěžejní záležitostí je příprava všemi oblíbeného letního

tábora na řece Střele. Díky velkému zájmu dětí jedeme letos ve

dvou turnusech, první od 30. 6. do 14. 7. a druhý od 14. 7. do

24. 7. Přejeme proto všem dětem úspěšné zakončení školního

roku a těšíme se s nimi na shledanou na táboře na Střele.

-JP-
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SOKOLOVNA 7. 4. 2004 - SPOLEČNÝ KONCERT 

IVANA HLASE A SKUPINY KNEZAPLACENÍ

Dne 7. 4. se v Sokolovně uskutečnil koncert, na němž

vystoupili společně skupina Knezaplacení a trio Ivana

Hlase. Knezaplacení hrála asi hodinu, a pro asi 85 di-

váků připravila příjemnou atmosféru hlavnímu hostu

večera. Ivan Hlas, který si přivezl s sebou ještě kytaristu

a hráče na elektrické violoncello, byl v dobré náladě, a ve

svém 70 minutovém programu s chutí zahrál a zazpíval

jak své známé starší písně (Malagelo, Táhněte do háje a

další), tak některé novinky. Radost z hudby se od

muzikantů přenesla i na posluchače a byl to opravdu pří-

jemně strávený večer. 

Za podíl na realizaci tohoto vystoupení patří dík také

sponzorům: hlavní sponzor Autobazar Štěpánek

Buštěhrad, dále Cukrárna Náprstek, Kuchyňské studio

Foubík Unhošť a MPS Kladno.

-jka- Foto JKA

Zájmem všech, kteří jste k nám přišli, jsme byly mile překvapeny

a opravdu potěšeny. Komu z vás se u nás líbilo, přijďte zas

(a řekněte o tom, prosím, i ostatním...). 

Věříme též, že i u maminek, které o nás vědí a jsou na naše

MC zvědavé, nastane vbrzku příznivá konstelace hvězd

a mateřských povinností, aby k nám mohly zavítat, seznámit se,

posedět. Prázdninový provoz mateřského centra bude volnější

(červencové čtvrteční dopoledne - volná herna pro nejmenší

a klub maminek; srpen pravděpodobně vyhradíme úpravám

v MC), v září opět s programem. Sledujte naše vývěsky v MŠ,

knihovně, čekárně u dětského lékaře.

Těšíme se na společné chvíle s vámi při hrách a povídání

o věcech společných nejen na hřišti.

Za MC Buštěhradský pelíšek

Monika Mňuková, Jana Závorková (foto) 
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Z KONCERTNÍCH SÍNÍ

Redakční rada prosí občany Buštěhradu o poskytnutí výtisků

Buštěhradského zpravodaje (pokud možno celé ročníky) k potřebám

redakční rady a pro doplnění 

fondu Městské knihovny Buštěhrad.

DĚKUJEME

Kontakt: viz tiráž



NÁŠ PĚVECKÝ SBOR V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Každoroční setkávání smíšených pěveckých sborů 

z Jindřichova Hradce, z Kamenice nad Lipou a z Buš-

těhradu se stala již dobrou tradicí. V Jindřichově Hradci

se takové setkání uskutečnilo již potřetí. Sbory se pub-

liku představily na společném koncertu konaném 

v překrásném historickém prostředí kaple sv. Maří

Magdaleny, která slouží městu jako koncertní síň.

Koncert se konal v neděli 30. května a síň byla obsazena

do posledního místa. Mezi posluchači byli starosta měs-

ta Jindřichova Hradce i starostka našeho města paní ing.

Leflerová.

Všechny tři sbory měly ve svém programu zařazeny

skladby  Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka k uctění

jejich památky. Vždyť letos oslavujeme 180. výročí

narození B. Smetany a vzpomínáme 100. výročí úmrtí 

A. Dvořáka. 

Z vystoupení jindřichohradeckého sboru bych chtěl 

zvláště vyzdvihnout přednesení vybraných písní

Moravských dvojzpěvů a sboru Květiny bílé po cestě 

z opery Rusalka Antonína Dvořáka. Velmi se mi také lí-

bila skladba Tolita toten současného úspěšného skla-

datele Zdeňka Lukáše.

Sbor z Kamenice nad Lipou zaujal první větou z kan-

táty B. Smetany Česká píseň. V jejich vystoupení

nemohla chybět ani píseň od Vítězslava Nováka. Úcta

k slavnému rodáku je prostoupena celou Kamenicí nad

Lipou.

Náš buštěhradský sbor vystoupil na závěr koncertu.

Rád se zmíním o pěkném přednesení písně Vyběhla

bříza běličká z cyklu V přírodě A. Dvořáka na slova bás-

ně Vítězslava Hálka. A také o spirituálu Nezná tu nikdo

soužení mé, kde sólo citlivě zpíval mladý Ondra Novák.

Velký úspěch měla studentka konzervatoře Marta

Hanfová v Schubertově Ave Maria v doprovodu sopránů

a altů našeho sboru a v Lehárově písni Vilja. Obě sklad-

by na klavír bezpečně doprovázel Marcel Javorček.

Energickými akordy klavíru byl uveden sbor Uhodila

naše hodina z opery B. Smetany Braniboři v Čechách,

kde v sólových partech se představili Antonín Maurer 

a Ondřej Novák. Obecenstvo nadšeně aplaudovalo 

sboru, sólistům a hlavně panu sbormistru Jiljímu

Teringerovi, který s námi program nastudoval. Paní 

starostka Leflerová nám tleskala vstoje. Takového 

ocenění si umíme vážit!

Pak se všechny tři sbory na pódiu shromáždily, aby

společně zazpívaly Proč bychom se netěšili ze

Smetanovy opery Prodaná nevěsta.

Ano, všichni jsme se těšili ze společné lásky k hudbě.

A my buštěhradští jsme měli navíc radost z toho, že jsme

ukázali, jak i v malém městě může trvale žít velmi pěkná

hudební kultura.

Už se těšíme na příští setkání, které se napřesrok

uskuteční u nás v Buštěhradě. 

František Paulík, přeseda sboru
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EDUARD NOVÁK, LEGENDA ČESKÉHO HOKEJE:

„MLÁDÍ NENÍ ZÁSLUHA“

V Buštěhradě žije významný sportovec, mnohoná-

sobný reprezentant naší země v ledním hokeji. Kdo

by neznal pana Eduarda Nováka, slavného pravého

křídelního útočníka. Podařilo se nám uskutečnit

s ním rozhovor, který Vám nyní zprostředkováváme.  

Jaké byly Vaše sportovní a hokejové začátky ?

Hokeji jsem se začal věnovat ve svých sedmnácti

letech. Do té doby jsem však také aktivně sportoval.

Hrál jsem za Buštěhrad fotbal, kde jsem se setkal

s výbornými fotbalisty. Tenkrát se tu sešli asi dva

výborné fotbalové ročníky a my jsme poráželi ligové

dorostence z Kladna, Aritmu Vokovice. Měl jsem

spěchy i v atletice, zvítězil jsem v turnaji v pětiboji a

všiml si mě trenér, pan Korych a ten mě vlastně pře-

durčil k hokeji. Hned prvním rokem jsem se stal nej-

lepším střelcem v juniorské soutěži.

ZIJÍ MEZI NÁMI . . .

Eduard Novák - aktivní hokejová léta. Foto: archiv E. Nováka.
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Kde jste do té doby sbíral zkušenosti s bruslařskou

technikou? 

Doslova a pouze na rybníku. 

Tak to jste musel mít ohromný talent, takovým způ-

sobem se prosadit...

Samozřejmě, bez talentu by to nešlo. Ale to v žádném

případě nestačí. Člověk musí zejména moc chtít něče-

ho dosáhnout a dělat pro to maximum. Pamatuji si

dodnes, jak jsem si vzal dvě cihly a s nimi jsem běhal

takové škarpy, které tehdy byly za Buštěhradem směrem

na Hřebeč. Dal jsem si hned od začátku jasný cíl a za

ním jsem vlastně po celý život šel. Další důležitým fak-

torem je vždy štěstí. Také tak trochu díky němu jsem

se dostal v 19 letech na vojenskou službu do Dukly

Košice. Tam jsem se musel prosadit v obrovské

konkurenci dalších  mladých kluků.  Po čase jsem byl

převelen do druholigové Dukly Písek, kde jsem pů-

sobil jen asi čtyři měsíce. Pro mě to ale bylo jedno

z nejdůležitějších hokejových období, protože

jsem tam opravdu hodně herně vyrostl. 

A pak jste se vrátil do Kladna?

Ano, v Kladně se tehdy zrovna omlazoval tým a my,

kteří jsme přišli,  jsme dostali zelenou. Tým se začal

budovat s trenérem Bohoušem Proškem a podařilo se

nám tam vytvořit velmi dobrou partu. Během krátké do-

by mužstvo šlo nahoru, přišel trenér Jarda Volf  a my

jsme začali vyhrávat.  Chtěl bych zdůraznit, že ta ces-

ta nahoru  byla sice šťastná, ale za úspěchem byla

velká dřina, vždy podložená výkonností. 

Nasbíral jste zajisté mnoho mistrovských titulů...

Mistrem republiky v ledním hokeji jsem pětkrát. Dále

jsem vítězem pohárů mistrů Evropských zemí v roce

1977. To se málokomu povedlo, je to obrovská trofej.

Navíc, dvakrát jsem se stal mistrem světa.

Reprezentoval jste naši zemi také na olympijských

hrách?

Zúčastnil jsem se dvou olympiád. Jedna se uskutečni-

la roku 1972 v japonském Sapporu a druhá proběhla v

roce 1976 v Innsbrucku. V Sapporu se nám nepodaři-

lo porazit sovětský tým a tím jsme skončili na třetím

místě. V Innsbrucku jsme obsadili krásné stříbrné mís-

to, zlatá medaile nám tam utekla zejména kvůli

chřipce, kterou onemocnělo téměř celé mužstvo.

Zdraví zůstali jen ti, kteří se nenechali proti chřipce

očkovat (smích). Ve finále jsme opět padli na sovětské

družstvo. Čtyři minuty před koncem utkání se mi podaři-

lo zvýšit na 3:2 pro nás, v následném oslabení však

Rusové srovnali na 3:3 a bohužel, při závěrečné pow-

er play jsme dostali gól do prázdné branky.   

Hokej je tvrdá hra. Jaká byla ve vašich začátcích

výzbroj a výstroj, měl jste nějaké nepříjemné úrazy?

Naštěstí hned od začátku mé hokejové kariéry jsem již

hrál s helmou. To samozřejmě hráče ochrání od mno-

ha nepříjemností. Dlouho však helmy neměly plexisklo

a já jsem zrovna drtivou většinu úrazů schytal na nos.

Mám ho šestkrát přeražený, nepříjemný úraz jsem za-

žil v Japonsku, kdy mě při tréninku trefili pukem do

obličeje. 

Japonsko? Japonci jsou prý k sobě neskutečně slušní.

Je pravda, že si tam dávají přednost i na ledě?

Pobyt v Japonsku byl pro mě nejhorší  hokejovou i ži-

votní částí. Moje manželka i děti byly v Japonsku

nešťastní, i když jsme tam byli obklopeni veškerým

blahobytem. Prožili jsme tam dvě velmi těžké sezóny.

V samotné hokejové hře žádná zvýšená slušnost

u Japonců neplatí, takový hokej prostě není. Oni jsou

však velmi stydliví, třeba do koupelny nebo sprch

může jít jen jeden, společné převlékání v šatnách

u nich neexistuje. 

Jakožto špičkový hráč a trenér, jak hodnotíte stav

současného hokeje u nás, zejména hokeje reprezen-

tačního? 

Myslím si, že český hokej je a bude i do budoucna

úspěšný, protože máme velmi dobré hráče a zároveň

rostou noví adepti. Již u malých dětí je obrovská moti-

vace. Čím širší je základna mladých hráčů, tím více

kvalitních individualit můžeme vypěstovat. Obrovská

devíza našeho hokeje je skutečnost, že máme velmi

inteligentní trenérský kádr, celkový trend je velmi

dobře nastavený. Samozřejmě, že z neúspěchu na

letošním mistrovství světa v Praze jsme všichni zkla-

maní, ale já osobně nedávám vinu hráčům. Sám vím,

jak to chodí, výkonnost hráčů neustále kulminuje, někdy

prostě rozhodující zápas nevyjde, to se lehko stane.

Spíše se mi nelíbil způsob, jakým trenéři volili do hry

některé hráče. Nebyli nasazeni skvělí hráči jako třeba

Čajánek, Hamrlík. Mohl být nasazen i buštěhradský

Marek Židlický, který je jeden z nejlépe bodovaných

hráčů u nás. Uznejme ale, že Američani prostě byli

v tom osudném zápase po celou dobu lepší.  

Také vás ve zmíněném zápase vyvedly z míry

závěrečné nájezdy na brankáře?

To vyvedlo z míry asi každého, kdo to sledoval. Zase

jsme ale u stejného problému. Trenér by měl vědět, které

hráče do takové situace může nasadit. Brankář má při

nájezdech přibližně 70 procentní úspěšnost a jen tech-

nicky vyspělý hráč může slibně řešit penaltovou záleži-

tost. A také hrají v dané chvíli obrovskou roli nervy:

17 500 lidí v hale, miliony u televizorů, tam musí trenér

volit zkušené, ostřílené hráče. Rozhodnout utkání měl

mladičký Průcha. Přitom Straka seděl, Ručinský tam

nebyl, Franta Kaberle mohl jet - sem směřují mé

výhrady, k hráčům nemám žádnou kritiku.    

Buštìhradský zpravodaj 3/2004
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Nedávno jsem si povídal právě s Markem Židlickým

(který úspěšně působí v NHL, Nashville Predators)

o Jaromíru Jágrovi. Potvrdil mi, že ve světové špičce je

jen několik hráčů typu J. Jágra, kteří ještě dokáží znatel-

ně převýšit ostatní hráče z tohoto elitního výběru. Jaký je

váš názor?

V tom s Markem úplně souhlasím. Konkrétně třeba

Jágr je hráč, který dokáže individuálně vykouzlit z malé

věci obrovskou. Já jsem ho jako mladého kluka osob-

ně trénoval. Už v té době  byl neskutečně ctižádostivý.

Pak jsem Jaromíra dlouho neviděl, až teď jsem ho po-

zorně sledoval. On si stoupne na útočnou modrou

k mantinelu, do místa, kde žádný hráč z pohledu trenéra

nesmí existovat, on tam ten puk dostane, opravdu

dostane, dva hráči na něm visí a Jaromír je doslova

odtáhne na zádech, protože má neskutečně silné nohy.

Umí skvěle manévrovat v prostoru, protihráčů se zbaví

a pak vytváří ohromné šance. Je to fantastické!

Jaké přednosti by měl mít úspěšný hokejista? 

Předně by měl mít určitou hokejovou inteligenci.

Takový hráč je potom inženýrem na ledě. Vidí, čte

myšlenky, předvídá, a to se nedá zase tak moc naučit.

Jak v tom není hlava, je to pak třetinový hráč.

V čem si myslíte, že spočívala konkrétně vaše hoke-

jová úspěšnost?

To by měli ovšem posuzovat jiní! Myslím ale, že jsem

byl v první řadě velký bojovník, nevzdával jsem situ-

ace. Měl jsem výbornou střeleckou razantnost a v té

době jsem byl jedním z nejlepších střelců. Spolu s Milanem

Novým, Lubošem Bauerem, Frantou Pospíšilem a Frantou

Kaberlem jsme tehdy vytvořili jednu z nejlepších řad v re-

publice. Vždy jsem hrál pravé útočné křídlo a měl jsem ob-

dobí, kdy jsem dal 38 gólů za sezónu. 

Shledáváte nějaké odlišnosti ve stylu současné hry

a ve stylu hokejové hry z doby vaší kariéry?

Možná ti dnešní kluci daleko více bruslí, my jsme zase

zakládali hokej na rychlosti přihrávky, dávali jsme puk

okamžitě od hole a hra byla potom hrozně rychlá.

A právě díky tomuto způsobu hry jsme hodně vítězili. 

Je zajímavé, jak země, které nikdy nebyly pro hokej

typické, se v poslední době dostávají do hry, tato

skutečnost bude mít patrně svůj příznivý vývoj...

Ano, když jsme hráli v sedmdesátých, osmdesátých

letech, tak jsme jezdili do Francie nebo do Švýcarska

na zájezdy, které byly pro nás vlastně jednou velkou

exhibicí. Dneska je to jiné. Kamkoliv teď jedete, musíte

mít přísný režim, jinak nezvítězíte. Dnes se dá snadno

prohrát kdekoliv s kýmkoliv. Vývoj sportu v zemích je

závislý hodně na dostatku peněz a některé země pro-

to půjdou rychle dopředu.

Věnuje se hokeji i váš syn?

Můj syn se v dětství hokeji samozřejmě věnoval. Má

však velké jazykové nadání, aktivně ovládá pět řečí.

Dnes řídí velkou firmu ve Švédsku. Dodnes má k hoke-

ji velmi kladný vztah. 
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

V kterém roce jste ukončil svou profesionální hoke-

jovou dráhu?

V roce 1987. Ihned jsem začal trénovat juniory

a následně jsem již trénoval extraligu. Celkem 17 let

jsem se věnoval trenérské činnosti. 

Čemu se věnujete v současnosti?

Dnes podnikám, máme dva obchody se sportovními

potřebami a se sportovním textilem. Také organizuji

hokejovou školu v Kladně. 

Hrajete hokej dodnes? 

Pořádám úžasný turnaj veteránských mužstev v Ma-

riánských Lázních, kde si vždy zahraju. Dávám si

však při hře už velký pozor. Hokej se musí neustále

trénovat a jakmile trénink omezíte, může snadno do-

jít k nebezpečným zraněním. 

Mnoho rodičů dnes vkládá velkou hokejovou naději

do svých malých dětí. Dá se poznat přirozený talent

již v útlém věku? Co byste při svých nezměrných

zkušenostech poradil nadějným mladým hráčům?

Talent u mladého hráče poznám ihned, stačí ho vidět

půl hodiny na ledě. Poznám, jak ten kluk bruslí, jak

vidí situace, jak je čte. Z některých dětí jsem přímo

unešený. Rodí se hokejové vůdčí osobnosti, tak

zvaní šéfové, za kterými tým jde. Jsou to osobnosti,

které mají pozitivní myšlení a mají na tým příznivý

vliv. Jsou to vítězné typy sportovců, kteří dopředu

věří ve vítězství a udělají pro to všechno. Mužstvo

může v danou chvíli prohrávat a takoví hráči přijdou

do kabiny a okamžitě zjednají pořádek, podrží kolek-

tiv, umí psychicky druhé podržet a sílou své osob-

nosti ostatní vyprovokovat k chuti do hry. A takový

jsem byl já nebo již zmiňovaný Franta Pospíšil a

Milan Nový.  Poradil bych například každému, aby si

co nejrychleji zjednal respekt u druhých hráčů, aby si

nenechal zejména od zkušenějších hráčů líbit ne-

správné věci. Aby si vytvořil v mužstvu pozici, která

jej opravňuje mluvit do záležitostí celého týmu.  Ale

největší důraz kladu na pracovitost a odhodlání

každého z hráčů. Talentovaný mladý hráč má velké

možnosti. Jak jsem již říkal, bez osobní píle a na-

sazení je však talent k ničemu. Samotné mládí není

totiž žádná zásluha.

Přes všechna odříkání, častá zranění a tvrdé

tréninky, volil byste dnes znovu hokej, kdyby vám

bylo opět těch krásných sedmnáct let?

Zcela určitě a ani vteřinu bych neváhal.

Za rozhovor pro Buštěhradský zpravodaj panu

Eduardu Novákovi děkuje 

Veronika Kellerová a Jan Paulík

NARODILI SE

KUCHAŘOVÁ Jana 1. 3. 2004

Lidická 282

SOCHOROVÁ Stela 7. 3. 2004 

Kladenská 614

SOCHR Stanislav 7. 3. 2004 

Kladenská 614

STÁREK David 25. 4. 2004 

Hřebečská 417

JAVORČEKOVÁ Ema 5. 5. 2004

Revoluční 144

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 13. května 2004 byl opět ve znamení vítání do

života nově narozených občánků. Přivítali jsme ty-

to občánky:

Danielu Vávrovou

Františka Kühnela

Nikolu Malarovou

Janu Kuchařovou

Veroniku Stolzovou

Stelu a Stanislava Sochrovi

NAŠI JUBILANTI

70 LET

DVONČOVÁ Anna 22. 7. 1934

Revoluční 655

Buštìhradský zpravodaj 3/2004
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75 LET

NĚMEČEK Jindřich 10. 7. 1929

Lípová 534

MATUŠKOVÁ Miloslava 12. 7. 1929

Brandlova 289

80LET

ZÍTKOVÁ Marie 3.  6. 1924

Lípová 507

LUKEŠOVÁ Anna 13. 7. 1924

Lípová 429

90 LET

JURÁŠKOVÁ Vincencie 22. 7. 1914

Sadová 273

Za městské zastupitelstvo, Buštěhradský zpravodaj a celý

Buštěhrad si dovolujeme jubilantům u příležitosti jejich kulatých

výročí popřát do dalších let všechno nejlepší a hlavně hodně

zdraví!

Chci touto cestou poděkovat za projevená blahopřání od mé

rodiny, přátel, ČCK a městského úřadu. Udělali jste mi velikou ra-

dost.

Stanislav Tón

Děkuji své rodině, svým přátelům, ČČK a městskému úřadu za

milé dárky a blahopřání k mému životnímu jubileu. Velice jste mě

potěšili.

Růžena Bundová

Děkuji za přání a dárky k mým 80. narozeninám MěÚ, ČČK,

sousedům, rodině a také všem těm, kteří mi blahopřáli. Ještě jed-

nou děkuji.

Jiřina Zárybnická

Chtěla bych poděkovat celé mé rodině, zástupcům MěÚ, KSČM

a ČČK za blahopřání a dárky k mým 80. narozeninám. Měla

jsem ze všeho velikou radost. Ještě jednou mnohokrát děkuji.

Zdena Hanzlíková

Chtěl bych touto cestou poděkovat své rodině, ČČK, zástupcům

MěÚ a všem těm, kteří si na mne vzpomněli a svým bla-

hopřáním a dárky mi udělali velikou radost.

Josef Procházka

Dne 17. 6. 2004 to byly 2 roky, co zemřela naše milá

maminka, babička a tchýně paní ANNA POHLODOVÁ.

Vzpomeňte s námi všichni, co jste jí znali.

Dcera Monika s manželem a dětmi

Vážená redakce, 

chtěla bych využít stránek Vašeho časopisu, jehož jsem

věrnou čtenářkou, abych pozdravila své spolužačky,

spolužáky a vůbec moje známé v Buštěhradě. I když

více než 20 let bydlím v Kladně, stále se spíše cítím

občankou města Buštěhrad, ke kterému mě vážou

vzpomínky na mé milované rodiče, moji talentovanou

sestru, moje drahé spolužáky a spolužačky a moje milé

sousedy. Dění v Buštěhradě sleduji prostřednictvím

Buštěhradského zpravodaje, který mi přináší nejen

novinky o tom, co se děje v mém rodném městě, ale

i často úsměvné vzpomínkové příběhy, které píše syn

mé sestřenice pan ing. Miloš Vacek, za což mu tímto

moc děkuji.

V Buštěhradě vlastním rodinný domek, ale můj

zdravotní stav mi nedovoluje starat se o něj jako dříve,

prožívat v Buštěhradě jaro, léto a podzim, jak jsem to lé-

ta provozovala. Do Buštěhradu mě ale každý týden vozí

moje dcera, tak alespoň „dohlížím“ na to, jak se o domek

starají moje děti a v zimě pak můj bratranec pan Zdeněk

Ton, kterému tímto moc děkuji. Rodinný domek bych

chtěla jednou odkázat svým vnoučatům a přála bych jim,

aby zde byli šťastni, jako jsem byla já.

V závěru bych chtěla popřát nové redakci

Buštěhradského zpravodaje, aby se jí psalo stejně dobře

jako té předchozí, Buštěhradu, aby rostl do krásy,

a všem, aby se zde dobře žilo.

S pozdravem 

Dáša Jiříkovská-Lebrová

*

Jmenuji se Gabriela Literová, jsem studentkou, je mi 18

let a jsem z Kladna. Často jsem jezdila okolo

Buštěhradu, protože pracuji příležitostně jako průvod-

kyně po pietním území v Lidicích. Všimla jsem si cedule

„Muzeum Oty Pavla", a tak jsem se vydala muzeum a

celkově Buštěhrad prozkoumat. 

Hned po vystoupení z autobusu mně učarovaly nád-

herné starodávné uličky ve Starém Hradě. Dýchl na mě

pozůstatek dávné historie a já jsem cítila, že v Buš-

těhradě nejsem naposled. Díky velmi ochotným a milým

lidem jsem nejen navštívila Buštěhradské muzeum Oty

Pavla u Rotta, ale také Ivonu Kasalickou z občanského

sdružení Buštěhrad sobě. Díky šťastnému setkání a asi

i nesmírného štěstí jsem za týden v červnu 2003 nas-

toupila do muzea jako průvodkyně.  Musím říci, že než

jsem pročetla všechny příspěvky, dokumenty a informa-

ce nejen o Otovi Pavlovi, ale také o zámku a vůbec his-

torii Buštěhradu, které jsou v muzeu tak krásně a vhodně

uspořádány,  tak mi končila služba. Nemohla jsem se

dočkat další... Překvapila mě historie zámku a byla jsem

v šoku z toho, jak teď bývalé honosné sídlo vypadá.
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Do muzea chodilo nad mé očekávání mnoho lidí. Byli

vždy nadšeni, co skupinka lidí dokáže vytvořit. Někdo

tam studoval pilně až tři hodiny, vzpomínalo se a poví-

dalo. Setkání se zajímavými lidmi mě vždy tak

rozveselilo a otázky, které dávali, mě přivedly na to, že

pro ně a pro sebe zjistím co nejvíce o historii zámku.

Ivona Kasalická mi opět velmi pomohla, dala mi kon-

takty na lidi, kteří o tématu vědí hodně a já jsem v září

2003 začala sbírat informace pro svou práci v rámci

programu Středoškolská odborná činnost. Na his-

torických seminářích, které navštěvuji na Karlově uni-

verzitě, jsme s profesory o zámku mnoho hovořili,

neboť o Buštěhradu vědí a každý z nich si při

vzpomínce na něj vzpomene na vyhnaného fran-

couzského krále Karla X. a jeho vnuka Jindřicha. Ale

historie je mnohem bohatší. Každá informace je velmi

zajímavá a není třeba ani tolik známá. Zámek

Buštěhrad býval vznešené sídlo, pak chátrající ruina,

ale teď se zřejmě dočkáme změny. Město Buštěhrad

v aukci koupilo zámek a již jsou připraveny plány na

opravu, které změní zámek na historickou památku

a Buštěhrad navštíví ještě více lidí, než tomu bylo dopo-

sud. Doufám, že i já svou prací o Buštěhradě k tomu

přispěji. 

Na závěr musím říct, že mě Vaše město okouzlilo

na první pohled a činy občanského sdružení

Buštěhrad sobě velmi obdivuji. Dokázali toho již mno-

ho a jistě ještě mnoho dokáží!  

Gabriela Literová, Kladno

*

Vážená redakce,

chci reagovat na článek etnografa pana Ječného a na

dva články pana Bleska. Co chtěl svými řádky pan

Ječný říci, asi dost občanů pobouří. Domnívám se, že

bude přibývat v Buštěhradě více „náplav“ než lidí

rozených v Buštěhradě čili „buštěhraďáků“. Ani já ne-

jsem zdejší rodačka, žiju tady už 25 let, a tady u nás

v DPS nás žije 17 občanů a pouze 2 jsou buštěhradští

a ostatních 15 jsou „náplavy“ a nás se tento článek

velmi dotkl, i když bychom jej brali jako fejeton. 

I další článek od pana Bleska je psán formou, které

bude asi málo lidí rozumět. SMOKE ON THE WATER.

Nejen pro ten anglický název. Ale já jsem toho názoru,

že nejsme jediní ve vesmíru, a že se může denně

odehrávat něco podobného v naší galaxii. Kdo se za-

jímá o astrologii a astronomii, tak bude se mnou sou-

hlasit, ale i tak jsou tyto články zábavné. Druhý článek

pana Bleska se dotýká dennodenní práce naší pošty.

Je potřeba si práce těchto lidí vážit. Sem do Domova

chodila paní Zvoníčková, která byla dlouholetou

doručovatelkou zdejší pošty. Střídá ji nová paní

doručovatelka, milá, ochotná a my ji máme rádi. Je

skutečně potřeba za tu jejich práci poděkovat. Ale mě-

lo by to tak být všude. Velice schází ochota. Vím, že

se jedná o nízké platy, ale za mých časů (pracovala

jsem v nemocnici jako pomocnice) nebyly platy taky

veliké a ochota byla všude, a ta se penězi zaplatit

nedá. A proto končím svoji úvahu a zdravím srdečně

všechny v redakci.

Květa Bílková

Dům pečovatelské služby, Buštěhrad

*

Vážená redakce

V minulém Buštěhradském zpravodaji jsem si přečetl

rozhovor s inženýrem Ječným, který se vydává za

amatérského  etnografa a ve svých vývodech se sna-

ží pseudovědeckým jazykem popisovat odlišnosti

mezi takzvanými rodilými „buštěhraďáky" a „nápla-

vou", tedy obyvateli, kteří se do Buštěhradu přistěho-

vali. Nehoráznosti, které uvádí jako výsledky svých

vědeckých pozorování, mne doslova nadzvedly z mé

židle, a proto bych zde chtěl na některé z nich reago-

vat. 

Například to, že dle ing. Ječného je možno odlišit

tyto dvě skupiny obyvatel podle sebejistoty při pohybu

po ulici se mi jeví jako naprosto scestné. Již jsem viděl

nemálo rodilých buštěhraďáků i občanů přistěho-

valých při návratu z hospody, a nedostatek sebejisto-

ty a orientace při pohybu po městě byl ve všech těchto

případech zcela identický. Zajímalo by mne také, jak

mohl inženýr Ječný porovnávat u zmíněných skupin

tvar nadočnicových oblouků, oblost nosu či váhu

mozku. O struktuře tvarování šedé kůry mozkové ani

nemluvím. Tvar hlavy a nosu snad mohl ještě zjistit

nepříliš známou metodou „přítlačných tabulových kon-

tur“, ale pochybuji, že by bylo možno bez násilí hod-

notit strukturu povrchu šedé kůry mozkové u kolemjdoucích

nějakým kapesním či dálkovým počítačovým tomografem.

Velké pochybnosti mám i o části článku, který hovoří

o tom, že veškeré obyvatelstvo Buckova vymřelo a by-

lo nahrazeno novým, dovezeným ze zákupského

panství kněžny Anny Marie Toskánské. Podle mých

znalostí v onom období moru vymřel pouze „dělný“ lid,

ale „panstvo“ na zámku přežilo. Takže „buštěhraďáci“

mohou mít mezi svými předky jak zákupský „sprostý

lid“, tak obyvatele buštěhradského feudálního sídla. 

A na závěr: chce snad pan inženýr tvrdit, že někdo

nějakým způsobem řídí stěhování nových obyvatel do

Buštěhradu a tím pádem také například opravy sta-

rých zchátralých buštěhradských domů? To by sice

bylo pěkné, ale stěží tomu uvěřit. 

Úhrnem bych chtěl označit rozhovor s ing. Ječným

v posledním čísle BZ za nepříliš povedený a doufám,

že příště si redakční rada vybere k rozhovoru někoho

fundovanějšího. Kupříkladu mne.

Dr. Cígler
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CVIČENÍ ŽEN

Každé pondělí a každý čtvrtek od 18 do 19 hodin pod vedením

ses. Heroldové navštěvují prostory sokolovny ženy, které si rády

protáhnou tělo. Jsou to ženy různých věkových kategorií. Jak je

všeobecně známo, ženy stíhají více aktivit dohromady, a tak se

není čemu divit, že i u cvičení si najdou chvilku na nějaké ty „drby“.

V současnosti má oddíl cvičení žen 8 registrovaných členek,

ale pravidelně se jich schází okolo 15. Toto cvičení je pojaté spíše

jako zdravotní tělocvik, který působí skvěle nejen na mladé, ale

především na ty starší, které nechtějí pouze „lenivět a tloustnout na

gauči“, ale chtějí si udržet „šik“ postavu i v pokročilém věku.

Spousta žen na cvičení chodí ze zdravotních důvodů, především

aby si napravily svá záda, ulevily rukám a nohám. Každá, která by

chtěla obohatit tento tým žen, nechť neváhá a přijde se přidat.

Určitě bude vřele uvítána.

SPORTOVNÍ DEN PRO AMATÉRY

Dne 17. dubna 2004 se uskutečnil v sokolovně

Sportovní den pro amatéry. Bohužel pro velmi

malý zájem buštěhradské mládeže, dalo by se říci

„tragický“, a vůbec všech obyvatel Buštěhradu, se

sportovní den příliš nevydařil. Zklamání bylo na

místě, organizátoři pečlivě připravili různorodé dis-

ciplíny, ale účastníků bylo velice málo (25 lidí).

Soutěžilo se ve třech disciplínách a třech kate-

goriích stolní tenis, šipky, karetní hra Lóra, která je

v Buštěhradě dosti populární, bohužel 17. dubna

to tak nevypadalo.

Klání sportovců v jednotlivých disciplínách a

kategoriích skončilo radostně skoro pro všechny

zúčastněné. Největší zájem byl o stolní tenis.

Diplom s medailí si odnesli tito sportovci: 

stolní tenis - muži "A":         muži "B":

1. Petr Hora ml. 1. Jan Šušor

2. Václav Rohla ml. 2. Martin Míšek

3. Karel Scheinpflug 3. Pavel Hrabina

stolní tenis - ženy: děti:

1. Barbora Pořádková 1. Jiří Oberreiter ml.

2. Jana Fürstová ml. 2. Markéta Heroldová

3. Eliška Hrabinová 3. Jakub Šiml

šipky - ženy: „odrostlé děti“:

1. Jana Fürstová ml. 1. Zuzana Kunová

2. Eliška Hrabinová 2. Taťána Hrabinová

3. Zuzana Macurová 3. Helena Trojánková

Lóra - muži: ženy:

1. Václav Rohla ml. 1. Jana Fürstová ml.

2. Jiří Oberreiter ml. 2. Pavlína Fuksová

3. Tomáš Fuks 3. Klára Červinková

Na večer byla připravena amatérská diskotéka, která za-

čala po vyhlášení výsledků sportovního klání okolo 19.00

hodin. Pro velice malý zájem mládeže byla krátce po

22. hodině ukončena. Je třeba poděkovat manželům

Hrabinovým a br. Františkovi Rákovi za pečlivou přípravu

tohoto sportovního dne. Organizátoři by si velice přáli, aby

další sportovní den se těšil většímu zájmu všech obyvatel

města Buštěhradu i mládeže ze širokého okolí.

MEMORIÁL ČENDY BUKA O PUTOVNÍ POHÁR

Rok s rokem se sešel a T.J. Sokol Buštěhrad uspořádal

3. ročník „Memoriálu Čendy Buka“, který se uskutečnil v so-

botu 15. května 2004 na nově otevřeném sportovišti u soko-

lovny. Toto sportoviště, resp. volejbalové a tenisové hřiště

bylo vybudováno díky finančnímu přispění města

Buštěhradu a v neposlední řadě i firmy HASTR, s.r.o. z Un-

hoště, která zajistila jeho realizaci.

V sokolovně  se sešla smíšená volejbalová družstva, bo-

hužel jen tři. Dvě družstva byla složena z hráčů Buštěhradu

a pouze jedno družstvo bylo přespolní, a to z Unhoště. 

Pozvání na turnaj přijala i starostka města Buštěhrad

paní ing. Jitka Leflerová, které zástupci T.J.Sokol Buštěhrad

poděkovali za poskytnutí dotace na vybudování tohoto

hřiště. Po uvítání a poděkování následovaly urputné

sportovní boje „každý s každým“. 

Buštěhradští se sešli v této sestavě - Šumný, Stehlík,

Vavák, Krb, Posekaný - a dostali označení jako T. J.

Sokol Buštěhrad "A", další družstvo vytvořili hráči T. J.

Sokol Unhošť s touto sestavou - Jakovec, Jakovec,

Frajberková, Plot, Abrhám, Konývka - a jako třetí družst-

vo turnaj odehrálo družstvo smíšené z těchto hráčů -

Landa, Hykš, Brom, Vondráček, Frajberková - pod jmé-

nem T. J. Sokol Buštěhrad "B".

Celý turnaj dopadl ke spokojenosti všech s tímto výsledkem:

1. T. J. Sokol Buštěhrad  "B"

2. T. J. Sokol Unhošť

3. T. J. Sokol Buštěhrad "A"

Po těchto bojích následovalo vyhodnocení družstev

a předání cen. Jelikož všechna družstva byla sokolská, pos-

tupujícím družstvem pro další volejbalová klání se tedy sta-

lo družstvo T. J. Sokol Buštěhrad a jako náhradník bylo

ustanoveno družstvo T. J. Sokol Unhošť.

Organizátoři věří, že další ročník, v pořadí již čtvrtý, se

bude těšit  většímu zájmu družstev i sportovní veřejnosti

z Buštěhradu i okolí. Všem zúčastněným děkují za účast

a těší se na další setkání. 

Zprávy ze sportu připravila Iva Štěpánková

roèník 28 SPORT
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O NÁS

OCHOTNICKÉ DIVADLO

ANEB „HADRIÁN Z ŘÍMSŮ“

Ztřeštěná neděle byla další hra, do které jsme se pustili.

Byla to hra ruského autora, odehrávající se v hotelu. Moc

si z ní nepamatuji, ani všechny osoby a jejich obsazení.

Vím jen, že starším hercům dělala problém výslovnost

ruských jmen. Pan Hlinka hrál se svou ženou pár

postarších milenců. V jednom výstupu ťuká na dveře je-

jího pokoje se slovy: „Zoječko, to jsem já, tvůj milovaný

Vasja!". Pan Václav si jména trochu upravil po česku řka:

„Zaječko, to jsem přece já, tvůj milovaný Vajsa!". My v zá-

kulisí jsme nepříčetně řvali a žádnému se nechtělo na

scénu. Hra se hrála jen Buštěhradě bez většího

úspěchu.

Jsou hry, zejména od Tyla, Stroupežnického,

Klicpery, Švamberka a Jiráska, které jsou jako stvořené

pro ochotnické divadlo. Mezi tyto autory patří neodmys-

litelně Jan Drda a jeho „Hrátky s čertem“ a „Dalskabáty“.

„Hrátky“ byly uvedeny v Buštěhradě s velkým úspěchem.

To jsem bohužel ještě nepatřil do tehdejší party. Zato

v „Dalskabátech“ jsem si zahrál a nikdy na to neza-

pomenu, snad i proto, že to bylo poslední představení

buštěhradských ochotníků. Všichni členové tehdejšího

souboru měli obrovskou chuť a elán se do po všech

stránkách náročné hry pustit. Je to náročné představení

nejen herecky, ale zejména složité pro téměř neexistující

technické zázemí, počínaje kulisami, kostýmy a počtem

výměn scény - bylo jich nevídaných dvanáct! Základní

scény - peklo, fara, náves, kovárna a chatrč v lese se

totiž několikrát v průběhu hry vždy o přestávku musely

přestavět!

Úplně na začátku, před zkoušením jsme se byli na

představení podívat. Bylo uchvacující a v tehdejším di-

vadle Čs. armády (dnes Vinohradském) probíhala mini-

málně stodvacátá repríza.

Výkony herců byly vynikající, zvláště výstupy

Jaroslava Moučky a Vlasty Chramostové v rolích Matesa

a Plajznerky byly nezapomenutelným hereckým kon-

certem. I na těchto profesionálech bylo vidět, že se hrou

baví a dávají do toho všechen svůj um, zkušenosti a energii.

Přijeli jsme nadšeni a ještě více odhodláni tuto nádher-

nou drdovskou pohádku sehrát.

Nejdříve jsme museli stávající soubor doplnit o další

členy, protože hra má čtrnáct základních postav.

Nakonec Pepa Háva, po poradě starších, obsadil role

takto:

· Belzebub, kníže pekel (Vlad. Šmeral)       Josef(Čenda) Seifert

· Belfegor, pekelný guvernér Jaroslav Maizl

· Ichturiel, pekelný psycholog, farář v Dalskabátech Josef Háva (J.Větrovec)

· Solfernus, pekelný právník Karel Böhm

· Marbulius, pekelný písař František Krejčík

· Trepifajksl, Mates (J.Moučka) Václav Míšek

· Plajznerka (Jiřina  Bohdalová) Karla Hlinková

· Kovář  (Petr Haničinec)   Jan Maizl

· Kovářka (Květa Fialová) Iveta Hávová

· Lupino, komediant (J. Bláha) Miloš Vacek

· Mančinka, sirotek (J. Paulová) Vladimíra Neubauerová

· Jan Mračno, kovářský tovaryš Radomír Ježek

· Mlynářka (Jiř. Nezvalová) Ivana Švantnerová

· Piškytle,kostelník(B. Prokoš) Václav Hlinka

· Režie Josef Háva

· Nápověda Josef Burgr

· Technika, scéna, rekvizity                                           Evžen Ježek

Pro zajímavost uvádím obsazení některých postav v televizní inse-

naci z r. 1974

Navíc tam vystupovalo několik děvčat v rolích

venkovských dívek a hochů hrajících „obyčejné“ služeb-

ní čerty. 

Když se tak probírám jednotlivými postavami, uvědo-

muji si, že pan Krejčík si vždycky „vyfasoval“ roli, kterou

se nemusel učit a mohl ji číst! Vraťme se zpátky k před-

chozím hrám:

Velebníček v „Divé Báře“ - měl stále v ruce modliteb-

ní knížku, kde bylo všechno napsáno, recepční  v hotelu

ve „Ztřeštěné neděli“ - měl text na stole v knize hostů

a zde v „Dalskabátech“ pekelný písař, seděl u stolku

obložen pekelnými knihami s potřebným textem.

Musím však pro jeho „omluvu“ uvést, že byl vedoucím

Elektroúdržby POLDI,  velmi pracovně vytížený člověk

a nechtěl nám nabídky rolí odříci, tak našel toto efektivní

řešení.

Začaly čtené zkoušky a zároveň příprava scény a

všeho, co s hrou souvisí. Měli jsme však mezi sebou

kluky s šikovnýma rukama, kteří pod vedením Evžena

Ježka vše vyřešili a „vykouzlili“ v našich podmínkách slo-

žité náležitosti, pro představení nezbytné. Vyřešili jsme

i působivé „plivání“ čertů s následným ohněm a kouřem.

Jirka Halama, zdatný chemik, vyrobil jakýsi prášek, který

zahřátím vzplanul, při současném vývinu  kouře. Asi na

pět míst jsme na podlahu jeviště rozmístili víčka od kré-

mu na boty, kde byl kousek spirály od elektrického

vařiče.

Připojené dráty vedly pod jevištěm do zákulisí k ovlá-

dacímu panelu s tlačítky. Každé tlačítko způsobilo po

stlačení zážeh jednoho z oněch pěti míst. Čerti, zejména

Belzebub, ale také Trepifajksl Mates, nám museli dát

vždy „echo“ před symbolickým plivnutím a hlavně nas-

měrovat hlavu na předem určené místo. Teď, jak jsem

použil slovo „echo“, vzpomněl jsem si na „echo“ před

střílením ve Vinařicích. A opravdu na premiéře nám

„echo“ v jednom případě opět nevyšlo. Ve výstupu, kde

Plajznerka „zpracovává“ Trepifajksla v lesní chatrči, byla

scéna rozdělena příčnou stěnou s dveřmi, na prostor

před chatrčí a uvnitř. Na Václava Míška nebylo ze

zákulisí přes stěnu vidět a tak, když po jeho „echu"

plivnutí zasyčelo, ozvalo se čertovo koktání asi v této

podobě: „Kkkrucipísek vvvšechno sssem zzzapomněl a

ppplivám uuuchem!" Bylo jasné, že jsem zmáčkl jiné tla-

čítko a ne to, které mělo zapálit dřevo v kamnech. Venda 
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to mazácky zachránil: „Tttak jjjá to sakra bábo zkusim

eště jjjednou“ a … už to vyšlo.

Musím při této příležitosti uvést, že ing.Václav Míšek

byl vynikající komik a postava Tepifajksla Matesa byla je-

ho životní role, jak se říká šitá na míru, kterou odvedl

dokonale, aniž by napodoboval Jaroslava Moučku. Na

roli Plajznerky se moc těšila Karlička Hlinková, která

však bohužel již v průběhu zkoušek onemocněla a ne-

mohla ji tedy dokončit. Josef Háva na tuto roli přivedl

Miriam Kantorkovou tehdy členku Armádního umělec-

kého souboru. Dodnes ji vídáme jako vynikající herečku

ve filmu, divadle i televizi. Projevila se jako vynikající

parťačka, která mezi nás okamžitě zapadla bez

jakéhokoli odstupu nebo povýšeného jednání některých

profesionálů. Měli jsme ji mezi sebou rádi a tajně jsme jí

říkali „Mirča".

Přes veškerou snahu, vytrvalost a zanícení nám

Dalskabáty daly zabrat. 

Pro úplnou vyčerpanost nás všech jsme nedozkoušeli

generálku a rozešli se asi  v jednu hodinu  v noci. Na pre-

miéře z nás však napětí a vyčerpanost spadly a v cel-

kovém čase pěti hodin jsme hru našim buštěhradským

občanům předvedli. Pomohl nám k tomu nabitý sál

„U Bečvářů" a spontánní reakce našich diváků v průběhu

i na závěr představení. „Dalskabáty aneb Hříšnou ves"

jsme sehráli v Buštěhradě ještě jednou, snad i proto, že

na našich obvyklých „štacích" nebylo vhodné vybavení,

o kterém jsem se krátce již zmínil.

Tímto představením pro nás ochotnické divadlo v Buš-

těhradě skončilo.

Chci ještě dodat, že sice je v tom vzpomínání trochu

nostalgie, ale nejraději všichni vzpomínáme na neod-

myslitelné maléry, překvápka a trapasy, bez kterých di-

vadlo, zejména ochotnické, nemůže existovat. Nebyly to

vždy jenom zlomyslné náhody a záludné nástrahy, které

nás při představeních provázely, ale i my jsme si čas od

času (hlavně při reprízách) prováděli různé naschvály

a poťouchlosti. 

Vedlo to většinou k neudržitelnému, nakažlivému

smíchu, který se šíří rychlostí laviny po chudácích na je-

višti. Vzpomínám si na jednu aktovku, kterou jsme hráli

na estrádě ve Dříni „U Čtrnáctých". Jmenovala se „Škola

společenské výchovy" a byla to vcelku blbost o profe-

sorech, kteří učí společenskému chování, ale už při

rozdělování rozvrhu hodin se zle pohádají. Začalo to tím,

že Pepíkovi Hávovi začal padat knírek, a pak mi někdo

z kolegů přílišným gestem shodil knírek, který spadl

někam do první řady diváků. To byla ta hlavní rozbuška

a začali jsme nepříčetně řvát smíchy. Vůbec jsme se ne-

dokázali uklidnit, tak někdo stáhl oponu, my jsme ještě

chvilku řvali, diváci seděli strnule, protože nevěděli, o co

jde a co to mělo znamenat. Než jsme se dali dohromady

pro další, jiný výstup (opakovat znovu ten předchozí

neměl nikdo odvahu), šel někdo zazpívat nebo zahrát na

hudební nástroj.

Pepík Háva patřil k velkým smíškům, ale sám často

rád prováděl někomu nějakou tu lotrovinku. V Dalska-

bátech si však tím sám přivodil situaci na odbourání, kte-

rou chtěl nastražit na ostatní kolegy. Když jako farář šel

na scénu, stačil ještě sebrat ze stolku v zákulisí

„useknutý" Matesův ocas, končící zavíracím špendlíkem,

a zapíchnout jej vzadu do pleteného plédu, který měla

mlynářka Ivanka Švantnerová hozený přes ramena.

Neuvědomil si totiž, že za malou chvilku s ní bude na je-

višti on a sám! Odhlásil čertovskou řečí zprávy knížeti

pekel Belzebubovi a vešla mlynářka. Koketně si nad-

hodila pléd a přes ruku jí při tom přeletěl Matesův ocas

a zůstal na ní viset. Teď bylo na něm, aby se neodbou-

ral a situaci ustál. Měl štěstí, že neměl nikoho, kdo by jej

při takové situaci ještě „podpořil". Přesto měl co dělat,

aby nevyprskl. Držel si pusu, mlynářku neustále křižoval

se slovy: „Mlynářko odejděte v pokoji!" Ta když si všimla

telecího ocasu, tak jí pochopitelně do smíchu nebylo,

utekla z jeviště v zákulisí nám nevinným řekla: „Volové

blbý!" Pepa se zatím srovnal a děj pokračoval.

Čenda Seifert však mu ve své roli pekelného vládce

připravil další horkou chvilku. Když se totiž Belzebub

rozčiluje, že nejsou lidské duše, řve: „To je neschopnost,

to je prostě…, jak je to slovo, krásně de z huby a je vod

„i“? Ichturieli, ty to přece musíš vědět, když sám si taky

vod „i!“ Ichturiel, tedy čertovská podoba faráře v pekle,

musí mít podle textu naučených asi deset cizích slov za-

čínajících písmenem i. Josef bravurně vychrlil jedním

dechem naučená slova a Čenda pochvalně pokyvoval

hlavou a vybočil z role vlastními slovy: „To je ale in-

teligent, pokračuj!" A to byla hrůza. Ichturiel cedil mezi

zuby zkomolená slova, něco jako ijujita, ijajita, inijajita…

a dost. Nebyl na to pochopitelně vůbec připraven. Belze-

bub spokojen sám sebou ukončil jeho trápení a pokračo-

val podle textu: „Dost, je to prostě zhůvěřilost, to je to

správné slovo!" 

Tak to všechno patří mezi ty nejhezčí vzpomínky,

které jsou i po letech cítit mastixem a líčidly.

M. Vacek

O STARÝCH DOMECH A JEJICH OPRAVÁCH 

KAPITOLA 4

Střechy

Střechy, jejich charakter a detaily jsou nesmírně

důležitým prvkem v panoramatu města. Všimněte si

malebnosti zástavby na starých fotografiích - je dána

také tím, že střechy mají obdobné tvary, sklony, krytinu,

barvu, podobu vikýřů (pokud vůbec nějaké), komínů

apod. Dokážete si představit, jak by obec vypadala, kdy-

by každý dům měl jinak tvarovanou střechu, jiný sklon,

materiál a barvu krytiny? Ostatně, lze to vidět v někte-

rých nových „satelitních městečkách". Volnost a fantazie

je pěkná věc, v tomto případě však přerůstá v chaos a

svévoli nepodložené skutečnou kvalitou. Proto musíme

při obnově střech respektovat určité zásady.

Nejjednodušším historickým tvarem je střecha pul-

tová, najdeme ji především na menších prostých objek-

tech (kůlny, hospodářské objekty a jiná stavení, třeba

přistavěná k vyšší zdi). Tradiční venkovský dům má
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nejčastěji střechu sedlovou, také valbovou či poloval-

bovou (velmi pěkný, bohužel mizející prvek u některých

buštěhradských domů). Domy především barokního původu

(zhruba 17. a 1. polovina 18. století) mohou mít střechy mansar-

dové, rovněž však i některé domy z období 1. republiky.

Těchto tradičních tvarů bychom se měli držet, rekonstruu-

jeme-li starý dům. V současnosti jsou oblíbeny různé složitě

členěné střechy s množstvím fantasticky tvarovaných vikýřků

a dalších prvků. Nutno konstatovat, že tento styl je do staré

zástavby zcela nevhodný. Jako všude, i zde platí zásada „méně

je více“. Nejde však jen o tvar střechy. Důležitý je i její sklon -

tradičně okolo 45°, lze použít i sklon trochu menší, avšak zhruba

od 35° níže již střecha většinou nevypadá dobře (všimněte si

některých nových typových domků - mírný sklon střechy evoku-

je spíše letovisko v Kalifornii než českou kotlinu). Výjimkou jsou

některé bohatší domy z období klasicismu (přibližně polovina

18. - začátek 19. století), které skutečně  mají velmi nízký sklon

střechy, což vyplývalo z dobové inspirace antickou architekturou.

To jsou však ojedinělé případy (v Buštěhradě o žádném takovém

nevím). 

Že do staré zástavby nepatří vůbec plochá střecha, není

snad ani třeba říkat - to ovšem platí i pro garáže a další užitkové

stavby. Oč by městečko vypadalo lépe, kdyby stavebníky na-

padlo udělat nad kostkou garáže alespoň nejjednodušší sedlový

krůvek s taškovou krytinou! Navíc by se taková střecha opravo-

vala lépe než plochá, a ještě by zde vznikl úložný prostor.

Opačným extrémem jsou novodobě pojaté mansardové

střechy. Barokní mansarda má své specifické proporce a sklony

(viz pivovar nebo hotel Buštěhrad). Oproti tomu nové mansardy

jsou často příliš strmé (nejsou to pravé mansardy, ale pouze za-

kamuflované další patro), celek nepůsobí jako střecha, ale jako

jakási hřibovitá nástavba. Taková střecha dokáže dům pohle-

dově zcela znehodnotit. Typickým příkladem zničení malebného

starého domku takovouto nástavbou je dům čp. 54 v Podhradí -

nevhodný tvar je ještě znásoben asfaltovou krytinou a cizorodě

pojatými okny a prosklenými dveřmi (smutné je, že stavební úřad

povolil tuto výrazně negativní dominantu právě v bezprostřední

blízkostí tak cenné lokality, jako je Starý hrad. V tomto případě by

byl vítán opravný zásah tak často napadaných památkářů - pro-

tože však dům leží již vně Starého hradu, nemohli s tím

pravděpodobně nic dělat).

Dalším aspektem ovlivňujícím vzhled střechy je krytina.

Tradiční je pálená krytina - taška bobrovka, různé drážkovky

(např. tzv. letky), prejzy (u strmých krovů nebo např. právě

u mansard) - to jsou těžší krytiny. V některých oblastech repub-

liky se používala přírodní břidlice nebo štípaný dřevěný šindel

(lehčí krytiny). Na chudších staveních dříve časté slaměné

doškové střechy již zcela vymizely. Samostatnou kapitolou je

plech - používal se téměř výhradně měděný, a to pouze na

cibule, helmice, vížky a podobné složitější či oblé tvary (např. na

kostelech a zámcích), nikdy celoplošně, a už vůbec ne na

běžných objektech. Zajímavý je případ eternitových šablon - jde

sice o krytinu poměrně novou (1. republika), avšak již stihla na-

tolik zdomácnět, že na starém domě vypadá stále ještě lépe, než

některé novější krytiny (je to dáno také její patinou).

Krytinu volíme podle únosnosti krovu a lokality domu. V

současnosti je na trhu mezi krytinami obrovský výběr. Ve staré

zástavbě (v naší oblasti) je však daleko nejlepší možností opět

pálená krytina! Není vždy pravidlem, že je nejdražší, a rozhodně

není pravda, že je méně trvanlivá (ty nejubožeji vypadající staré

taškové střechy nejsou zchátralé proto, že by byly tašky nekvalit-

ní - naopak, jsou to nejstarší zachované střechy, které již dávno

překročily svou životnost, a přesto stále slouží, i když postrádají

údržbu). Někdy stavebník automaticky sáhne (ovlivněn rekla-

mou či sousedy) např. po betonové tašce, a pak zjistí, že pálená

je levnější a navíc lehčí (pro starý krov může být přitížení

betonovou krytinou neúnosné), a dům do okolí lépe zapadne.

Betonové, glazované, plechové a další novodobé krytiny navíc

hýří barvami, které starým domům nesluší - nejlepší je tradiční

barva pálené hlíny. Zcela bychom měli z výběru vyloučit i živičné

šablony, tzv. asfaltový šindel. Nejsou příliš trvanlivé, a navíc se

nedají rozebírat a zase skládat, potřebujeme-li střechu na někte-

rém místě opravit. S taškami v tomto ohledu není problém, lze je

libovolně opravovat a vyměňovat. Rovněž lze znovu použít pro-

tříděné staré tašky, střecha získá vzhled, jako by tu byla odjakži-

va.

Při řešení půdní vestavby jsou choulostivým prvkem vikýře

a střešní okna. Především u vikýřů je na místě velká opatrnost -

vpodstatě jedinými tvary, které nepůsobí na starém domě rušivě,

jsou tradiční tzv. volská oka nebo jednoduché pultové vikýře

(s obdélným okénkem). Tyto tvary se dříve vyskládávaly z bo-

brovek, nikoliv - jak je dnes obvyklé - z plechu. Najdeme-li

šikovného pokrývače, který je ochoten tuto starou techniku oprá-

šit, budeme výsledkem odměněni. Také je důležité vikýře smy-

sluplně umístit; natěsnat jich několik těsně vedle sebe není příliš  
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šťastné. Novodobé tvary vikýřů, především trojúhelné, různě

špičaté či kulaté, typ „psí bouda" apod., jsou vzhledově nevhod-

né.

Vzhled střechy ovlivňují i klempířské prvky, oplechování,

komíny, antény apod. Pokud máme volný půdní prostor, není

například nutno veškeré styky střešní roviny se štítovými stěna-

mi, komíny apod. oplechovávat - dříve se pouze vymazávaly

maltou. Koruny štítových stěn rovněž není třeba oplechovávat,

zajímavější a historicky poučenější je pokrýt je taškami či cihlami

kladenými do malty, jak se to dělalo dříve. Samozřejmě je nutná

údržba, ale té se nevyhneme nikdy.

Ing. arch. Daniela Javorčeková

Redakční radě se podařilo navázat spolupráci s Policií

České republiky - obvodním odd. Kladno-Dubí.  Vedoucí

tohoto oddělení, do jehož působnosti Buštěhrad spadá,

pan poručík Kohout, byl tak laskav a poskytl nám níže

uvedený přehled kriminality v našem městě. Panu

poručíkovi by tímto redakční rada ráda poděkovala za

laskavost a spolupráci.

Přehled evidovaných trestných činů a přestupků

spáchaných v obci Buštěhrad 

v dubnu až červnu 2004

Duben 2004

2.4.2004 - trestný čin Halda Buštěhrad - odcizení podkladnic 

kolejiště - zadrženi dva pachatelé 

2.4.2004 - přestupek Halda Buštěhrad - odcizení součásti 

železničního svršku - neznámý pachatel

4.4.2004 - trestný čin bývalá Panelárna Buštěhrad - objekt 

Chladicí věže - odcizení železného materiálu

a součásti strojů - zadrženi dva pachatelé

4.4.2004 - trestný čin ul. Riegrova - vloupání do vozidla 

- neznámý pachatel

7.4.2004 - přestupek ul. Tyršova - odcizení finanční hotovosti

ze zásuvky v prodejně - neznámý pachatel

13.4.2004 - trestný čin ul. Sokolská - odcizení finančníhotovosti

z RD - neznámý pachatel

14.4.2004 - přestupek objekt burzy - odcizení mobilního telefonu

z vozidla - zjištěn pachatel

21.4.2004 - trestný čin ul. Tyršova-objekt bývalého kravína - odcizení

ocelových překladů - neznámý pachatel

24.4.2004 - přestupek ul. Lidická - rozbití oken zaparkovaného 

vozidla - neznámý pachatel

24.4.2004 - trestný čin ul. Tyršova-objekt bývalého kravína - odcizení

železného materiálu - zjištěn pachatel

26.4.2004 - trestný čin ul. Kladenská - pokus o vloupání do bytu -

neznámý pachatel

29.4.2004 - trestný čin ul. Pražská - vloupání do vozidla - 

neznámý pachatel

30.4.2004 - trestný čin vloupání do benzinového čerpadla 

Eurooil - neznámý pachatel

Květen 2004

2.5.2004 - přestupek ul. Tyršova - objekt bývalého kravína - 

odcizení litinových trubek - neznámý pachatel

4.5.2004 - trestný čin ul. Javorová - vloupání do rodinného domu

- pachatel vyrušen alarmem - neznámý 

pachatel

8.5.2004 - trestný čin ul. Kladenská - vloupání do vozidla - 

neznámý pachatel

8.5.2004  nález uhynulé srny - předána hospodáři 

mysliveckého sdružení

14.5.2004 - trestný čin ul. Bezručova - odcizení nákladního 

vozidla - neznámý pachatel -vozidlo nalezeno

14.5.2004 - přestupek objekt burzy - poškození zámku vozidla

- neznámý pachatel

18.5.2004 - přestupek ul. Kladenská - zbourání plotu zahrady -

neznámý pachatel

27.5.2004 - přestupek ul. Revoluční - odcizení autorádia z 

nezajištěného vozidla - neznámý pachatel

28.5.2004 - trestný čin ul. U Pivovaru - odcizení věcí z rodinného 

domku v rekonstrukci - neznámý pachatel

Červen 2004

3.6.2004 - trestný čin ul. Pražská - vloupání do dvou vozidel - 

zadržen pachatel 

3.6.2004 - trestný čin ul. Starý Hrad - vloupání do vozidla - 

neznámý pachatel

Stav ke dni 11.6.2004

poručík Kohout

CO SE VAŘÍ, PEČE A SMAŽÍ 

U NÁS V BUŠTĚHRADĚ

Něco sladkého k  odpolednímu čaji

Okořský koláč

30 dkg polohr. mouky, 10 dkg másla, 10 dkg cukru moučky,

1 celé vejce, 1 prášek do pečiva, 2 lžíce  kakaa a 5 lžic vody

Smícháme vše dohromady a uděláme silnější placku,

kterou dáme do pekáčku.

Placku pomažeme tvarohovou nápní: 2-3 tvarohy, 2 vejce

a cukr. Na tvarohovou náplň nalijeme další těsto.

20 dkg polohr. mouky, 20 dkg cukru moučky, 1 skleničky

oleje, 2 celá vejce, 3 skleničky vody, 1 prášek do pečiva

Dáme péct do předehřáté trouby.

Pro mlsné jazýčky připravila Blanka Kufnerová

roèník 28 O NÁS
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O NÁS

(rob): Muzeum vystaví hračky z kindervajíček [Buštěhradské muzeum

Oty Pavla u Rotta].

Kladenský deník, 8. 4. 2004, roč. 9, č. 84, s. [15]. 

fik [= Olga Fikrlová] : Knihovník dochází besedovat se seniory a nosí jim

knihy.  [Knihovník Městské knihovny Buštěhrad Jiří Samek chodí na

besedy i knihách do DPS]

Kladenský deník, 13. 4. 2004, roč. 9, č. 87, s. 18

[KOSTKA, Břetislav]: S dětmi a houslemi si rozumí. [Čestný občan měs-

ta Buštěhrad pan Jiljí Teringer vyučuje v ZUŠ Buštěhrad na housle a je

dirigentem pěveckého sboru]

Kladenský deník, 15. 4. 2004, roč. 9, č. 89, příl. Kladensko, s. 17.  1 fo-

to (J. Teringer s žačkou Johankou Krtičkovou)

SKLENIČKA, Petr: Strašidelná školní noc byla plná soutěží [Noční

vyučování dětí v ZŠ Oty Pavla  Buštěhrad]

Kladenský deník, 10. 5. 2004, roč. 9, č. 108, s. [17]. 1 foto (Učitelka Klára

Nejedlá a studentky Hladíková a Pendelínová v maskách) 

(kos) [=Břetislav Kostka]: Zelený pažit buštěhradského hřiště zažil

Divoký západ [Dětský den na fotbalovém hřišti Buštěhrad ve stylu

Divoký západ].

Kladenský deník, 4. 6. 2004, roč. 9, č. 10, s. 21, 1 foto (Sokolí péro - Jiří

Blesk radí indiánkám Mimi Cihlářové a Áje Krupičkové jak správně držet

a zamířit šíp)

I. Kasalická, info bibliogr. odd. SVK Kladno

Buštìhradský zpravodaj 3/2004
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MĚSTEČKO NA DLANI

Podívám se na brožuru Stezka historií Buštěhradu od

manželů Stolzových a vidím rytinu vzepjatého starého

hradu, kterak se odráží v hladině pivovarského rybníka.

Mrknu vedle, a na obálce staršího vydání Plánu Prahy se

velmi podobně zrcadlí hrad pražský. Podobnost čistě

náhodná? Asi ne. Možná na to má na svědomí génius

Járy da Cimrmana? Třeba byl grafik Vinuzent dávným

prapředkem fotografa Fischera? Nebo Michala Cihláře?

Nebo Jana Tleskače... Prostě dějou se věci. A z toho

plyne poznatek, že vše stále navazuje a je v pohybu.

Kdo chvíli stál, už stojí opodál. Kdo byl včera „náplava",

ten je už pár desítek let „buštěhraďákem" jak se patří.

A kdo byl lokálním patriotem závislým na Praze, ten se

může snadno zamilovat i do „Buštíku".

No, Einstein by měl radost, jak je všechno relativní.

Nejsem rytec ani zdatný fotograf, ale chtěl jsem si

udělat neobvyklý snímek města, takže jsem zvolil výseč

panoramatu od západu k severovýchodu zabranou z ko-

mína na zámku. (Nejsem totiž umělec, ale pokrývač.)

Pohled, který mne zaujal, byl i inspirací pro trochu poetiky.

Město mám jako na dlani levé ruky (pravou se držím,

abych se nezřítil) a medituji:

Hrdě vztyčený palec (jakože OK!) ukazuje směrem na

buštěhradské zahradní město a pole Na chmelnici. Tady

město přirůstá jako měsíc k úplňku. Vedle v ohybu dlaně

sedí krásná budova hudebky, kde neméně krásné duše

dělají krásnějšími duše naše.

Taktně zakryty zůstávají výdobytky socialismu, jimiž

knokautovala historii Buštěhradu nedávno minulá doba

temna. Jen ukazovák, výstražně namířený k oblakům dý-

mu dříňského monstra a parám kladenského ocelového

města, trčí jak menhir jednoho bláznivého kultu. Pod ním

pak dřímají domky, v nich dřímají lidé a jim se rozplývají

sny o rovnosti a bratrství. Stejně jako sny o zbohatnutí,

o koních a „ty lítací"…

Prostředníkem pomyslné ruky chci vypíchnout zářivou

sinus maternus školy (mateřskou náruč), kde se naše

důvtipná dítka učí nenadělat tolik chyb jako my.

Kol dalšího z prstů se kovově leskne prstýnek rybníka.

Zdobný, ale už trochu cizí. Patří prý Kladnu. Hloupost! Patří

Buštěhradu. To jen úřední moloch umožnil takový nesmysl.

Je prostě náš. S rybníky je to trochu jako s těmi doly…ty se

nedají vzít ani ukrást… zasypat, zatopit, ale vzít? Zkuste

vzít kladeňákům nějaký důl! To by bylo řečí. 

Pomineme-li tu trochu špíny za nehtem (je toho zhru-

ba halda), opustíme prsteníček a poslední na řadě je

malík. Za synonymum něčeho malého byl právem vždy

považován „Paleček", protože malíček je symbolem síly.

Někdy jím stačí jen nepatrně pohnout a udělat něco pro

všeobecné blaho a pohnou se i stoleté ledy. Budiž tedy

bohulibý útulek pro opuštěné tvory na Bouchalce příkla-

dem a zde tečkou naděje v mém prstokladu.

Celé město je na dlani jak spousta křehkých drobečků

z báječné bábovky. Takových těch, co voní a jsou tak

přesladké. Jemné předivo prastarých domků a zahrad je

zavěšeno jako krásný secesní šperk na vypjaté hrudi

horního města, podvázané náručí dlážděných ulic, záři-

vým zlatem jarních narcisů a prvních pampelišek, který

stráží vachmajstr pivovarského komína… a kapři se klid-

ně pasou.

J. Blesk

BUŠTÌHRADSKÝ CHODEC


