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M stský ú ad Bušt hrad
H ebe ská 660
Telefony: Spole né íslo 312 250 301 Ú ední hodiny: Pond lí 8 0-12 00   13 00-17 00

Fax 312 278 030 St eda
Evidence obyvatel, OP, … 312 278 031
Matriká ka, stav. agenda 312 278 032
Ú etní 312 278 033 menclova@mnestobustehrad.cz
Pokladní 312 278 034
Právní poradce m sta 312 278 035
Vnit ní správa 312 278 036 kadlec@mestobustehrad.cz
Starostka m sta 312 278 037
Starostka m sta 312 278 039

Mate ská škola Bušt hrad Základní škola Bušt hrad Základní um lecká škola Bušt hrad
H ebe ská 660 Hradní 3
Telefon: 312 250 592 Telefon:

312 250 878 (školní družina) Zusbustehrad@volny.cz
312 250 394 (školní jídelna)

MUDr. Pavel Skála - praktický léka  pro d ti a dorost, d tská
Kladenská 433
Telefon: 312 250 829 (Bušt hrad), 312 253 465 (H ebe ) Léka ská pohotovost Kladno Cvi ení ve škole

K nemocnici 2814, Kladno Pond lí 18,00 - 19,00
Pond lí Telefon: tvrtek 18,00 - 19,00
Úterý Ordina ní hodiny:
St eda Pond lí - pátek 17 00-22 00 Sokolovna Bušt hrad

tvrtek kojenecká poradna So + Ne + svátky 7 00-7 00 Telefon: 776 287 316 - p. Rák
E-mail:

Pátek Sokol.bustehrad@seznam.cz

MUDr. Karel Je ábek - praktický léka MUDr. Miloslav Urban
H ebe ká 677 - gynekologická ordinace
Telefon: 312 250 677 Palackého 65
Ordina ní hodiny: Telefon:

Pond lí + tvrtek 11 30-16 30 Ordina ní hodiny:
Úterý + st eda + pátek 7 30-11 30 Pond lí (7 30-8 30 p ednostn  odb ry krve)

tvrtek 12 30-16 30 (12 30-13 00 p ednostn  ultrazvuk)

MUDr. Jana Václavková - zubní léka MUDr. Jana Pelková - zubní léka
Palackého 65 Kladenská 498 Palackého 5, Praha 1
Telefon: 312 250 676 Telefon: Telefon:
Ordin ní hodiny: Ordina ní hodiny: Ordina ní hodiny:
Pond lí 7 15-12 00  12 30-17 30 Pond lí 14 00-18 00 Pond lí - pátek 19 00-6 30
Úterý 7 15-12 00 tvrtek 15 00-18 00 Sobota, ned le, svátky 7 00-18 00
St eda 7 15-13 00 Pátek 11 00-13 00 19 00-6 00

tvrtek 7 15-12 00  12 30-15 30
Pátek 7 15-13 00

Knihovna Bušt hrad Lékárna Bušt hrad Lékárenská pohotovost
Kladenská 207 H ebe ská 677 Van urova 1548, Kladno
Telefon: 312 250 955 Telefon: 312 250 144 - nemocnice
E-mail: knihovnabustehrad@seznam. Otvírací do 12 606 393
Otvírací doba: Pond lí 8 00-16 30 Otvírací doba:

                       Pond lí: Úterý 8 00-12 00 Pond lí - pátek 19 00-7 30
                       Úterý   9 00-11 00 13 00-16 00 St eda 8 00-12 00 Sobota 12 00-7 30
                       St eda 13 00-20 00 tvrtek 8 00-16 30 7 30-7 30

tvrtek   9 00-14 00 Pátek 8 00-12 00
                       Pátek 9 00-11 00 13 00-16 00

+ otev eno také každou první sobotu v m síci od 9 00 do 12 00

DPS - masáže, pedik ra Pošta Kostel Povýšení Svatého K íže
Revolu ní 6/323 Bohoslužby:
Telefon: 312 250 003 - p. Burgr (masáže) Telefon: 312 250 443 (vedoucí) - každou ned li v 10 45

312 250 003 - pí. Horní ková (pedikúra) 312 250 444 (p epážky) - na Velký pátek v 15 00
Provozní doba - masáže: Ú ední hodiny: - 24.12. p lno ní mše svatá ve 24 00

                       Pond lí 12.30-21.00 Pond lí   8 00-11 00  13 00-18 00
                       Úterý 7.00-15.00 Úterý 8 00-11 00  13 00-18 00 Výuka náboženství pro d ti:

 St e 12.30-21.00 St eda 8 00-11 00  13 00-18 00 - každé pond lí ve 13 30
tvrtek 12.30-21.00 tvrtek 8 00-11 00  13 00-18 00

Pátek 7.00-15.0 Pátek      8 00-11 00  13 00-18 00

Bušt hradské muzeum Oty Pavla Psí útulek a hotel Bouchalka
Palackého 56 Na Bouchalce 398
Telefon: 732 912 681 Telefon:
Otvírací doba: Mobil:

listopad - duben sobota + ned le 10.00-16.00 E-mail: psi-utulek@bouchalka@seznam.cz
kv ten - íjen sobota + ned le 10.00-17.00 Web:
mimo návšt vní hodiny možno dojednat i ve všední dny pro skupinu alespo Otvírací doba:
10 návšt vník Pond lí - ned le, svátky 10.00-16.00

312 250 355Telefon:
E-mail:

312 250 530 (kancelá )

leflerova@mestobustehrad.cz

salac@mestobustehrad.cz

13 30-17 30

Tyršova 10/77

Ordina ní hodiny:

13 00-18 00

30-12 00

312 250 678

312 250 689, 602 320 941

312 247 527

14 30-15 30 nemocní
14 00-15 30

12 30-14 00
10 00-11 30
12 30-14 30

www.psiutulekhotelbouchalka.wz.cz

603 523 070

Kladenská 271

8 00-12 00   13 00-17 00

libertinova@mestobustehrad.cz

endokrinologie a diabetologie

Ned le

312 250 508

Stomatologická pohotovost

224 946 981

Foto na titulní stranì: . M. Aushaus.



Na stránkách Buštìhradského zpravodaje máme
nové informace z jednotlivých výborù mìstské správy.
Ne všichni obyvatelé Buštìhradu mají èas a náladu
navštìvovat veøejná zasedání, co se ve
dìje se urèitì každý rád dozví. Ne každá obec má
k dispo ici pravidelné periodikum, distribuované zdarma
do každé domácnosti, které se snaží obeznámit ètenáøe
se všemi zajímavostmi ze života obce, jež má k dis-
pozici.

Redakèní rada BZ by byla potìšena  kdyby zprávy
komisí a spolkù pøicházely pravidelnì, vèas pøed

uzávìrkou jednotlivých èísel a bez urgencí. Ètenáøi by se
mìli dozvídat co nejvíce podrobností o akcích za-
štítìných a financovaných mìstem, nebo  jen tak se
pøedejde mnohým pochybnostem, o nichž se pak hovoøí
v kuloárech a vytváøejí stav jisté nedùvìry.

Zajímavými aktualitami z jednotlivých výborù by
mohly být tøeba statistické údaje o zamìstnanosti,

poètech školákù, aktivnì pracujících, lidí v dùchodovém
vìku, mìnící se poèty domù, bytù nebo zvíøectva, jaké
jsme mìli k di posici naposledy pøi celostátním sèítání.

Ve zpravodaji by se mìly s dostateèným pøedstihem
objevovat plánované akce, kulturní a spoleèenské

události tak, aby se obyvatelstvo mohlo aktivnì zapojit
nebo jen zúèastnit. K tomu ale potøebujeme získávat
takové informace pøed redakèní uzávìrkou, jejíž termín
je v každém èísle BZ avizován.

Z pøispìvovatelù èasopisu je potøeba pochválit za
pravidelné pøíspìvky zejména autorku seriálu o starých
domech a buštìhradské skvosty, družinu ZŠ, mateøské
centrum, pana knihovníka, správu DPS, vedoucího di-
vadelního kroužku a pana faráøe. Pøíkladem pravidelnos-
ti budiž pak stavební výbor mìsta a zprávy o
konstrukci zámku. Øidèeji, ale pøece se dozvídáme

èinnosti skautù èi co se dìje ve školce. Vyslovenì málo
se pak doèítáme o aktivitách základní školy, pìveckém
sboru, fotbalu, tenisu nebo rybáøích. A to je škoda. 

Jen pomalu si také zvykáme, že je možné vytisknout
v BZ soukromou nebo firemní inzerci. Chyb  tu nabídky
øemesel, novinky v prodejní síti, nabídky pohostinských
služeb, možností ubytování a tøeba i seznamovací rubri-
ka. Možností, jak zpestøit obsah našeho dvoumìsíèníku,
je spousta a je škoda jich nevyužívat. Kontaktní místo,
kam lze své pøíspìvky adresovat  je na Mìstském úøadì
Buštìhrad, na e-mailové adrese BZ nebo pøímo pøes
èleny redakèní rady.

Redakèní rada
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SLOVO REDAKCE

ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO 8. 12. 2004

Starostka seznámila obèany s rozhodnutím ministra ži-
otního prostøedí o poskytnutí dotace na výstavbu kana-
izace a ÈOV ve výši 124.501 tis. Kè. Poskytnutí dotace
je limitováno splnìním podmínky pro výstavbu do konce
roku 2006. 

Paní L. Sušická seznámila zastupitele s návrhem na
provedení rozpoètových opatøení na rok 2004. Uvedla,
že ve výdajích bylo èerpáno o Kè 6,505.020,- ménì než
bylo rozpoètováno. Navrhla proto snížit i pøíjmovou èást
rozpoètu takto: 
o Kè 4,000.000,- položku daò z nemovitosti

Kè 1,000.000,- položku daò z pøíjmù fyzických osob
Kè    200.000,- položku správní poplatky
Kè      50.000,- položku poplatky ze vstupného.

Zastupitelé jednomyslnì schválili úpravu rozpoètu.

Paní L. Sušická dále pøednesla návrh rozpoètového
proviz ria na 1. ètvrtletí r. 2005. Navrhla
provizórium ve výši Kè 8,473.000,-. Jsou
obsaženy rozpoètové položky, které podle do -
èení finanèního výboru zohledòují ve všech aspek-
tech èinnost a potøeby mìsta. Zastupitelé návrh
jednomyslnì schválili.

Paní Sychrovská, majitelka  Psího útulku na Bouchalce,
pøedložila zastupitelstvu návrh Smlouvy o obstarání vìci
na rok 2005 (odchyt zvíøat volnì se pohybujících po
mìstì, pøijetí nalezených psù atd.). Tato smlouva byla
jednomyslnì schválena.

Odsouhlaseno uspoøádat ples mìstského zastupitelstva
a MìÚ dne 26. února 2005 v místní sokolovnì.

Schválena TJ Sokol Buštìhrad - šachovému oddílu fi-
nanèní podpora Kè 1.000,- na zakoupení vìcných cen
pro úèastníky 29. šachového turnaje žákovských
družstev. 

Schválen požadavek pana Fouse, který vede místní dìt-
ský divadelní soubor KlubÍèko o pøíspìvek na pronájem
sokolovny od TJ Sokol Buštìhrad za cenu Kè 100,-
/hod./mìsíc podle skuteènì využitých hodin (vyjma
mìsícù èervenec a srpen) v celkové výši Kè 9.600,- na
rok 2005. 

Pan Trnobranský oznámil, že jeho zamìstnavatel, firma
REAKladno, vìnuje finanèní sponzorský pøíspìve
10.000,-  Základní a Mateøské škole Oty Pavla
Buštìhrad.

Z RADNICE



Z RADNICE

Pan Švejda a paní Kolaková, obyvatelé nové mìstské
èásti Na chmelnici, vznesli požadavek na úpravu cesty

novostaveb v této èásti. Tuto námitku odmítla starostka
místostarosta s tím, že pøedmìtné pozemky nejsou
majetku mìsta  a proto mìsto nemá žádnou možnost

provádìt na nich jakékoliv úpravy. K tomuto problému se
vyjádøil i pøítomný p. Tùma, který pøislíbil provést úpravu
cesty navazující na ulici Švermovu.

Místostarosta pøednesl i další informaci o návrhu smlou-
vy s firmou Haniš na pokraèování stavebních prací na
místním zámku. Navrhl, aby výbor pro výstavbu smlouvu
projednal a pøedal své stanovisko zastupitelùm na
pøíštím zasedání.

UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY

Protože právì probíhá zimní období se snìhem a mrazy,
upozoròuje ìstský úøad na povinnost vlastníkù nemovi-
tostí udržovat chodníky. Tuto povinnost jim ukládá Zákon
è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Citujeme
ustanovení § 27 - odst. 4:
"Vlastník nemovitosti, která v zastavìném území obce
hranièí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za
škody, jejichž pøíèinou byla závada ve schùdnosti na
pøilehlém chodníku, která vznikla zneèištìním, náledím
nebo snìhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích je-
ho možnosti tuto závadu odstranit; u závady zpùsobené
povìtrnostními situacemi a jejich dùsledky takovou zá-
vadu zmírnit."

ÈINNOST KULTURNÍHO VÝBORU V ROCE 2004
PLÁN NA ROK 2005

V loòském roce zorganizoval kulturní výbor mìsta
Buštìhrad dle schváleného rozpoètu 10 kulturních akcí,
které byly plánovány s ohledem na požadavky obyvatel
vyplývající z odpovìdí dotazníku o kulturních akcích
(podzim 2003) i z osobních rozhovorù a podnìtù. Èást
akcí byla organizována již tradiènì (pálení èarodìjnic,

ìtský den, rozvícení vánoèního stromu), nìkteré akce
byly tak trochu "na zkoušku". Chtìli jsme ovìøit, zda si
akce, o které jste si v dotazníku psali, najdou v
tìhradì své pøíznivce a my je budeme moci organi-
zovat pravidelnì. To se týkalo divadelních pøedstavení
pro dìti i pro dospìlé a pøedevším pak zájezdu do di-
vadla. Dvì pøedstavení dìtských divadel mìla pøíznivou
návštìvnost (dìtí je naštìstí v Buštìhradì dost), bohužel
výjimeèné a kvalitní pøedstavení pro dospìlé mìlo
návštìvnost mizivou. Ještì horší situace nastala pøi
poøádání zájezdu na pøedstavení Šumaø na støeše v
vadle na Fidlovaèce, který nebyl naplnìn a èást lístkù
propadla. Byla to škoda, nebo  obì pøedstavení byla
velice kvalitní a práce s jejich organizací tak vyšla
naprázdno.

KRÁTKÝ PØEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ROKU 2004

31. 4. 2004 - álení èarodìjnic:Akce probìhla pod ve-
dením Junáku Buštìhrad a její organizace byla perfekt-
ní. Vystoupení skupiny historického tance, šermu a
stoupení pìveckých skupin bylo všemi zúèastnìnými
hodnoceno na výbornou. Pálení èarodìjnic bývá akcí

nejvìtší návštìvností.

11. 5. 2004 - Den matek: Den matek byl oslaven v sále
Sokolovny, hlavní host veèera byl pan Jiøí Štìdrý, hud-
bou doprovodil houslista pan Marek, zpívaly dìti z
veckého kroužku ZŠ. Akce byla spojena s posezením
pøi muzice.
23. 5. 2004 - zájezd do Divadla na Fidlovaèce: Vybrané
pøedstavení "Šumaø na støeše" v Divadle na Fidlovaèce
bylo výjimeènì pìkné a ti, kteøí se zájezdu zúèastnili
rozhodnì nelitovali. Bohužel nebyl zájem tak veliký, aby
se podaøilo zájezd naplnit  a tak èást lístkù zùstala ne-
prodána.

30. 5. 2004 - Dìtský den: Akce probìhla na fotbalovém
høišti Buštìhrad v indiánském stylu, na organizaci se
podílel kulturní výbor, Junák Buštìhrad, ženský fotbal
Zdenda Tým, Mateøské centrum a dobrovolníci. Pro 141
dìtí bylo pøipraveno mnoho disciplín, spousta cen

tombole a na závìr malé obèerstvení.

6. 6. 2004 - dìtské pøedstavení divadla Buchty a loutky:
V Sokolovnì sehrálo divadlo Buchty a loutky dìtské
pøedstavení "Žabák Valentýn". Dìti byly nadšené, pøišlo
jich 39 a doprovázelo je 20 dospìlých.

12. 6. 2004 - pøedstavení pro dospìlé Èinoherní klub
Ústí nad Labem: Pøedstavení "Pan Theodor Mundstock"
bylo sehráno Èinoherním klubem z Ústí nad Labem

sále Restaurace U Beèváøù, ve høe jednoho herce se
pøedstavil øeditel ÈK UL pan Jaroslav Achab Haidler.

14. 9. 2004 - zájezd na Zahradu Èech Litomìøice: Tato
akce se jako tradiènì setkala se zájmem buštìhradských
obèanù, všichni úèastníci byli spokojeni.

25. 11. 2004 - vernisáž výstavy o zámku v Kulturním
støedisku: Výstavu pøipravilo obèanské sdružení
Buštìhrad sobì, financování rámù a obèerstvení zajistil
z rozpoètu kulturního výboru Mìstský úøad Buštìhrad.

3. 12. 2004 - rozsvícení vánoèního stromku: Mìstský vý-
bor zajistil svaøené víno a èaj, dìti z MŠ a pìveckého
kroužku ZŠ zazpívaly koledy a maminky z mateøského
centra Buštìhradský pelíšek upekly koláèe pro všechny
dìti.

12. 12. 2004 - dìtský karneval a dìtské divadelní pøed-
stavení: Karneval probìhl pod vedením Junáku
Buštìhrad, bìhem karnevalu se odehrálo dìtské pøed-
stavení divadla Boøivoj z Roztok "Jak se hledají
princezny".

BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 1/2005
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A CO NÁS ÈEKÁ V ROCE 2005? 
- 31. dubna bude zapálena pod vedením Junáka
Buštìhrad èarodìjnická hranice
- 7. kvìtna uspoøádáme Den matek a doufáme, že jako
host pøijme pozvání známá osobnost
- 8. kvìtna pøijede divadlo Boøivoj s pohádkou pro dìti
"Nejkrásnìjší pøíbìh" o miminku a mamince
- 29. kvìtna se bude konat na høišti ìtský den
- 4. èervna uspoøádá obèanské sdružení Buštìhrad
sobì spoleènì s mìstským úøadem a Støedoèeskou
vìdeckou knihovnou Kladno setkání pøíznivcù spiso-
vatele Oty Pavla, kterému by bylo v letošním roce 75 let

- v záøí bude opìt uspoøádán zájezd na Zahradu Èech
a pozveme další divadlo pro dìti
- v prosinci rozsvítíme vánoèní stromeèek, Junák us -
øádá dìtský tradièní dìtský karneval spojený

vánoèním divadelním pøedstavením
- v prùbìhu celého roku by mìly probíhat literární akce
pro dìti i dospìlé organizované knihovnou Buštìhrad,
snad se letos podaøí zorganizovat známou knihovnic-
ou akci Noc s Andersenem - odpoledne a noc, kdy si

dìti v knihovnì nejen ètou a hrají, ale nakonec i pøespí

Termíny, prosím, berte jako orientaèní, o pøesném datu
konání akce ás budeme vèas informovat v BZ, mìstském
rozhlase, vývìskách a webových stránkách.

Doufáme, že se ám plánované akce budou líbit a že
je navštívíte v hojném poètu. Všem vašim návrhùm a ná-
padùm na naši èinnost jsou stále dveøe otevøené, pokud to
finanèní a organizaèní možnosti dovolí, pokusíme se aše
pøání vyplnit. Zároveò bychom rádi podìkovali všem, kteøí
se na organizaci a zdárném prùbìhu všech akcí loòského
roku podíleli, nebo  bez jejich pomoci by pìtièlenný kulturní
výbor nemohl mnoho akcí zajistit.

Ivona Kasalická
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Letní vzpomínka: Dìtský den na høišti. Foto JKA

ÈINNOST STAVEBNÍHO VÝBORU V ROCE 2004

V roce 2004 se stavební výbor scházel prakticky
pravidelnì každé druhé úterý na svá jednání, kde se se-
namoval s dokumenty se stavební tematikou, které mìs-

to obdrželo. Podle mých záznamù jsme obdrželi 393
dokumentù, nìkteré vyžadovaly reakci, jiné byly zaslány
mìstu Buštìhrad pouze na vìdomí. To se týká napøíklad
dokumentù o probíhajících stavebních øízeních, které
vede Magistrát mìsta Kladna a jeho stavební odbor. 
Ne všechny akce, které byly naplánovány, se podaøilo re-
alizovat. Napøíklad rekonstrukce dìtského høištì u MŠ,
která byla rozpoètována na rok 2004, byla bohužel po-
držena, zejména kvùli vysokým nákladùm na opravu

schodù nad DPS, která se ukázala jako velmi problem -
tická. Èlenové stavebního výboru se také podle svých
èasových možností zúèastòovali kontrolních dnù na real -
zovaných stavbách (rekonstrukce hrází rybníka, šatny
tenisového klubu, schody nad DPS, rekonstrukce støed-
ního traktu zámku, opìrná zeï v Revoluèní). Zprávy

hlavních stavebních akcích mìsta vycházely v minulém
roce pravidelnì na stránkách Buštìhradského zpravoda-
je (proto se  v tomto èlánku nebudeme znovu detail-
nì zabývat). Pøedpokládáme, že podobné 
poskytovat nadále  v roce 2005.

Za stavební výbor Ing. Jan Kasalický

ZÁMECKÉ OKÉNKO

Na zámku stále probíhají opravy støední èásti hlavního
køídla. Zcela opraven je  cenný barokní krov sálu -
maximum pùvodních trámù bylo ponecháno, ostatní
nahrazeny formou kopie. Pokraèovat se bude opravou
navazujících boèních èástí krovù hlavního køídla.

Ing. Arch. Daniela Javorèeková

ZPRÁVY ZE STAVEBNÍHO VÝBORU

Oprava nejhoøejší èásti barokního krovu. Foto JKA



Z RADNICE

WEBOVÉ STRÁNKY BUŠTÌHRADU
CESTA K BEZBARIÉROVOSTI

ÈEKÁ NÁS NOVELA ZÁKONA O ISVS
Zhruba v polovinì roku 2005 by mìla zaèít platit novela
zákona è. 365/2000 Sb. O informaèních systémech veøe -
né správy. Tato novela bude orgánùm veøejné správy

samosprávy mj. ukládat, aby jejich webové stránky byly
vytvoøeny v souladu s metodikou, popsanou tzv. Pravidly
pro tvorbu pøístupného webu. Tìchto 37 pravidel zpraco-
vala odborná komise na inisterstvu informatiky a
lupracovaly na nich pøední osobnosti èeského web-
designu. Osobnì považuji jejich vytvoøení za krok ne -
lepším možným smìrem, nebo  si myslím, že zvláštì

oblasti státní správy a samosprávy by mìly být bezba-
iérové weby samozøejmostí. Zatím jsou však takové

stránky nejen v pøípadì mìst a obcí, ale i v pøípadì napø.
ministerstev - jak ukázala nedávno provedená studie -
spíše výjimkou.
Proè "pøístupný web" a co to vlastnì znamená?
"Pøístupná webová stránka je použitelná pro každého
uživatele internetu, a to nezávisle na jeho postižení,
schopnostech, znalostech, zkušenostech èi zobrazo-
vacích možnostech." Tolik definice.
V praxi to znamená, že je tøeba stránku vytvoøit takovým
zpùsobem, aby ji mohli pohodlnì používat napøíklad i:

· Lidé se zdravotní indispozicí, špatnì vidící èi
zcela nevidomí, kterým obsah stránky interpretuje h -
sová èteèka, lidé s poruchami soustøedìní

·Lidé, kteøí používají nternet pouze zøídka a ne-
mají žádné zažité mechanismy

· Hùøe technicky vybavení uživatelé, napø. zcela
bez možnosti používat myš èi s jen èernobílým moni-
torem

·Uživatelé alternativních prohlížeèù - kromì ne -
známìjšího prohlížeèe internetových stránek, kterým je
Microsoft Internet Explorer, existují i jiné, profesionály

mnoha dùvodù více cenìné prohlížeèe jako je Mozilla
Firefox (info napø. na http://www.czilla.cz/help/) èi Opera
(http://www.opera.com/). Nìkteøí weboví tvùrci to bo-
hužel neberou v úvahu a jimi vytvoøené stránky se
správnì zobrazují a fungují pouze v Internet Exploreru.

Prùzkumy ukazují, že uživatelù, kteøí mohou mít s
terým druhem bariéry na webu potíže, mùže být až

30 %. I proto se o pøístupné stránky zaèíná zajímat i
merèní sféra, jednoduše proto, že díky dobré pøístup-
nosti firemního webu se daøí podchytit vìtší poèet
zákazníkù. S pøístupnými stránkami se navíc lépe pracu-
je i tìm uživatelùm, kteøí žádný handicap nemají.
Jak je na tom web Buštìhradu?
V souvislosti s výše øeèeným vás patrnì napadla otázka,
jaké úpravy bude nutno provést na webu Buštìhradu,
aby pøipravovanému zákonu vyhovìl. Odpovìï zní, že
dnes již prakticky žádné.

O Pravidlech pro tvorbu pøístupného webu se mezi
odbornou veøejností diskutovalo již v prùbìhu minulého
roku, takže ta nejdùležitìjší (cca 70 %) byla aplikována již
v dobì prvotního vytváøení našeho webu. Zbylá èást
metodiky (jejíž rozpracovaná verze vydá na celou knihu)
byla do stránek postupnì zapracována v prùbìhu

posledních tøí mìsícù. Na rozdíl od mnoha mìst a obcí,
které budou muset na svých webech provést rozsáhlé
úpravy èi dokonce kompletní redesign, mùžeme se nyní
v klidu vìnovat zkvalitòování obsahu webu a po tech-
nické stránce pouze dolaïovat drobné detaily.

NOVINKY NA STRÁNKÁCH
Ve druhé èásti èlánku bych ráda struènì upozornil

spoò na nìkteré novinky.
Wapová verze stránek 
Jako úplná novinka byla na adrese http://wap.mesto-
bustehrad.cz/ uvedena do zkušebního provozu struèná
wapová verze stránek1, kterou si mùžete prohlížet z mo-
bilního telefonu. 
V jednoduché textové formì si zde mùžete pøeèíst:

· Aktuální informace - jedná se o informace, které
se na webu zobrazují na stránce Aktuality. Ve wapové
verzi jsou rozdìlené do 4 sekcí, z nich každá je dostup-
ná samostatným odkazem z hlavní stránky: MìÚ
Buštìhrad, Kultura a vzdìlání, Sport, Ostatní zprávy.

· Dùležité kontaktní informace - zde nabízíme
pøehled kontaktù na MìÚ Buštìhrad, buštìhradské
školy, instituce jako je pošta èi Mìstská knihovna, a v
poslední øadì kontaktní informace na lékaøe v našem
mìstì vèetnì ordinaèních hodin.

Tuto verzi stránek si mùžete prohlédnout i na
nternetu, bez nutnosti pøipojení pøes mobilní telefon. Je
to možné za pomoci W  simulátoru napø. na adrese
http://www.ceskywap.cz/smith/go.php3?url=http://wap.
mestobustehrad.cz/ Tento
simulátor vám na obrazovce
ukáže mobilní telefon a na jeho
obrazovce mùžete sledovat ak-
tuální obsah dané wapové
stránky. Telefon ovládáte k -
káním myší na jeho tlaèítka.

· Mateøské centrum
Svou stránku má od ledna
Mateøské centrum Buštìhrad-
ský pelíšek. Najdete zde všech-
ny dùležité informace o provozu
centra i pravidelnì aktualizo-
vané informace o akcích pro
dìti a jejich rodièe.

· Základní a mateøská škola
Byly aktualizovány fotogalerie
zbrusu novými snímky. Novì
sou na webu informace o
lupráci se sesterskou ško-
lou v Peru.

1 WAP je zkratka názvu Wireless Application Protocol (protokol pro
bezdrátové aplikace). Jedná se o technologii, která umožòuje komu-
nikaci mobilních zaøízení (mobilních telefonù, kapesních poèítaèù -
PDA, apod.) s internetovými servery a zobrazování obsahu speciálnì
upraveného pro tento úèel (tzv. WML stránky). Aby mobilní telefon mohl
zobrazovat wapové stránky, musí mít nainstalovaného wapového
lienta (program). Jedná se o jakýsi mini internetový prohlížeè pro mo-

bilní telefon. Vìtšina mobilních telefonù, které jsou v souèasné dobì na
trhu, je schopna zobrazovat wapové stránky.
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· Buštìhradský zpravodaj
Pro ètenáøe Zpravodaje je na webu v sekci Mìstský
úøad na pøání redakce novì zøízena rubrika "názory
ètenáøù", kam mùžete prostøednictvím jednoduchého
formuláøe pøidat svùj názor na tento èasopis èi nový
podnìt pro práci redakèní rady.

· Seriál o odpadech
Mnozí z vás patrnì zde ve Zpravodaji èetli èlánky

tøídìní odpadu. Toto téma je v ponìkud vìtším
rozsahu novì zpracováno i na webu, v sekci MìÚ
Buštìhrad.

· Návštìvnost v roce 2004
Web Buštìhradu má za sebou ve své nové podobì
prvních 8 mìsícù provozu. Jeho prùmìrná mìsíèní
návštìvnost v období kvìten - prosinec 2004 byla
798 pøístupù. Rekordní návštìvnost byla zaznamená-
na v listopadu - 1123 pøístupù.

ZLATÝ ERB
Naše stránky se poprvé zapojily do celostátní soutìže o ne -
lepší webové stránky mìst a obcí Zlatý erb, kterou poøádá
Sdružení Zlatý erb pod záštitou Ministerstva vnitra ÈR,
Ministerstva informatiky ÈR a Asociace krajù ÈR. Soutìž je
poøádána ve spolupráci s portálem Mìsta a obce online

konferencí ISSS. Je souèástí iniciativ v rámci kampanì
Bøezen - mìsíc nternetu.

Úèast v soutìži bude jistì dobrou zkušeností a mùže
nám ukázat, co bychom mohli a mìli vylepšit.

Náš web mùžete podpoøit hlasováním na portálu Mìsta
a obce online (http://mesta.obce.cz/), které se zapoèítává
do kategorie Cena veøejnosti. Více informací naleznete pøí-
mo na stránkách Buštìhradu (http://www.mesto-
bustehrad.cz/).

Dana Heráòová, webmaster
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INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Je snahou vedení školy i pracovníkù školní družiny
zlepšovat její èinnost.

V poslední dobì se objevují informace o tom, že pro
èást rodièù je odpolední provozní doba školní družiny
krátká. Je nám jasné, že èást rodièù je zamìstnána mi-
mo Buštìhrad a jejich pracovní doba se také rùzní.
Abychom mohli tìmto požadavkùm vyhovìt, musíme mít
podklady o skuteèném zájmu rodièù.

Proto v následujících dnech dostanou všechny dìti
tøíd prvního stupnì anketní lístky, kde nám rodièe sdìlí
své pøedstavy o provozu školní družiny. Stejné dotazníky
dostanou rodièe budoucích prvòáèkù u zápisu do 1. tøíd
v pátek 11. února 2005. Pokud bude dostateèný poèet
zájemcù, nic nebrání úpravì provozu školní družiny.

Žádám proto všechny rodièe, aby nám vyplnìním
dotazníkù pomohli stanovit co nejvhodnìjší provozní
dobu naší školní družiny.

Pro informaci: školní družina je otevøena každý den
ráno od 6 30 až do zaèátku dopoledního vyuèování,
odpolední provoz zaèíná se skonèením školního
vyuèování (v každé tøídì jinak) a konèí v 16:00 hodin
odpoledne. Další informace o družinì a jejích aktivitách
najdete na webových stránkách mìsta - www.mesto-
bustehrad.cz.

Øeditel školy Mgr. Pavel Beran

ŠKOLNÍ DRUŽINA NENÍ ÚSCHOVNA DÌTÍ

S blížícím se koncem kalendáøního roku každý hodnotí
lynulé dny i mìsíce a s nadìjí vzhlíží ke dnùm pøíštím. Mnozí

rodièe budou vnímat rok 2005 jako zlomový, protože jejich
dítì v nìm zahájí povinnou školní docházku.

Záøí je k radosti nás všech zatím velmi daleko, zápis do
školy však v dohledu. Každoroènì bývá pøíjemný, spojený

prohlídkou školy, uèeben, setkáním se staršími kamarády.
První rozhovory s tøídními uèitelkami a vychovatelkami bý-
vají plné trémy, napìtí a radostného oèekávání. Dìti se na
školu ve valné vìtšinì tìší, jsou zvìdavé a dychtí po všem
novém. Obavy a strach rodièù z toho, jak se vše zvládne

nesmírnì uspìchaném a nároèném pracovním týdnu, vùbec
nevnímají. Tyto nepøíjemné pocity se snažíme rodièùm
zmírnit.

V naší škole máme zaøízení, které je v provozu nìkolik
desítek let. Troufáme si tvrdit, že školní družina je skvìlý
vynález. Zamìstnané maminky (a nejen ony) nemusejí
trnout hrùzou, zda se jejich dítìti podaøilo pøejít silnici, odem-
knout byt a podobnì. A dìti? Je pravda, že dopolední výuka
je zaèátcích znaènì vyèerpává. To my víme a usilujeme o
lou obnovu sil. Støídáme zajímavé èinnosti, pobyt venku,
závodivé hry na školním høišti, volné hry se spolužáky i s -
šími d tmi, pracovní a výtvarné èinnosti, didaktické hry,
vyprávìní, soutìže a spoustu dalších aktivit. Mezi nejzají-
mavìjší patøí zpívaní v pìveckém kroužku, výuka anglického
jazyka netradièními metodami, kaktusaøení, pomáhán
táèkùm v ornitologickém kroužku, výpoèetní technika bez

bojových nebo agresivních her. Dìti se ve škole dopoledne
uèí a odpoledne aktivnì relaxují, odpoèívají a seznamují se
s tím, jak hospodaøit s volným èasem. A domácí úkoly? Žád-
ný problém. Po patnácté hodinì je každý školák opìt v plné
síle, píšeme, poèítáme, èteme a opakujeme. Když si pøijde
maminka pro svoji ratolest kolem pùl ètvrté, zbývá mnoho
èasu na vyprávìní o tom, co bylo nového ve škole, na
procházku i další bohatý rodinný program.

Školní družina není úschovna ani èekárna. Dìti tam jsou
ve stálé aktivitì, pohybu a èasto se stává, že nestíhají mno-
hé nabízené èinnosti zcela dokonèit. Pak naléhají na rodièe
a prosí, aby ještì chvilku poèkali, protože chtìjí znát
výsledek nové hry, dokreslit obrázek, dosoutìžit, a pak už
pùjdou domù.

Až budete se svými dìtmi u zápisu, nahlédnìte  nimi do
naší družiny, pøijïte si popovídat, získat další informace,
prohlednout si výtvarné a další práce dìtí. Rádi ás
pøivítáme.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA



ŠKOLSTVÍ

PØEHLED AKCÍ POØÁDANÝCH ŠKOLNÍ DRUŽINOU V
KALENDÁØNÍM ROCE 2004

· Sluníèkový den - 12. ledna - zapojeno 78 dìtí
· Maškarní karneval - 28. ledna - 79 dìtí

maskách
· Kloboukový den - 3. února - zapojeno 198 dìtí
· Vítání obèánkù - 12. února v dobì prázdnin -

žáci
· Modrý den - 3. bøezna - zúèastnili se žáci celé

školy
· Zhotovování loutek a pøíprava dalších vý -

ných prací pro sesterskou školu v Haparguille - Peru
- bøezen - 49  žákù z celé školy kreslilo, malovalo, vyší-
valo a modelovalo

· Den matek - veøejné vystoupení - 9. kvìtna 
žákù zpívalo, tanèilo a hrálo

· Ukaž, co umíš - 17. kvìtna - pøedvádìlo 25 žákù
- pøehlídka dovedností (zpìv, èetba, hra na hudební
nástroj, recitace, dramatizace, tanec …)

· Maminko, tatínku, namaluj mi obrázek - èerven -
64 dìtí a rodièù - výtvarná soutìž rodièù a jejich dìtí,
spojená s výstavou v budovì školy

· Výstava výtvarných prací v Haparguille - Peru -
záøí - vystavovalo 70 dìtí z celé naší školy

· Exkurze na výstavu kaktusù a sukulentù v Praze
- 18. záøí - 12 dìtí

·Výstava prací dìtí z Haparguille - záøí a øíjen -
75 obrázkù umístìno v pøízemí staré budovy školy

· Sportovní soutìže - øíjen a listopad - 83 dìtí ze
všech oddìlení ŠD

· Vánoèní strom a jeho rozsvícení - 3. prosince -
35 dìtí pìveckého kroužku ŠD

· Školní akademie - 6. prosince - 83 dìtí ŠD
(tanec, dramatizace, zpìv, zhotovování drobností na
prodejní výstavu)

· Pásmo dramatizací a zpìvu v DPS Buštìhrad -
14. prosince - 50 dìtí

· Karneval pøed prázdninami - 22. prosince - pro
všechny dìti 1. stupnì školy - vestibul staré budovy

Dovìtek
Prodejem výtvarných prací našich dìtí bylo získáno

976,- Kè. Peníze vìnujeme na podporu výchovy
vzdìlávání v naší sesterské škole v Peru. Budou

oupeny a pøedány sešity, pastelky, ètvrtky a další školní
pomùcky.

Anna Holeyšovská, 
vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Buštìhrad

PLES SRPŠ 29. LEDNA 2005

Jako každý rok  i letos probìhl ples SRPŠ. Od pro-
ince loòského roku jsme zabezpeèovali pøedevším hud-

bu a sponzory. Vzhledem k tomu, že A-club nemìl volný
termín, museli jsme se poohlédnout jinde, což se nám
podaøilo pomocí kapely Viadukt pana Kneblíka z
lené Vody. Jejich produkce, jak se ukázalo, byla vel-
mi á a líbila se. Úèast na plesu byla slušná, zúèast-
nili se i uèitelé naší základní školy. Možná mohla být
jejich úèast hojnìjší - snad tedy pøíštì. 

Ples zahájil za SRPŠ pan Kožmín, který pøivítal pøí-
tomné, podìkoval sponzorùm, pøedstavil úèinkující
kapelu a uvedl hosty - taneèní kroužek ZŠ pod vedením
pana Marholda. Pan Marhold pøedvedl pøedtanèení v
derním stylu nejprve se žáky naší školy a hned poté
se svou skupinou ECHO z Prahy, jejíž èlenové jsou
úspìšnými reprezentanty na mezinárodní úrovni. Myslím
si, že jejich vystoupení, které se velmi líbilo pøedevším
mladým návštìvníkùm plesu, bylo pìkným
ním naší tradice pøedtanèení.

Vlastní ples probìhl ke spokojenosti naprosté vìtšiny
pøítomných a byl další reprezentaèní akcí našeho SRPŠ,
ale pøispìl též k propagaci naší školy, tak potøebné

nešní dobì, kdy musíme bojovat o každého žáka, aby
bylo možné úroveò udržet a zvyšovat úroveò školy, ale
zajistit i její slušnou existenci v budoucnu.

Dovolte mi, abych zvláštì podìkoval našim spon-
zorùm, bez kterých by tato spoleèenská akce nemohla
probìhnout:

Zastupitelstvu mìsta Buštìhradu a zvláštì naší paní
starostce paní ing. Jitce Leflerové, firmì Peroutka, panu
Marholdovi, MUDr. Jeøábkovi, lékárnì Buštìhrad, firmì
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Kloboukový den. Foto archiv družina.

Práce dìtí z Peru. Foto archiv družin .



Bušek, kadeønictví Petry Böhmové, Veronice Kellerové,
autoservisu Josefa Fujery, pekárnì Backaldrin s.r.o., f. H.
Kuèerové - Bára, panu Zuzkovi - øeznictví, f. UNO
Záruba, f. RP Trade - papírnictví, p. Náprstkovi - cukrár-
na, f. Pasíøství s.r.o., f. Tabák - Bartošová, p. Vinklovi - 

míšené zboží, Drogerii Buštìhrad  p. Švejdovi, pí
Zdeòce Bláhové, pí Štefkové - smíšené zboží.
Podìkování patøí v neposlední øadì všem èlenùm výboru
SRPŠ, kteøí jednali se sponzory a zajiš ovali ples nejen
po stránce formální, ale i vìcné, zejména pak paní Èan-
dové.

Závìrem ého èlánku chci popøát všem ètenáøùm
hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù v tomto roce

pozvat je již dnes na ples SRPŠ v roce 2006.

Jiøí Kožmín

CO SE DÌTÌM V BUŠTÌHRADÌ NA JEJICH MÌSTÌ
LÍBÍ A CO NE?

Na to jsme se zeptali dìtí ze Základní a mateøské školy
Oty Pavla v Buštìhradì. 
V mateøské škole nám s anketkou pomohla paní uèitelka
Lucie Bìlohlávková, která si s dìtmi z pøedškolní tøídy
vždy dopoledne pøed procházkou povídala (viz foto).

takovéto dostala odpovìdi: 

Adam: Já bych chtìl, aby u nás poøád snìžilo
Alenka: Chtìla bych, aby byly v ulicích stánky

èímkoli
Andulka: O vánocích se mi líbí vánoèní stromeèek

na námìstí
Anežka: Chtìla bych mít u autobusové zastávky 

lavièku, aby si tam lidé mohli sednout
a taky bych chtìla, aby už na høišti byly
houpaèky

David: Chtìl bych, aby u školky bylo postavené 
høištì, protože si nemáme kde hrát

Efrem: Nelíbí se mi, že v èekárnách autobusu 
nejsou lavièky

Jenda: Chtìl bych mít plavky a skákat na zahradì 
do bazénu

Lucka:       Chtìla bych mít na høišti kopec, abych na 

nìm mohla v zimì lyžovat
Markétka: Nelíbí se mi, že nìkdo hází na ulici a chod-

níky odpadky  a taky se mi nelíbí skládka -
halda

Maruška: Chtìla bych, aby už byla hotová hráz ryb-
níka a aby na zahradì u školky byly prù-
lezky. A taky bych už chtìla brzy chodit do
školy

Matìj: Máme pøed domem furt louže a chybí nám
tam chodníky

Mirek: Pøeji si, aby lidi na sebe byli hodní
Terezka: Chci, abychom na Buštìhradì nebyli 

nemocní
Tomášek: Nelíbí se mi, že u nás u domu vedle sudu 

umírají ptáèci - kosi
Tonda: Chtìl bych mít každý den Ježíška
Verunka: Nelíbí se mi, že v rybníce jsou lahve a kra-

bièky a taky bych chtìla, aby postavili to
høištì pro dìti, co zbourali, abychom mohli 
i na houpaèky

V ákladní škole pomohla anketu zorganizovat vedoucí
družiny paní Anna Holeyšovská, která rozdala dotazníky ve
škole (viz foto) a v družinì. Zároveò nám také poslala mnoho
obrázkù, na ch  dìti své odpovìdi ztvárnily kresbou.

tìch, kteøí odpovìdìli a kreslili (dotazníky byly anonymní),
bíráme následující odpovìdi  (v odpovìdích jsme zámìrnì

ponechali chybný pravopis):

2. ROÈNÍK
Líbí se mi: zámek (2x), škola, angliètina, auto, trafika, pes, kùò,
kameni, hvjezdy, ptaèci, peøí, zajíc, koníci, koèka, motíli. 
Líbý se mi tu všude. 
Chtìl bych, aby tady bylo léto.
Chtìl bych, aby byly schody k hudepce už postavený.
Nelíbí se mi: ribník, zarostlí ribník, smradlavé ponošky, hotel. 
Nelíbi se mi kopec, èerti, valka, pistole, motorki, liška, mrtvola.
A  tady nejsou kontejnery. Chtìl bych, aby bilo na buštìhradì
koupalištì (2x). Abi tady bylo léto.
3. ROÈNÍK
Líbí se mi: ribníky, domy, pole, zámek

ROÈNÍK 29 ŠKOLSTVÍ
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Dìti ve tøídì pøedškolákù pøi rozhovoru s p. uèitelkou Lucií Bìlohlávkovou.
Foto Dana  Heráòová 

Kresba školáka z družiny na téma co se mi líbí a nelíbí v Buštìhradì.



ŠKOLSTVÍ

Nelíbí se mi: bláto, ploty, auta, zahrady, dálnice na Prahu
4. ROÈNÍK 
Líbí se mi: ZUŒ. Sice nejsem odsa  ale ze Døetovic, stejnì je
to tu hezké. Líbí se mi tady zámek, škola umìní.
Nelíbí se mi: høištì, škola, chybí tady automat na peníze
5. ROÈNÍK 
Líbí se mi: zámek (3x), paní Horová, Muzeum Oty Pavla (2x),
ZUŠ, kluci. Mohl by tady být aquapark
Nelíbí se mi: chybí vibavení školního høištì (2x), rybník a ces-
ta kolem nìj
6. ROÈNÍK 
Líbí se mi: škola, holky (2x)
Nelíbí se mi: není tu kino, jídelna, je zavøená discoška
7. ROÈNÍK 
Líbí se mi: škola
Na Buštìhradì se mi líbí skoro všechno a hlavnì muzeum
Oty Pavla. 
V našem mìstì Buštìhradì chybí nìjaké to koupání. Dále je

tu nedostatek autobusových zastávek, ale to není tak pod-
statné. Mohli by tady do rybníka pøestat vypouštìt splašky.
Jsem spokojen s opravou zámku. 
Podle mì není na Buštìhradì žádné dìtské høištì. 
Já bych byla ráda kdyby se v Buštìhradì nic nemìnilo pro-
tože je tu velmi krásnì.
Nelíbí se mi: škola. Nelíbí se mi chování dospìlích lidí.

8. ROÈNÍK
Líbí se mi: školka, škola. 
Líbí se mi Muzeum Oty Pavla. 
Líbí se mi že je tu více dìtí než tam kde bydlím. Je tu velké
høištì a spousta mých pøátel.
Nelíbí se mi: škola, skládka. 
Jediné co se mi nelíbí, protože Buštìhrad moc neznám je
skládka zvaná halda. 
Nelíbí se mi zámek, je velice nebespeèný a mùže tam dojít

velice nepøíjemným urazùm.
9. ROÈNÍK
Líbí se mi: škola a uèitele - jsou supr. V našem Buštìhradì
chybí kino (2x), èistý rybník na koupání, rybník s rybama,
poøádnì vybavený høištì (2x).
Nelíbí se mi: nepoøádek (2x)

Bez ochoty a spolupráce p. uèitelky Bìlohlávkové z MŠ a paní
Holeyšovské z družiny by bylo tuto anketu tìžké uspoøádat.
Obìma patøí velký dík a doufáme, že podobnou akci ještì zor-
ganizujeme, názory a odpovìdi dìtí byly velmi pìkné.

Redakce BZ 
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Ukázka odpovìdí dìtí ze 7. roèníku ZŠ.

Žáci vyšších roèníkù pøi vyplòování anketních lístkù. Foto Anna
Holeyšovská.

Ukázka odpovìdí dìtí z 2. roèníku ZŠ.



HUDBA ŽÁKÙ ZUŠ POMOHLA OBÌTEM TSUNAMI

Dne 26. ledna 2005 se konal koncert žákù Základní
umìlecké školy v Buštìhradì. Koncert se poøádal pod
záštitou starostky mìsta Buštìhradu paní Ing. Jitky
Leflerové. V rámci koncertu na základì pøání rodièù byla
vybrána finanèní èástka 6431,- Kè. Vybrané peníze byly
se svolením mìsta i rodièù zaslány na konto Èlovìk v tís-
ni a vìnovány tak obìtem pøírodní katastrofy v Asii. 
Na koncertì úèinkovalo celkem 25 žákù a program byl
estaven tak, že v první polovinì úèinkovali ti nejmenší
program vyvrcholil vystoupením nejstarších žákù a tì ,

kteøí studují v oddìlení pro dospìlé. V hledišti koncert

ladnì ocenilo všech 65 pøítomných posluchaèù.
V roce 2005 oslaví Základní umìlecká škola v
tìhradì 55. výroèí svého vzniku. Bìhem druhého
školního pololetí probìhne celkem  koncertù žákù

rámci oslav uvedeného výroèí se uskuteèní koncert
uèitelù a žákù absolventù, který bude v celkovém poøadí
od roku 1987 jubilejní padesátý. Pøedpokládá se, že se
koncert  uskuteèní v dubnu 2005. Do konce tohoto roku
bude zaøazeno mnoho dalších koncertù. 

Jan Paulík
Informace poskytl øeditel ZUŠ Bohumil Bednáø
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA

Pøi pøíležitosti koncertu uspoøádal výtvarný kroužek výstavu, která velmi
pøekvapila pøedevším uèitelský sbor ZUŠ - dìti nakreslil  v životní velikosti
všechny uèitele a pracovníky ZUŠ a rozesadili je kolem stolu plného na-

malovaného jídla. Na snímku uèitelé a žáci kroužku s jejich dílem. 
Foto archiv ZUŠ

Pavla Vìchtová - 1. rok flétna  hraje písnièku Pár havraních copánkù.
Doprovázel pan uèitel Vlastimil Kvída na keybo rd. Foto Martin Aushaus.

Dovolte mi seznámit vás s nìkolika èísly z Mìstské
hovny v Buštìhradì:
V roce 2004 se zapsalo a služby knihovny užilo 245

ètenáøù, z toho 72 dìtí, kteøí si pùjèili celkem 13 192 knih
nebo èasopisù. Nejvìtší podíl z tìchto výpùjèek (více než
polovina) pøipadá na krásnou literaturu pro dospìlé. Tu si
více pùjèovali i dìtští ètenáøi, ale podíl knih nauèných

beletrie byl sobì blíž než u dospìlých. Z dalších služe
hovny narostl zájem o využití internetu pro veøejnost,

menší zájem je o kopírování. Do budoucna knihovna chys-
tá besedy pro veøejnost, v bøeznu nás, doufám, navštíví
spisovatelka Jindøiška Smetanová, jejíž knihy se u nás ho -
nì pùjèují, v èervnu budeme cestovat po exotických kra-

jinách s humanitárním pracovníkem Luïkem Kalužou, po
prázdninách pobesedujeme se známým knihkupcem

naším rodákem Bohumilem Fišerem a pøed ánoci nás
èeká výlet do literární historie nejbližšího okolí s historikem
Zdeòkem Kuchyòkou. Samozøejmì rád nabídku besed
rozšíøím podle vašich podnìtù a vašeho zájmu. Již teï si
však mùžete pøijít vybrat pìknou knihu. Mezi novinkami na-
dete i tyto tituly:
BINAR, Ivan: Kilo jablek pro krále. Vyd. 1. Praha : Mladá
fronta, 2003. 123 s.
V moderních pohádkách najdete krále a jejich rádce,
prince, princezny a vykutálené podvodníky.

ŠEVÈÍK, Oldøich: Architektura - historie - umìní. Vyd. 1.
Praha : Grada Publishing, 2002. 318 s.
Kulturnì-civilizaèní vývoj v Evropì od antiky do poèátku 19.
století  dokumentovaný na promìòující se architektuøe

nožstvím vyobrazení i odborným výkladem.

ORGANIZACE A SPOLKY
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ROUBAL, Pavel: Windows XP. Vyd. 1. Praha : Grada
Publishing, 2002. 218 s.
Podrobný prùvodce zaèínajícího uživatele ne -
šíøenìjšího moderního operaèního systému osobních
poèítaèù.

BERNDT, Carl: Další, prosím... Vyd. 3. Vizovice : Lípa,
2004. 144 s.
Humorné pøíbìhy o zvíøatech z pamìtí zvìrolékaøe.

MILTON, Giles: Plavby za bohatstvím. Vyd. 1. Praha :
Brána, 2004. 228 s.
Jak se nevi nì vypadající obchodování s koøením ve
Východní Indii promìnilo v boj o souostroví mušká-
tového oøíšku.

MIRONOV, Georgij: Vraždy podle plánu. Vyd. 1. Líbeznice
: Víkend, 2004. 254 s.
Pootevøeme dveøe do zákulisí ruské mafie v této napùl de-
tektivce a napùl literatuøe faktu.

Severské balady. Vyd. 1. Praha : Aurora, 2000. 319 s.
Nejnovìjší výbìr z nejstarších literárních památek Dánska,
Norska, Švédska, Islandu a Faerských ostrovù.

OLIÈ, Jiøí: Neznámý Váchal. Vyd. 1. Litomyšl : Paseka,
2000. 254 s.
Život nevšedního èeského umìlce a bohéma, spisovatele,
malíøe, sochaøe a básníka Josefa Váchala si opravdu
nezaslouží  aby se z naší pamìti vytratil.

PRAUSE, Gerhar: Géniové v soukromí. Vyd. 1.  Brno :
Moba, 2001. 223 s.
Malé slabosti velkých žen a mužù.

UPDIKE, John: Gertruda a Claudius. Vyd. 1. Litomyšl :
Paseka 2003. 158 s.
Tragický pøíbìh ze støedovìku v mistrovském podání
známého amerického autora.

BLYTON, Enid: Dobrodružství na ostrovì. Vyd. 1. Praha :
Albatros, 2004. 137 s.
Další napínavý pøíbìh oblíbené autorky našich dìtí.

NABOKOV, Vladimír: Lolita. Vyd. 2. Litomyšl : Paseka,
2003. 383 s.

Hrdinové poznamenaní vášnivou láskou i osamìlostí zaví-
tali ve stìžejním Nabokovovì románu i do naší knihovny.

STIFTER, Adalbert: Vítek. Vyd. 1. Brno : Moba, 2004. 479
V rozsáhlém románu se milovníci historie navrátí za
Pøemyslovci až do 12. století.

LIŠKA, Vladimír: Záhady Slánska a okolí. Vyd. 2. Nové
Strašecí : Gelton, 2004. 120 s.
Nechejme se nalákat na výlet do nedalekého okolí nejen
popisem tajemných zákoutí, ale také pøekrásnými fo-
tografiemi.

MCCARTHY, Cormac: Hranice. Vyd. 1.  Praha : Argo, 1997.
353 s.
Témìø souèasná kovbojka nám pøiblíží dozrávání chlapcù
v muže na hranici Texasu a Mexika. Nebezpeèný boj s vlky
a ještì nebezpeènìjší boj s lidmi nemusí konèit vždy jen
dobøe.

SMOLÍKOVÁ, Klára: Chy te Bycha. Vyd. 1.  Praha : Portál,
2004. 119 s.
Záhadné pøíbìhy a hlavolamy pro dìti školního vìku, k -
ré napínavou formou podpoøí rozvoj logického u
Kniha užiteèná zvídavým dìtem i jejich rodièùm.

LEMAN, Kevin: Sourozenecké konstelace. 1. vyd. Praha :
Portál, 1997. 223 s.
Psychologické aspekty vztahù mezi sourozenci, do-
poruèení a postøehy rùznì fungujících rodin.

STERNBERG, Cecilia: Cesta. Vyd. 2. Praha ; Litomyšl :
Paseka, 2002. 636 s.
Rozsáhlé pamìti èeské aristokratky jako dokument
nelehkého údìlu èeské šlechty v minulém století.

EARLEY, Pete: CIAversus KGB. Vyd. 1. Praha : Themis,
2001. 405 s.
Tajné služby, vysoká politika, manipulace ve zpravodajství,
válka špionù, odhalení agenta Aldricha Hazena. Nic
nechybí  této literatuøe faktu.

Na vaši návštìvu v knihovnì, stejnì jako na vaše
pøipomínky a návrhy se tìší

Jiøí Samek
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PODÌKOVÁNÍ OBYVATELÙM DPS BUŠTÌHRAD

Mohlo by se zdát, že obyvatelé DPS jsou lidé, kteøí už se neza-
jímají o život kolem sebe, protože mají, takzvanì, svùj vìk a
chtìjí mít klid. Opak je pravdou.Všech se hluboce dotkla trag die
zpùsobená vlnou sunami  a tak se rozhodli i oni pøispìt na po-
moc postiženým oblastem finanèní sbírkou, kterou jsme odeslali
na konto humanitární organizace ADRA. Vždy  ten  kdo pomáhá
se jistì také sám pomoci doèká a proto všem moc dìkuji. Stanislava Šumná

NABÍDKA ZAMÌSTNÁNÍ - PEÈOVATELKA
Domov s peèovatelskou službou nabízí možnost

uplatnìní ženì, která by ráda pracovala jako
peèovatelka. Nástup od 1. 4. 2005. Bližší informace
o podmínkách pøímo v DPS nebo na telefonním

èísle 312 250 003, 312 250 280 p. Šumná.

DOMOV S PEÈOVATELSKOU SLU BOU¡



… ABY ZÁDA NEBOLELA.

Jistì mi potvrdíte, že bolest v zádech je velmi nepøí-
jemný spoleèník. O to nepøíjemnìjší, že ás do-
provází všude a snad více jak 24 hodin dennì.

S podobným pocitem jsem poprvé využila služeb
nabízených Domem peèovatelské služby v
tìhradì již pøed pár lety.

Pøiznám se, pøišla jsem pozdì. Záda bolela tak, že
i pøi aplikaci masážní emulze jsem bolestí vydávala
sykavé zvuky. Podcenit prevenci se nevyplácí  dnes
již také vím. Od nejvìtších potíží musel pomoci lékaø
a já si dopøávám masáž vždy v pravidelných inter-
valech.

Velkou èást pracovního dne trávím prací na  poèí-
taèi. I pøesto, že se snažím ve volném èase cvièit,
mám problémy s krèní páteøí a šíjí. Když se mi zdá,
že mám ztuhlá a rozbolavìná záda, a na konci dne
jako bych mìla z kamene i krk a šíji, je vždy ne -
vyšší èas, abych znovu využila nabízených služeb.
Už pomyšlení, že mì èeká  úleva, mi pro ten den, kdy
tam jdu  zlepší náladu.

Hned za dveømi na mì dýchne klid a pøivítá mì pøí-
jemné prostøedí. V lázni mi na všechny klouby a
tièky pøíjemnì pùsobí voda proudící z trysek. Pro

ztuhlé svalstvo je to tak trošku jako když
naklepáváme maso na øízky. A je to opravdu velmi
pøíjemné. Jako by se mi odplavily všechny bolístky -
nejen tìlesné, ale i z dušièky. Podráždìní a napìtí
odcház .

Po koupeli mohu jen doporuèit klasickou masáž.
Svaly jsou pøipravené a prohøáté a pod rukama
odborníka mne opouští mùj pøedešlý pocit fyzické
psychické únavy. Navíc èlovìku dìlá dobøe, když se

mu nìkdo intenzivnì vìnuje, a ještì tak získává nád-
hernou obohacující zkušenost úplného uvolnìní.

Cítím se ale oproti panu Burgrovi v nespravedlivé
výhodì. A to si zaslouží omluvu. Naèerpávám u nìj
neskuteènou energii do dalších dnù. Mám trošku
obavu, že jak já, tak i ostatní ji u nìj získáváme. A tak
by jemu mohla ubývat. On ale bude asi trošku k -
zelník, protože se zdá, že energie má stále na

ávání.
Dovolte mi, prosím, podìkovat za nás všechny za-

mìstnancùm Domu s peèovatelskou službou za
poskytované služby a vám všem popøát pevné zdraví
do dalších mnoha let.

Naïa Opitzová
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BUŠTÌHRADSKÉ MUZEUM OTY PAVLA PØIVÍTALO
V SOBOTU 29. LEDNA 2005 PÌTITISÍCÍHO NÁVŠTÌVNÍKA!

Popravdì øeèeno - s tím, že uvítáme pìtitisícího
návštìvníka muzea již za necelé  roky existence, jsme
nepoèítali. Proto nás koneèné èíslo po seètení všech
návštìvníkù v muzeu ode dne jeho otevøení v bøeznu
2002 dost pøekvapilo - ke konci roku 2004 nás navštívilo
4941 osob. Tím jsme se sice hodnì pøiblížili k magické
pìtitisícovce, ale ze zkušenosti jsme vìdìli, že to hned
tak nebude - leden a únor bývají co do návštìvnosti ne -
slabší. A tak jsme èekali  až pøijde jaro, sluníèko a vyraší
první zájezdy… 

Bylo to velké procitnutí, když si na sobotu 29. ledna
objednala cestovní kanceláø Historia Pragensis prohlídku
muzea s výkladem pro zájezd milovníkù umìní a
nivcù Oty Pavla. Naše první otázka proto do telef nu

znìla: "Akolik ás pøesnì bude?"  V tu chvíli nám do
5000 návštìvníkù chybìlo pøesnì 41. Po ujištìní, že pøi-
jede 48 návštìvníkù, jsme zaèali pøipravovat velkou
oslavu - v sobotu odpoledne zavonìly v muzeu koláèe

kávièka, na oslavence èekal diplom a dárky, fotoaparáty
a diktafon byly pøipraveny. Když jsme vidìli autobus
sjíždìjící od kostela snìhovou bøeèkou k muzeu, už jsme
otevírali dveøe. Apak se to stalo: v 15 20 vstoupil - tedy
vlastnì vstoupila. Naším pìtitisícím návštìvníkem se
stala paní DANIELA ŠTÌPÁNOVÁ z Prahy! Po bla-
hopøání a dárcích se všichni zaposlouchali do výkladu

životì a díle Oty Pavla a pak si pøi samostatné prohlídce
mohli vychutnat malé obèerstvení.

Já jsem zatím vyzpovídala zás
ce cestovní kanceláøe pana Vladimíra TRÉGLA:

Jak se jmenuje aše Cestovní kanceláø a odkud jste
nám pøijeli?

Jsme cestovní kanceláø Historia Pragensis a poøádáme
zájezdy po eské republice i do zahranièí, naši klienti
sou vìtšinou obyvatelé Prahy rotože naše zájezdy se
orientují na dìjiny umìní a historii, tak s námi jezdí lidé,
kteøí se o to zajímají.
Vydáváme katalog na celý rok a klienti si sami vybírají
podle zájmu, o zájezdech se dozvídají z internetu a
cházek po Praze, které také poøádáme.

Jak ás napadlo pøijet zrovna do Buštìhradu?
Nejdøíve musím pøiznat, že uspoøádat zájezd v zimì je
ložité, nebo  vìtšina památek je zavøená. V zimì tedy vy-

bíráme místa, která nejsou daleko od Prahy a která jsou
dobøe pøístupná a otevøená i v zimním období. Tento zájezd
byl zamìøen na Kladno a okolí - prohlédli jsme si mìsto

historické památky ve  Slaném, ve Smeènì, na Kladnì
zájezd konèíme tady v Buštìhradì.

Proè jste si vybrali právì Muzeum Oty Pavla? 
Toto muzeum jsme vybrali pøedevším proto, že je celoroènì
pøístupné  a jak jsme správnì pøedpokládali - mnoho našich
klientù má vìtšinu pražských památek procestovanou, ale
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toto muzeum, které je otevøeno pomìrnì novì, mnoho
nich ještì nevidìla. 

Autobus je úplnì plný, všech 48 lidí je z Prahy a jsou to, jak
já øíkám, "štamgasti", kteøí s námi jezdí pomìrnì dlouho

nenechali si tento zájezd ujít. 

Vzhledem k tomu, že v den zájezdu se zároveò objednala
anglická redaktorka Èeského rozhlasu anglického vysílání

a byl pozván i Dr. Kuchyòka píšící pro Mladou Frontu, byla
naše 5 000  návštìvnice na roztrhání. Rozhovor jsem s ní
nakonec pøece jen staèila udìlat:

Jak se jmenujete a proè jste si vybrala právì tento zájezd?
Jmenuji se Daniela Štìpánová a jsem z Prahy. S touto ces-
tovní kanceláøí jezdím na výlety velice èasto. Jedním z
vodù bylo také poznat více Kladensko, které bylo té-
matem dnešního výletu a které je také rodištìm mého otce.
Narodil se totiž ve Zvolenìvsi u Slaného a do Slaného

Kladna jsem se vždy moc chtìla podívat. Další zastávkou
byl Buštìhrad, takže jsem se do Muzea Oty Pavla dostala
shodou š astných náhod vlastnì již podruhé.

Tak to je opravdu pøekvapení -  vy jste v našem muzeu již
nìkdy byla?
Ano  byla jsem tu již v kvìtnu 2004 se zájezdem Univerzity
volného èasu z Prahy, který poøádala paní Ing. Dana
Steinová. Moc se mi tu tehdy líbilo, také mì pøekvapila
nauèná stezka, kterou jsme procházeli  a zbytky hradu, které

nás velmi zaujaly. V muzeu bylo tolik informací, že vùbec
nelituji, že jsem se zde ocitla znovu a mám možnost si
dokumenty ještì jednou pozornìji prohlédnout.

Jaký je áš vztah k Otovi Pavlovi?
Já mám k nìmu velmi kladný vztah, protože já jsem
milovník sportu, sama jsem sport dìlala a protože on psal
hlavnì o sportu, byl mi vždy hodnì blízký. 

Pøedpokládám, že máte doma jeho knížky, kterou máte ne -
radìji?
No knížek mám hodnì, nejradìji mám tu, kterou jsem si
shodou okolností koupila u vás v muzeu - je to Cena
vítìzství. Tam jsou povídky o jednotlivých sportovcích, no
samozøejmì Jan Veselý, Masopust nebo Raška, to všech-
no jsou sportovci, které jsem znala, to víte  už jsem pamìt-
ník, a to mì na tom velice pøitahuje a ráda o tom ètu.

Co se ám na muzeu líbilo, co ás zaujalo? 
Mám z muzea velice dobrý dojem, jsou zde exponáty, které
dokumentují celý jeho život. Nejvíce mì zaujal pohár Jana
Veselého (pohár za vítìzství v cyklistickém závodì Praha -
Karlovy Vary - Praha z roku 1947, který muzeu vìnoval vý-
namný èeský cyklista Jan Veselý - pozn. IK), protože toho

jsem velmi dobøe znala. Také je zajímavý ten fotbalový míè
Dukly Praha (ten dostal Ota Pavel od fotbalového družstva
Dukla Praha pøi jejich vítìzství v Americkém poháru v roce
1962. Muzeu ho vìnoval syn Oty Pavla - Jiøí - pozn. IK).

Co byste muzeu popøála?
Popøála bych stále hodnì návštìvníkù a aby se ám ve
vaší práci daøilo. Jsem ráda, že se o jeho životì takto ví,
protože vy to dobøe popularizujete a dìláte hodnì pro to,
aby byl známý a pøišel do povìdomí dalším lidem.  Mám
totiž obavu, že nìkterým mladým lidem již Ota Pavel není
tak známý  a pro ty je takové muzeum velmi potøebné. To
víte, pro mì je to nìco jiného, Ota Pavel je z mojí generace.

Dìkujeme za rozhovor a ještì jednou blahopøejeme.

Pøipravila: Ivona Kasalická
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Nicnetušící pìtitisící návštìvnice vstupuje do muzea. Foto I. Kasalická

Pøi prohlídce expozice. Foto Martin Aushaus.



MARTIN PEROUTKA: " PODNIKÁNÍ JE TVÙRÈÍ ÈIN-
NOST, ALE TAKÉ JE TO BÌH NA HODNÌ DLOUHÉ
TRATI." 

O TOUZE TVOØIT HODNOTY, KTERÉ  PØESAHUJÍ JEDEN ŽIVOT

Pojem úspìch má tisíce podob. Pro nìkoho je synonymem
majetkového bohatství, nìkdo si pøedstaví dobré zamìst-
nání, jiný zas slušné spoleèenské postavení, další tøeba
dobøe vychované dìti. Pojïme se v rámci dnešního
rozhovoru zamìøit zejména na úspìch pracovní. Podívejme
se na názory a zkušenosti muže, který vybudoval jednu

nejvìtších a nejlépe prosperujících èeských  firem v širokém
okolí Buštìhradu. Tím mužem je pan Martin Peroutka.

Co pøedcházelo tomu, než jste se pustil do podnikání?

Pocházím z Kladna, chodil jsem do školy do Kladna a vy-
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A JAKÝ BYL MASOPUST 2005?

Rekordní poèet úèastníkù - 201 bytostí .
Krásné mrazivé poèasí a rozmrazovací grog, fr ánek
a koblihy na všech zastávkách (u Opltù, u Homolù,
u Paterù, u DPS, u paní Cachové a v Sokolovnì).

Kùò se letos pøekonával. Køepèil celým prùvodem
a pokoušel se o navázání bližšího kontaktu s pan-
nou na jednorožci. Ferdovi se splnil sen, vzal si svo-
ji Berušku a vyvedl ji s berušèaty na zimní
procházku. Vánoèní stromeèek chvílemi opouštìl
svùj vánoèní dárek a zastavoval dopravu, aby prùvod
bezpeènì dorazil do cíle. Sešly se dvì báby s nùše-
mi, jedna z nich nesla i husu. 

Malé tygøe se spolu s vílami, èernoknìžníky,
váleènými letci, èarodìjkami, princeznami a dalšími

pohádkovými bytostmi, nacpávalo køehouèkými
koblihami od firem äckaldrin s.r.o a Krejèa a
secký. Koblihy chutnaly i siamským èernošským
dvojèatùm, která doma urèitì nic takového nejedí.
Papoušek si pøekrásnýma nohama vy apal 1. cenu
za ztvárnìní masky. 

Co ještì dodat? Kapela Stryci z Buštìhrada byla
bezkonkurenèní. A kdo veèer zašel do Sokolovny na
taneèní zábavu, jistì rád potvrdí, že to stálo za to.
Stryci z Buštìhrada  se rozrostli v hudební tìleso
Buštìhradiš an Oty Pavlici a vydrželi hrát až do èas-
ného nedìlního rána. 

Masopust pro vás pøipravili èlenové sdružení
Buštìhrad sobì za podpory mìstského úøadu

Sokola Buštìhrad.

Blanka KufnerováZastávka u Opltù. Foto Martin Aushaus.

Zastávka u Paterù. Foto Martin Aushaus.

IJÍ MEZI NÁMI . . .¡
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tudoval jsem tam také støední prùmyslovou školu elek-
trotechnickou. Pak jsem zaèal studovat vysokou školu, ale

vlastního rozhodnutí jsem j  nedostudoval. Nastoupil jsem do
P , kde jsem se jakožto vrchní mistr údržby øízení a reg -
lace zabýval automatizací a øídícími procesy na válcovnì.
Tam se našemu kolektivu podaøilo vyvinout 85 patentù, které
jsme úspìšnì realizovali.
Pak nastalo období, kdy jsem z válcoven odešel na dva roky
do oddìlení Termosondy, které se zabývalo výrobo

vaných kartuší.

Pokud vím, firma Termosondy existuje dodnes, mimocho-
dem jak vypadá kartuše? 

Ano, Termosondy stále pùsobí v Kladnì. Kartuše je taková
papírová trubice, na jejímž konci je termoèlánek nebo nìjaký
prostor pro odebrání vzorku oceli. No a ta kartuše se skrz
strusku ponoøila do oceli a buï odebrala vzorek, nebo zmìøi-
la tøeba teplotu  obsah urèitého chemického prvku. 
Potom pøišel rok 1989 a já jsem odešel do politiky. Byl jsem
kooptován jako poslanec Federálního shromáždìní.
Kuriozní na tom bylo, že jsem nastoupil místo Miloše
Jakeše.

Jak k tomu dojde, že pøijde taková nabídka?

Já jsem se sice angažoval v Obèanském f ru, ale stát se
poslancem nebylo mým pøímým cílem.  Byl jsem v té dobì
jednoduše kooptován, bez nìjakého vìtšího vlastního
pøièinìní. Mým prioritním cílem však bylo vždy podnikání. 

Zaèal jste tedy rovnou po revoluci? 

V roce 1990 jsem založil firmu. Rozhodl jsem se, že budu
vyrábìt papírové dutinky do kartuší právì pro firmu
Termosondy. Tehdy se ještì nevystavovaly živnostenské
listy, byly dobøe dostupné úvìry, neexistovali neplatièi, tedy

tomto smìru bylo vše pomìrnì jednoduché. Pùjèil jsem si
peníze na stroj, který jsem zakoupil v Nìmecku  a zaèal jsem
v tomto areálu stavìt první budovy. 

Vy jste postavil veškeré budovy, které tu nyní stojí?

Tady nebylo vùbec nic, navíc v té dobì byl velký problém nì-
co kupovat. Já jsem se prostì rozhodl, že bych chtìl být ve
svém a že zaènu stavìt na zelené louce.  Hned na jaøe 1991
jsme zaèali se stavbou budov, stroje byly objednané,
jenomže již v té dobì zaèala mít Poldovka finanèní prob-
lémy. Apokud mìla právì Poldovka od nás odebírat výrobky,
dopadlo by to špatnì hned na zaèátku, moc jsem totiž
nevìøil v její platební schopnosti. Tak jsem musel hledat další
smìr. 

To se velmi zajímavì vyvíjí, pøedpokládám, že nyní pøijde
tapa, v níž jste vybudoval koneènou podobu aší firmy.

Musím øíct, že mì v životì nenapadlo, že budu mít tiskárnu.
Opravdu, umìl jsem si pøedstavit, že budu vyrábìt kdeco,
ale toto ne (smích). Takže jsem k tomu pøišel jak slepý

houslím. Ale vážnì - pøemýšlel jsem, jakou pøidruženou

výrobu bych vlastnì mohl dìlat. Tenkrát mì napadlo, že
bych mohl vyrábìt dìrovaný poèítaèový papír. Objednal
jsem tedy stroj v Kanadì, ale nežli jsem ho koupil, byl jsem
se na nìj podívat v Rakousku pøímo ve výrobì. A tam mi øek-
li, že by bylo dobré ten papír také ještì potisknout  a hned mi
také ukázali tiskaøské stroje. Já jsem se tomu tehdy hroznì
bránil, ale nakonec mì pøesvìdèili. Dodavatel mi k tomu ob-
jednanému stroji ještì tedy pøibalil dvoubarevný tiskový stroj.

Když si uvìdomím, jak velká tiskárna dnes jste, pøestože
jste vlastnì tisknout vùbec nechtìl…

No ano, zpoèátku to bylo jen zpracování papíru a tisk byl
plnì vedlejší. Pak jsem najal tiskaøe a tisk se zaèal pomalu

rozjíždìt. Dnes je to zase úplnì obrácenì, z devadesáti pro-
cent se vìnujeme tisku a zbývající èást zaujímá zpracování
papíru. V té dobì jsem také zakoupil za ohromnou èástku
jednoho milionu marek stroj na samolep cí etikety. Pamatuji
si, že když jsem šel zaplatit akontaci, tak jsem sedìl v autì
ètvrt hodiny pøed spoøitelnou a mìl jsem z toho køeèe v
ludku. To byla v roce 1992 obrovská položka. Tím se však
ve firmì rozebìhla výroba samolep cích etiket a v souèas-
nosti máme tìchto strojù osm. Od té doby jsme každý rok
postupnì postavili nìjakou budovu nebo koupili další stroj

teï zamìstnáváme pøibližnì 250 lidí, s tím, že neustále
pøibíráme.

Jakým zpùsobem taková velká a úzce profilovaná firma
získává zakázky?

Dnes je konkurence velká úplnì ve všech oborech. Každá
tiskárna, nebo obecnì firma  má své stálé zákazníky. Ovšem
stálé do té doby, než vám je nìkdo pøebere. Pak musíte vyví-
jet aktivní politiku, mít své obchodníky, kteøí vyhledávají nové
a nové možnosti, vèetnì zahranièí. Jak jsem však øekl,
konkurence je všude, nestane se, že by nìkam pøišel náš
zástupce a tam èekali na naše výrobky s otevøenou náruèí,
protože zcela jistì mají nìjakého svého dodavatele. Dnes
umí nabídnout výrobek skoro každý. Je proto podstatn
abízet výrobku službu - lepší službu. 

Umím si tak trochu pøedstavit, jak rychle probíhá vývoj tak-
to specializovaných strojních technologií. Je zcela jistì nut-
né být neustále v obraze a mít perfektní pøehled o nových
technologických možnostech.

Jistì, každý další stroj, který jsme poøídili, jsme kupovali
tím, že umí nìco nového, používá tøeba jiné barvy, je do-

plnìný jinými technologiemi, nebo má minimálnì alespoò
vìtší šíøku potisku. Nutno øíci, že každý další stroj je sice
dražší, ale také toho více dokáže. 

Láká ás i standardní tiskaøská profese, napøíklad tisknout
èasopisy nebo knihy?

Musím tu odpovìï podat jinak. Víte, je nemyslitelné, aby
tiskárna dìlala všechno. Šíøe polygrafie je v souèasnosti tak
ohromná, že každá firma je specializovaná na urèitý seg-
ment a bylo by dokonce špatné, aby se nìkdo snažil o úplnì
všechno, protože by to nemohl v žádném pøípadì zvládnout
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a byl by ve všem jen prùmìrný. Ani znalostnì, ani
obchodnì, ani technologicky by to nemohl zvládnout. 

Máte nìjakou negativní zkušenost s tím, že ám odbìratel
za dodané výrobky neplatí vèas, nebo dokonce nezaplatí
vùbec?

Myslím, že vìtšina firem má podobné zkušenosti. Bohužel
každý rok máme urèitou ztrátu, která se týká nedobytných
pohledávek. V našem pøípadì se tyto pohledávky pohybují

øádech milionù korun. A to se opakuje každým rokem od za-
èátku mého podnikání. 

Takže s tím tak trochu už poèítáte…

Èlovìk, který by s tím nepoèítal, byl naivní. Pokud nìkdo
nepøipustí tyto ztráty, tak asi dnes nemùže moc podnikat.
Nìkdo má ovšem štìstí, že se pohybuje v oboru, kde je
takových ztrát minimum.

Sám obchodní zákoník udává (zákon è. 63/2001 Sb., para-
graf 2), že podnikáním se rozumí soustavná èinnost
provádìná samostatnì podnikatelem vlastním jménem a na
vlastní odpovìdnost za úèelem dosažení zisku. To mùže být
samozøejmì priorita. Protože podnikáte již øadu let, jste navíc
velmi úspìšný, myslím, že ve ašem pøípadì to již dávno
nebude áš jediný cíl a  motiv.

Podnikání bylo ve mnì asi vždycky. Já jsem chtìl být buï
vynálezcem, což se mi daøilo, protože mám na svém kontì
asi 12 patentù, dokonce mám patent na pohon lodí

ponorek magnetickým polem…

Jakže? To je ale hodnì vzdálené polygrafickému prùmyslu!

Mám na to autorské osvìdèení, tenkrát za mnou dokonce
byli z inisterstva národní obrany. Byl to prostì nápad.

a abych se vrátil zpìt, tak vedle 
htìl vždy být podnikatelem, chtìl jsem nì

uskuteèòovat tvùrèí èinnost. Byly obory, do kterých
bych však nikdy nešel. Nikdy bych se napøíklad nechtìl
vìnovat obchodní èinnosti, v níž vlastnì nic nevytváøím -
oupím, prodám. To mì neuspokojuje. Já jsem chtìl opravdu

nìco vyrábìt. Co se týká zisku - bez zisku to nejde, protože
firma, která nemá zisk  velmi brzo skonèí. Zpoèátku pod-
nikání je zisk obzvláš  dùležitý, jelikož vìtšinou musíte
zaplatit dluhy z pùjèek. Jak se podnikání v èase vyvíjí dál, tak
sice kupujete dál stroje, zadlužujete se, ale to už není sto-
procentní zadluženost, protože firma má již svùj majetek
urèité rezervy. Pak se tím motivem postupnì stává samotná

tvùrèí èinnost, také to, že zamìstnáváte lidi, že pomáháte
hospodáøství. To se tìžko popisuje, to je hnutí, které vás nutí
to dìlat. 

Jak snášíte zvýšený psychický tlak, který ás patrnì pøi
podnikání  doprovází? Pøeci jenom, 250 zamìstnancù, splá-
cení úvìrù, nedobytné pohledávky, boj o udržení zákazníka,
další a další související problémy, to moc nepøidá ke klidu. 

To je pravda, vìtšina lidí si ani neuvìdomí, že podnikání

provází velký psychický tlak. Už jen dluh ve výši nìkolik
desítek milionù, který jakožto poctivý èlovìk chcete bìhem
ètyøleté pùjèky bez jediného zaváhání splatit, ve vás ty ètyøi
roky vyvolává každodenní tlak. Nutno také øíct, že ne každý
to vydrží. 

Èasto kolem sebe slyším, jak si lidi stìžují, že vìènì nema-
jí èas, nebo že dokonce nestíhají to, co by stihnout mìli.
Pokládám to za jejich osobní neumìní si naplánovat èas

rozpoznat podstatné od podružného. Jak hospodaøíte
èasem y?

Pokud budu hovoøit o práci, pak vše spoèívá v dobré orga-
nizaci èasu a správném výbìru spolupracovníkù. Pokud si
èlovìk vybere špatné spolupracovníky, stává se podnikání
strašnou døinou, protože všechno nakonec zùstává na nìm
samotném. Pak máte nervy pryè a stal jste se galejníkem.

tìchto dùvodù navíc mùžete dìlat špatná rozhodnutí a firma
se nerozvíjí. Jestliže máte naopak dobré kolegy, potom na
vás zbude to, co dìlat máte. To znamená, že se mùžete
vìnovat vrcholové práci, strategickému rozhodování a
kovému rozvoji firmy. 

Pøijímáte od svých podøízených urèité tvùrèí nápady nebo
spíše dáváte na svùj úsudek?

Koneèné slovo, ale i zodpovìdnost je vždy na mnì. Chtìl
bych však zdùraznit, že hledám vždy správné øešení  a to ne-
musím vždy znát já. Pokud se chci rozhodnout, svolám
patøièné øeditele a øešíme problematiku tak dlouho, dokud se
nedobereme k jednotnému názoru. Opravdu jde o to, najít
rozhodnutí správné  a proto se nikdy nerozhoduji impul ivnì
nebo sám. A bohužel, není nikde napsáno, že to naše
správné rozhodnutí je doopravdy správné. Nové vìci pøináš
vždy jisté riziko, které musíme nést. 

Podnikáte již 15 let, jste úspìšný. Mohl byste být vzorem
podnikatele, který má za sebou již slušné dílo a pøed sebou
hodnì ambicí a cílù. Jaký je áš filozofický postoj k pojmu
"úspìch" a co spatøujete jako dùležité pro jeho dosažení? 

Myslím, že v první øadì je nutné si dobøe vybrat cíl. Tento
cíl by mìl být dosažitelný. Dále je velmi dùležité chtít.
Pokud nìco chceme, máme vùli, asi jako sportovci, kteøí
chtìjí být první, pak se opìt posouváme blíže k dosažení
úspìchu. Samozøejmì, nerad bych z cesty za úspìchem
dìlal loterii, ale trochu štìstí být pøeci jenom musí. Ne
nadarmo se øíká, že štìstí pøeje pøipraveným. No, a potom
je to obrovská, neustávající a houževnatá práce. Proto by
se èlovìk nemìl nechat odradit dílèími nebo poèáteèními
neúspìchy. Také jsem toho mínìní, že by mìl každý, kdo
podniká  uvažovat dlouhodobì. To znamená, že by nemìl
být uspokojen tím, že si již vydìlal na auto nebo na barák
a být, jak se øíká  za vodou na nìjakou dobu. Podnikání je
tvùrèí èinnost na dlouhý èasový horizont, pøi které pod-
nikatel buduje urèité dílo, které pøesahuje jeho život.  Z to-
ho dùvodu je více než nutné pøedvídat, zda èinnost,
kterou dnes vyvíjím, najde uplatnìní i tøeba za padesát
let.
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S hlubokým dojetím dìkuj  všem pøátelùm, známým a milým
sousedùm, kteøí v tak hojném poètu vyprovodili mou matku
Vlastu Kopeckou na její poslední cestì z buštìhradského
kostela na místní høbitov. Od Vás všech, vážení pøátelé, to beru
jako vzácný výraz úcty k mé matce, která celý svùj dlouhý a pra-
covitý život prožila - vedle Vás a s Vámi - v Buštìhradì.

Jménem celé rodiny Slávka Kopecká

Dìkuji Mìstskému úøadu a ÈÈK pí Procházkové a pí álenské
za pìkný dárek, který jsem obdržela k ánocùm. Moc mì to
potìšilo.

Høebíková

Dìkuji za blahopøání k mým 80  narozeninám Mìstskému úøadu
a ÈÈK, které mne velice potìšilo. 

Dìkuji, Marie Kaimlová

Dìkuji všem, kteøí nezapomínají na nás døíve narozené.
Obìtavé èlenky ÈÈK pøinášejí dárky, pøáníèko a milý úsmìv - to
èlovìka potìší. Dekuji všem a pøeji úspìch v práci.

Bohuslava Kaimlová

Dìkuji touto cestou ìstskému zastupitelstvu a zamìstnancùm
Mìstského úøadu za blahopøání a dárek k mým narozeninám.
Pøání a dárek mne potìšil, proto ještì jednou dìkuji.

Václav Kreisinger

Dìkuji všem, kteøí mi pøišli popøát k úspìšnému dosažení vìku
délce tøi ètvrtiny století. Dìkuji paní starostce, ìstskému zas-

tupitelstvu, zástupcùm ÈÈK, SD Jednota i pøátelùm a známým
za kvìtiny a dárky, které mne potìšily. Všem pøeji jen vše dobré
a všem upøímnì dìkuji.

Václav Míšek

Dìkujeme všem, kteøí se dne 18. 11. 2004 pøišli naposledy ro -
louèit s mou manželkou a naší maminkou Boženou
Biskupovou. Rovnìž dìkujeme za projevenou soustrast a kvìti-
nové dary.

Zdenìk Biskup a dcery s rodinami

Dne 9. 2. 2005 uplyne již 10 let od úmrtí Karla Šouna. Kdo jste
ho znali  vzpomeòte s námi.

syn Jiøí a dcera Helena s rodinou

Dne 11. 3. 2005 uplyne 15 let od úmrtí mého manžela Zdeòka
Pokorného. Kdo jste ho znali, vzpomeòte prosím všichni s námi.

manželka a dcery Vìra a Libuše s rodinou

IJÍ MEZI NÁMI

Máte vzor v nìjaké úspìšné podnikatelské nebo jiné osobnosti?

Mám radost z každé, obzvláš  èeské firmy, která je úspìšná.
Právì proto, že vím, jak je to tìžké, pøed nimi smekám a fandím
jim. Ptáte se na vzor. Mohu obdivovat Tomáše Ba u nebo
Jacka Walshe z General Motors, ale stejnì myslím, že hlavním
motorem je to, co je v èlovìku. Ta touha tvoøit, vùle, odvaha.

k tomu se mùžeme obèas ohlédnout pro pouèení za nìkým,
kdo nìco velkého dokázal. 

Jaký je áš vztah k Buštìhradu? 

K Buštìhradu mám citový vztah. U nás pracuje hodnì lidí z
tìhradu a v našich oèích jsou to stabilní pracovníci, protože
mají vìtšinou kladný vztah k firmì, která je v katastru jejich
obce.

Nechtìl byste na závìr našeho rozhovoru vzkázat nìco našim
ètenáøùm?

Ano, já bych rád tuto možnost využil k tomu, abych zde øekl, že
naše firma stále potøebuje schopné a pracovité lidi. Tìch není
nikdy dost. Pokud by se tedy nìkomu líbila práce v moderní
polygrafické firmì, bude u nás doopravdy s vøelostí vítán. 

Za rozhovor dìkuje, s panem Martinem Peroutkou si povídal

Jan Paulík

NARODILI SE

HLAVSA Marek, 19. 12. 2004, Družstevní ulice
FEKOVÁ Karolína, 19. 12. 2004, Boøivojova ul.
MUSILOVÁ Petra, 20. 12. 2004, ul. Krátká
JELÍNKOVÁ Tereza, 30. 12. 2004, Pražská ul.

NAŠI JUBILANTI

70 let
HANZLÍK Ladislav, Hutnická ulice
HERIÁNOVÁ Jana, Tyršova ul.
BURGROVÁ Valentina, Husova ul.

75 let
KREISINGER Václav, Vodárenská ul.
VESELÝ Josef, Sadová ul. 
TATÍÈEK Antonín, Høebeèská ul.

80 let
LIRŠOVÁ Jiøina, Revoluèní ul.
KAIMLOVÁ Marie, ul. Nad rybníkem

85 let
TESÁRKOVÁ Božena, ul. 5. kvìtna
MILDORF Václav, Høebeèská ul.
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A CO DÌTI, MAJÍ S  KDE HRÁT?

Ještì se ani nepíše rok 2006 a refrén písnì "AŽ" od
skupiny Katapult je úžasnì aktuální. Musím bohužel zkon-
statovat, že tomu tak není. Nemají si kde hrát. A proto jsem
byla vyprovokována okolnostmi napsat tento pøíspìvek.

Normy Evropské unie nám asi dávají zabrat, když se
tady ruší i to málo dìtských høiš , za což jsme my rodièe
byli vdìèni. Mají si snad dìti chodit hrát do Lidic nebo do
Kladna na Sletištì? Co myslíte, není to pro malé i vìtší dìti
pøece jenom trochu z ruky?

Já osobnì tomu nerozumím. Je samozøejmì krásné
dávat dohromady místní zchátralý zámek, to potrvá léta,
potom budování kanalizace, aby tady nebyl støedovìk. Je
pìkné mít moderní chodníky a kytièky na námìstí, ale
naopak nová ètvr  se topí v bahnì, kam dnes všichni chodí
na procházky. Nechtìla bych dvakrát dennì umývat psa
nebo zablácená koleèka u koèárku. Ale to jsem odboèila.
Chtìla jsem spíš naznaèit, že ve mìstì není vhodné místo
na relaxaci. Stìžují si hlavnì dìti a rodièe, také uèitelky
MŠ, dùchodci. Opravdu tady není kousek zelenì. Pouze
javorové pahýly.

Mám nápad trochu idealistický: pojïme vysázet les
nebo lesopark, poøádné stromy, sehnat místo a peníze na
velký sportovní areál nebo víceúèelové høištì a bazén, kde
by si mohl zasportovat a vyøádit se úplnì každý. Vždy  se
tu staví, nová krev pøibývá a to je samozøejmì dobøe, ale
nechtìjme  proboha, aby tady u nás nakonec vznikla
mìsíèní krajina.

Døíve jsme mìli vedle fotbalového høištì v zimì kluzištì.
Také zde fungovala dvì kina. To letní bylo nádherné v
støedí zámecké zahrady. Apropó, kdy se obnoví vstup
do zámecké zahrady pro veøejnost? Už se tìšíme. Høištì èi
prostor pro dìti naproti obchodu Racek se pøíliš neosvìdèi-
lo, dìtí si tam hraje málo. Na velké høištì smí vstoupit jen
fotbalisté, na tenisové jen tenisté, dìtské prolézaèky jsou
vytrhané, høištì zrušené, u školy jakbysmet.

Øíkáme, že dìti zlobí nebo sedí celý den u televize a u
èítaèe. V obou pøípadech vidí pouze násilí. A jak se øíká:
násilí plodí násilí. Ale kdo si hraje a hlavnì má si kde hrát,
tak nezlobí. Je smutné, když se k tomu všemu ještì pøidá
nìjaký soused, který si hájí své veøejné teritorium. Bohužel
dìti napøed neúmyslnì vyprovokuje, ale køikem a sle-
dováním nebo honìním po ulici nic nespraví. Spíš naopak.
Dìti mají strach, dìti se svým zpùsobem brání. My jsme se
také bránily, když nás honil "Bezprs ák". To byl kdysi jeden
pán, asi pøišel ve fabrice o prsty a strašil malé dìti. Jakmile
totiž nìkdo vyboèuje z øady, napøíklad tím, že zatlouká
døevìné kolíky do trávy na veøejné prostranství pøed dùm,
tak se nemùže divit, že dìti jsou chytlavé, obzvláštì nì-
teré. Šlapou po nich, možná je vytrhávají, pak tøeba ještì

hází jiné klacky a kamínky a takzvanì pøilévají do ohnì.
Všechny tyto nepøíjemnosti jsou ale zpùsobeny tím, že
lukùm majitel domu nevysvìtlí, co to znamená a proè to

tam vlastnì má. Je tam naproti totiž restaurace. Pro
sousední obyvatele jistì pøedstavuje nejvìtší problém  ale

tím se asi musí smíøit. Generaèní problémy jsou za-
èarovaný kruh. Dìtem se leckdy nìco vysvìtluje, oni nám
to odkývají, ale ve skuteènosti nedbají. U starších lidí je to
ještì horší. Tam se vysvìtluje nìkdy i bezvýslednì. Proè se
vlastnì rozèiluju, když mi nìkdo øekne o dítìti: "Jak ho vy-
chováváte?" Pro mne je to urážka, protože já jako každý
jiný rodiè si myslím, že ho vychovávám co možná nejlépe.
A navíc, dnes je kolem 20 % hochù a 8 % dívek hyperak-
tivních, jinými slovy špatnì zvladatelných  a je potøeba ten-
to jev pøinejmenším znát a respektovat. Ono je to
víceménì skryté. Tato skrytá vada je laicky øeèeno porucha
v mozku, která bìhem puberty postupnì mizí, mozek
dozrává  na rozdíl od autistù, kde vzniká porucha kontaktu
s vnìjším svìtem a postižení je trvalé na celý život. Pro
vìtšinu lidí se jeví hyperaktivní dìti jako zdravé a celý prob-
lém s uèením nebo chováním spoèívá v tom, že jim je
poskytována nedostaèující výuka nebo chybí správná vý-
chova. Vypadají navenek zkrátka jako nevychovaní frack -
vé. Ovšem není tomu tak, rodièe se jim zpravidla vìnují

hodnì více než ostatním dìtem. 
Na tomto místì mi dovolte vìnovat pár slov všem

rodièùm, pøátelùm, sousedùm i veøejným èinitelùm, aby
lépe pochopili problematiku a rozumìli dìtem se skrytým
postižením a znali potíže, s nimiž se po vìtšinu života
potýkají. Pevnì vìøím, že jim pak dokážeme lépe pomáhat
a vytvoøit nejenom pro nì pøíjemné místo k žití.

Døíve zažitý termín "lehká mozková dysfunkce" LMD se
dnes v medicínì oznaèuje jako "porucha pozornosti" ADD
z anglického "Attention Deficit Disorders" a vyznaèuje se
zvýšenou impul ivností, nepoddajností, sníženou psy-
chickou odolností, zuøivostí, rozèilováním, nepozorností.
Ve srovnání s vrstevníky se vìtšina tìchto jedincù jeví jako
nadmìrnì aktivní, jsou neposední, roztìkaní, jedním
slovem hyperaktivní a èasto nezvladatelní. V nìèem jsou
vepøedu a v nìèem jsou pozadu. Už v porodnici ám lékaøi
øeknou, že se ám narodilo neklidné dítì a budete mít
problémy s výchovou. Jako miminka hodnì pláèou. Po pùl
roce života už stojí, pak lezou a krámují, pøend vají všech-
ny vìci, v 9. mìsíci chodí a v 1. roce života o narozeninách
tancují, lezou na kuchyòskou linku až nahoru a pomalu se
houpají na lustru. Zkrátka zážitek, co? Zdá se ám to ne-
vìøitelné? Ba ne, opak je pravdou. Pøála bych ám mít do-

ma na chvíli takového svištì a ještì k tomu nechápající
sousedy a okolí. Nemluvím vùbec o vztekání, kopání,
válení se po zemi a dalších podobných stavech beztíže

veškerých potížích, pøi kterých je nutno se hodnì obrnit.
Kombinace impul ivnosti a nadmìrné aktivity je skvìlý re-
cept na to, jak dostat rodièe a prarodièe do blázince.
(Vìøím, že se bavíte dobøe. A vidíte tu pomyslnou svatozáø
nad mojí hlavou?) Tyto dìti dokáží vyvinout znaènou
rychlost a živost a k tomu se pøidá naprostý nedostatek

beovládání. Nejradìji skáèou z balkónù, chodí po
støechách a vysokých zdech. Jeden pøíklad z mnoha: když
jsme trávili dovolenou u moøe, klukovi ještì nebyly ètyøi
roky, vylezl z okna pokoje na støechu hotelu a procházel se
tam  jako by se nechumelilo, nemohli jsme ho 
dostat, zkrátka normálka. Nìkomu jinému se stalo, že jed-
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no dítko zavøelo matku do voliéry a divoce venku bìhalo
motorovou pilou. Tato pøíhoda i mne, otrlou matku, doce a

pobavila. Zde platí hleslo: stále ve støehu! Životní krédo hy-
peraktivních dìtí je: "Nejdøíve to udìlám a pak se zamys-
lím " Tyto dìti si vùbec neuvìdomují, že ohrožují sebe i své
okolí. Od toho jsme tady ale my, dospìlí, rodièe, vycho-
vatelé, obèané, abychom se dozvìdìli, že ADD existuje,
vzali rozum do hrsti a pomáhali dìtem navzájem.
Pøemýšlejme, jak problémy øešit, jak pomoci a ne jak
ublížit. Vìøte mi, ono to nìkdy docela mrzí. Ještì vám mo-
hu doporuèit vhodnou literaturu: Gordon Serfontein "Potíže
dìtí s uèením a chováním".

Na závìr pøeji nám všem a našim dìtem nìco pozi-
tivního: abychom si mìli kde hrát a mìli kam jít na pøíjem-
nou procházku.

Dana Makarová

KAM S NIMI?

Sáòky a pekáèe sviští z kdejaké stránì, snìhu napadlo
habadìj, o zábavu je postaráno. Mròousové zabalení

koèárcích pokukují na svìt s èervenými tváøemi. Kluci
ouší kvalitu ledu na rybníce. To je idylický obrázek posled-

ní doby. Ale masopustními oslavami už tu zimu tak nìjak
zaháníme a èekáme pøíchod jara. Všechno se zas
prosvìtlí, rozezpívá, pokvete a oživí.

Je tu však problém. Dìti pøibìhnou ze školy, batolata
dostanou "válecí" kalhoty a kyblíèky, na øadu pøijdou švi-
hadla, kolobìžky a míèe. Ale kam se vrtnout? Zámecký
park bude ještì nìjakou dobu nepøístupný z bezpeènost-
ního hlediska, z bývalých pískoviš  trèí rádobyokrasné ros-
tlinstvo nebo úplnì zmizela, tristní je opuštìnost bývalého
høištì u knihovny. Na nákladnì revitalizovaný trávník

balového stadionu se nesmí ani s tøíkolkou, ani
bábovièkami. Maminkám s koèárky se jistì nebude líbit

pošramocená pohoda plácku Na babkách, mládež zase
nepotìší demontované lavièky na nábøeží rekonstruo-
vaného rybníka. A kam si pùjdou zaøádit všechny ty dìti,
jimiž bývaly obsypány prolézaèky høištì u tenisového
lubu?

Asi nezbývá nic, než se toulat bezcílnì ulicemi. A trochu
zapochybovat, zda jsme se neunáhlili. Nebo, jestli by ne-
lo perspektivnìji pochopit striktní výklad jednotných evrop-

ských pravidel. Nebo se jet podívat do nìkterého
podobného mìsteèka v zahranièí, abychom na vlastní oèi
vidìli, jak to jde. Aby si i naše buštìhradské dìti mohly

mìly kde hrát. V tom je totiž budoucnost.

JB

BLIŽŠÍ KOŠILE NEŽ KABÁT?

V posledním loòském èísle (6/2004) mne mezi informace-
mi ze stavebního výboru pøekvapila slova pana ing.
Kasalického o pravomocích komise, které pøedsedá. Je
pøinejmenším podivné, že není stavební výbor úèasten pøi
výbìrovém øízení na veøejnou zakázku. Myslím si, že je tím

popøena jedna z jeho nejdùležitìjších funkcí. Že v
tìhradì není místní stavební úøad je mrzuté, ale má-li
stavební výbor suplovat alespoò èásteènì jeho funkci, pak
by jeho pravomoci mìly sahat dále než poradním hlasem
na zasedání zastupitelstva. Veškeré snahy této dùležité

stituce by pak nemohly být degradovány na úroveò dobro-
volného spolku pøátel èi nepøátel buštìhradských staveb.
Jak snadno mohou vznikat pocity marnosti, nadbyteènosti
a ztráty èasu si jistì vysvìtlovat nemusíme. 

JB

CO JE DÁNO, NEMUSÍ BÝT VŽDY PSÁNO

Tak nám skonèil rok 2004. Bude možná prvním nezazna-
menaným rokem v buštìhradské kronice po více jak 40
letech a možná nebude jediným. Je to tak. Od loòského
roku již nikdo "oficiálnì" chronologicky nesleduje události
našeho mìsta s cílem peèlivì a pøesnì je zaznamenat

okomentovat spoleènì s fotografickou a výstøižkovou
dokumentací do "chlouby" každého mìsta - mìstské kro-
niky.

Vím z rozhovorù s bývalou kronikáøkou paní Cachovou,
že práce kronikáøe není nic jednoduchého, že tato práce
vyžaduje velké osobní nasazení, nadšení, znalosti,
pøièemž dùležitou složkou práce bývá udržování kontaktù
a spolupráce s lidmi a organizacemi ve mìstì. Jakkoli se
tato èinnost mùže zdát druhotná èi  nepodstatná, historie
nás èasto pøesvìdèuje o opaku. Mìstské kroniky bývají
tudnicí informací pro všechny, kteøí se mìstem a jeho vývo-

jem zabývají, podávají svìdectví doby, v níž vznikaly
hlavnì - jsou historií místa a dìdictvím pro naše potomky. 

Všichni dobøe víme, jak rychle se zapomínají události,
které se staly pøed pár týdny, natož pak pøed rokem. Hlavní
charakteristika práce kronikáøe proto spoèívá pøedevším

její systematiènosti, pravidelnosti a také objektivnosti.
tìchto dùvodù je velmi obtížné a èasto i nemožné kroniku

sepisovat zpìtnì. 
Pøesto e je vedení kronik podmínìno zákonem,

nemùže mìstský úøad nikoho k výkonu takové práce nutit
èi pøesvìdèovat. Buštìhradská kronika tak zùstává zatím
prázdná, protože se zatím nepodaøilo najít nikoho, kdo by
v této práci pokraèoval. Je to asi dùsledek našeho "rych-
lého" života, který systematické a pøesné práci za
víceménì symbolickou odmìnu  vyžadující obrovské
nasazení a nadšení  nijak nepøeje. 

Je chvályhodné, že se vìci v našem mìstì daøí, že
kanalizace a èistièka je na spadnutí a naopak zámek nám
nepadá. Mìlo by jít ale také o to, zda o tom, jak to bylo èi
nebylo lehké, nìkdo z našich potomkù dozví. Je totiž
možné, že z naší kroniky to nebude. 

IK

KAM KRÁÈÍŠ, BUŠTÌHRADSKÝ FOTBALE?

V prosincovém èísle zpravodaje jsem hledal  a se mnou
jistì i øada sportovních pøíznivcù  zprávu z výboru kopané,
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ze které bych se dozvìdìl, jak si vedl fotbalový oddíl po
podzimní èásti. Žádné výsledky - žádné tabulky - nic o tom,
že IAmužstvo prochází vleklou krizí. Otázkou je  proè zprá-
va chybìla. Jestli to byl zámìr nebo neschopnost - a  si
každý udìlá úsudek podle svého.

Protože sám jsem byl dlouholetým aktivním hráèem a
ké sportovním dopisovatelem do zpravodaje, tak podle
ohlasu vím, jak ètenáøi rádi èetli, co nového se událo v od-
íle a jak si vedla všechna družstva na zeleném trávníku.
tohoto dùvodu mì nemùže nechat v klidu tato neinfor-

movanost  a proto mi dovolte, abych se v nìkolik
poznámkách vlastními slovy a pohledem zmínil o s -
tovním a spoleèenském významu fotbalu v našem
mìstì. Samozøejmì, že se nemusíte s mými názory zto-
tožnit.

Ohl dnutí…
V úvodní poznámce se musím vrátit o nìkolik let zpátky

- pøesnì do èervna 2002, kdy byla na žádost hráèù IA
mužstva svolána mimoøádná valná hromada, na které v
chu proklamovaného hesla nìkdejšího našeho pøedního
normalizaèního politika "A  všude zavane nový, svìží vítr"
nastoupilo mládí a byl zvolen nový výbor, který mìl v pro-
gramu celou øadu nových zámìr , a nutno poznamenat, že
øada z nich se úspìšnì realizoval .

Zde mi dovolte, abych následnì odcitoval èást z mého
pøíspìvku ze zpravodaje téhož roku, ve kterém jsem
reagoval na novì vzniklou situaci v klubu.

"… Nová práce - nový elán. Všichni to známe i ze živ -
ta. Když se daøí a jsme ekonomicky zajištìni, tak to jde,
jak se øíká, samo. Horší je, když se nevede podle pøedstav
a pøijdou problémy. As nimi se teprve projeví morální síla

soudržnost, kdy se musí najít spoleèná vùle hledat takové
øešení, které nejde správnou cestu, jak se z krize dostat
ven.

Nový výbor si musí uvìdomit, že jejich práce bude pod
kritickým pohledem veøejnosti, protože fotbal má v
tìhradì dlouholetou tradici a je nedílnou souèástí
spoleèenského života v našem mìstì. Pokud se nebude
daøit, je tøeba pøijmout kritické názory a zachovat si pøitom
chladnou hlavu. To vše bude nelehká zkouška. V žádném
pøípadì nechci pøivolávat nìjaké katastrofické scénáø , ale
naopak vìøím, že nový výbor naváže na dobrou práci

minulých let a vnese do klubu nového ducha." Tolik
výòatku.

Proè se vracím ale touto poznámkou zpìt? I to má své
odùvodnìní. Jak již jsem výše uvedl, nový výbor si
zpoèátku vedl opravdu dobøe. Byla zrenovována hrací
plocha, natøeny kabiny, zakoupen zahradní traktor a také
ernì se mužstvùm pomìrnì daøilo. Leè plynul èas a

èáteèní elán postupnì vyprchával a zaèal pozvolný sest
jak v pracovním nasazení, tak i v hráèské výkonnosti.

Vyvrcholením tohoto sestupného trendu byl  pøi únorov
výroèní schùz , jejíž prùbìh byl velice bouølivý a docházelo
zde k mnoha názorovým støetùm. Nakonec byl zvolen opìt
nový výbor, který si ihned stanovil pro jarní sezónu mimo jin
i cíl - postup IA mužstva do okresního pøeboru. Cíl urèitì
chvályhodný  leè jak ukázal vývoj  byl nad jeho sílu.

Zjevná nedostateèná fyzická kondice a hlavnì témìø
žádná herní disciplína vìtšiny hráèù zpùsobily, že celé jaro
se mužstvo hernì trápilo a ze slibného umístìní po podzim-

ní èásti 2003 se postupnì propadalo až na samý konec ta-
ulky a od potupného sestupu do ètvrté tøídy je zachránilo až

vítìzství v posledním zápase. Pro mnohé to bylo urèitì
rozèarování.

Hned po skonèení soutìže mìl výbor reagovat a analy-
zovat pøíèiny, proè hrálo mužstvo tak špatnì, a podniknout
patøièné kroky, které by vedly ke zlepšení. Jediným øešením
bylo, že došlo opìt ke zmìnì ve složení výboru. Za
odstoupivšího Radka Hlavsu byl zvolen do èela výboru
MUDr. Josef Kurajský.

Dle mého názoru mìl trenér Tichý, který byl odpovìdný
za hru mužstva  vysvìtlit výboru pøíèiny této špatné hry.

mého pohledu nedokázal hráèe dostateènì vyburcovat tak,
aby odevzdávali na høišti maximum. Hledat výmluvu v tom,
že zranìnými a rùznými absencemi byla sestava pokaždé
jiná  neobstojí, protože to je problém, se kterým se potýkají
ostatní mužstva.

Ta poslední hrstka pøíznivcù, kteøí ještì na fotbal chodí  se
právem ptá, jak je možné, že buštìhradský fotbal tak h -
boko klesl a kde je pøíèina. Vždy  v souèasné dobì mají
hráèi takové podmínky, o jakých se døívìjším generacím
mohlo jen zdát. Kvalitní høištì, které je zatím nejlepší v his-
torii, výborné zázemí - a  jsou to na úrovni vybavené kabiny,
krásné dresy a míèe a v neposlední øadì díky podpoøe
mìstského úøadu i ekonomická zajištìnost. Kde se tedy sta-
la chyba…? Hledá vùbec výbor øešení? To jsou otázky, které
nelze brát v žádném pøípadì na lehkou váhu. 

Další situace se vyvinula tak, že v èervenci ukonèil svoji
èinnost u mužstva trenér Tichý a z rùzných dùvodù odešla
také øada hráèù hrát do jiných oddílù nebo také ukonèili ak-
tivní èinnost. V souvislosti s touto situací prosakovaly na
veøejnost zprávy o údajných kontroverzních vztazích nìk -
rých èlenù výboru s hráèi, kteøí z toho dùvodu se takto
rozhodli.

Na podzim byl rozehrán nový roèník III. øídy a pøedem
bylo jasné, že trenér Landa se s takto oslabeným kádrem oc -
tl v nelehké situaci a pøijdou potíže. Tyto obavy se potvr ily
bìhem soutìže. Výkonnost mužstva byla v nìkterých zá-
pasech tak slabá, že až ostudou zavánìjící porážky nás
odsunuly na samé dno tabulky. Trenér  Landovi budiž ke
cti, že i pøes nepøíznivý vývoj mìl enormní zájem, aby se
mužstvo nepoložilo a šlo výkonnostnì nahoru. Bohužel jeho
pøedstavy se nenaplnily a narážel na malou snahu hráèù
zlepšovat svou výkonnost. Pokud sami sebe nepøesvìdèí
zaèít tvrdì trénovat a jít fyzicky a hernì vzhùru, tak èeká
buštìhradský fotbal na jaøe tìžký úkol - zachránit III. øídu.
Úkol nelehký - ale nic není ztraceno a pøi zvýšené sna e lze
bodovou ztrátu dohnat. Sestup do ètvrté tøídy by byl oprav-
dovou ostudou celého našeho mìsta. Proto vìøím, že k to-
muto katastrofickému konci nedojde.

Vzpomínka…
Bohužel, zøejmì ty doby, kdy hráèi svými výkony bavili

fotbalové pøíznivce  jsou asi nenávratnì pryè. Pøi pohledu do
ochozù, kam chodí opravdu jen ti nejvìrnìjší, si nevybavuji
diváckou úèast na nìkdejších zápasech v IB tøídì, kam jich
chodil  i stovky. Desítky jich jezdil  také s námi ven.
Napøíklad do Družce se autobus s vleèòákem otoèil dvakrát
- takový byl tenkrát zájem fanouškù. V loòské jarní èásti do
Družce cestoval z Buštìhradu pouze jeden pøíznivec. Toto
porovnání jsem použil zámìrnì proto, aby si souèasní hráèi,
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kteøí budou tento èlánek èíst  uvìdomili, že hrát fotbal není
zábavou jen pro nì, ale že je to pøedevším spoleèenská
událost, pøi které se mají bavit pøedevším diváci.

Vztah k hodnotám…
V této poznámce by se chtìl zmínit o nìkterých hod-

notách, které jsou ve sportovním areálu. V první øadì je to
tréninkové høištì, které bylo vybudováno nemalými náklady
mìstským úøadem. Nynìjší pohled na toto tréninkové høištì
je více než žalostný. O tom, že bylo budováno technologicky
špatným postupem  se již mnoho diskutovalo. Po  celou dobu
jeho existence se na nìm nikdy netrénovalo a v souèasnos-
ti, kdy je v demolièním stavu, se tak naskýtá otázka, jaký
bude další postup pøi nové úpravì a kdy bude høištì opìt
uvedeno do využitelné podoby. Tato otázka musí být ale
nasmìrována na mìstský úøad a nikoli na fotbalový oddíl.

každém pøípadì by se to mìla veøejnost co nejdøíve
dozvìdìt, už z toho dùvodu, že finanèní investice, vložené
do této akce, jdou z rozpoètu mìsta a tím pádem i z našich
daní a máme proto právo na informaci, jak je s nimi racionál-
nì nakládáno.

Druhá hodnota, která pøišla zøejmì vniveè  je elektronický
ukazatel èasu a skóre, který byl z dùvodu úpravy tréninkové
plochy demontován a za dva roky ho nebyl schopen nikdo
novì zabudovat a uvést opìt do provozu. Nìkdejší pýchu
lubu, kterou nám závidìl každý, kdo k nám pøijel hrát, nechal

souèasný výbor trestuhodnì znehodnotit a zdiskreditoval tak
práci a obìtavost nìkdejších èlenù výboru, soustøedìných
okolo tehdejšího sekretáøe Karla Hlinky. Tomu obzvláš  musí
být pøi pohledu na tuto zkázu smutno, protože to byl právì
on, kdo se hlavní mìrou podílel na vzniku tohoto díla.

Tøetí hodnotou je stávající oplocení areálu, které - pokud
nebude vèas renovováno - zøejmì ten nejsmut-
nìjší konec  tj. úplnì znièení.

Zde mi dovolte opìt se vrátit k èásti mého pøíspìvku do
BZ z roku 2002, kde jsem se zmínil o tom, že nový výbor pøe-
bírá majetek a hodnoty, které s nemalým úsilím vytváøely
pøedešlé generace, a že za ty tisíce brigádnických hodin se
vybudovalo dílo, které bude sloužit i pøíštím generacím

proto je potøeba ho uchovat. Co dodat …?
Závìr…
Tento èlánek jsem nepsal jen proto, abych zkritizoval èin-

nost výboru a výkonnost hráèù, ale pøedevším proto, abych
obsahem tohoto èlánku vyvolal novou aktivitu všech, kteøí
sou zainteresováni do èinnosti klubu  a proto  aby pøivedli
buštìhradský fotbal opìt tam, kam celá dlouhá léta patøil

navázal tak na dlouholetou tradici úspìšnosti a aby hlavnì
fotbaloví pøíznivci ìli zase radost z pohledu na pìknou hru.
Vìøím, že je v silách klubu tento cíl splnit. Bude to cesta
nelehká a trnitá, leè pøi poctivém pøístupu a trpìlivosti jde
dokázat mnohé. Já a se mnou jistì i mnozí sportovní pøízniv-
ci držíme fotbalovému oddílu palce a pøeje  mu na této cestì
hodnì zdaru.

Jan Fencl

MALLEUS MALEFICARUM

Spis tohoto názvu stvoøil fanatický páter Boblig, jeden z ne -
obávanìjších inkvizitorù støedovìku. Své "kladivo na èaro-

dìjnice" hrùzyplnì aplikoval v letech 1678-95 i v Èechách.
Jeho známým pùsobištìm byly Velké Losiny u Šumperka na
èesko-moravském pomezí. Mnozí jistì vzpomenete na
sugestivní film Otakara Vávry z r. 1969, v nìmž kruté a be -
ohledné mechani my nekontrolované moci zpùsobují útrp-
ná muka lidem naøèeným ze spolèování s ïáblem. Silné

nadèasové drama.
Losiny jsou dnes opìt skloòovány v mnoha médiích ve

spojitosti s pøípadem tzv."spartakiádního vraha". Deviantní
mladík tehdy nezvládl své pudy a vraždil. Dnes se po
odpykání uloženého trestu vrací do normálního života. V
levizním dokumentu jsem slyšel jeho slova, vyjádøení
ošetøujícího psychiatra, emocionální výpovìï syna jedné za-
vraždìné, názory lidí i depresivní vyjádøení matky provinilce.
Bylo to souèasné a silné drama.

14. ledna jsem si ve Veèerníku Praha pøeèetl úžasný
loupek Evy Jurinové s názvem "Upalte ho!", v nìmž vtipnì

glosuje mediální bublinu o pedofilním stroji klanu sbormistra
Kulínského. Obèané státu, ctihodní mìš ané i dìlný lid tele-
fonují, píší  dopisy a rozhoøèenì "mejlují" na adresy svých in-
formátorù zdìšeni hrùzou, že se mezi nimi promenádoval
prznitel nevinných dítek v beránèím rouše. To snad abychom
zalezli za elektrický ohradník a strèili dìcka dozadu do
jeskynì. Velmi dramatické!

Ve Velkých  Losinách jsem byl pøed lety na výletì. Je to
mìsteèko podobné Buštìhradu. Snad jen ten zámek mají

lepším stavu. Byl tam klid a pohoda. Podobnì jako u nás.
Stejnì se tam kradly a kradou mìdìné okapy, autorádia,
plastová okna nebo stìraèe. Mizí benzín z nádrží, stavební
materiál všeho druhu, historické artefakty i prádlo ze šòùry.
Nenápadní lapkové se plíží mìstem jak upíøi a slídí. Ubohý
obèan neumí bravurnì kung-fu, nemá na skøíni nabitou lu-
paru, ani se netoulá po ulici s kosou nebo baseballovou pál-
ou, takže jen sedí a doufá. Doufá, že ho ochrání právo, že

zákon bude tvrdý a ochránci toho zákona všudypøítomní.
Doufá a tøese se, protože nedùvìøuje žabomyším tahanicím
v pøebujelém státním aparátu,  jeho bezpeèí zajis-
tit. Proto se chápe pera nebo sluchátka, proto srdnatì
vykøikuje v hospodì a klevetí pøed krámem. Ale je to málo.
Neznáme mìsíèní výèet policejních akcí na území Losin, ale
jistì je pestrý. Zda je objasnìnost tìchto pøípadù stejnì
chabá, jako v pøípadì našeho mìsta, netušíme. Ale jistì jsou
osinští klidnìjší, protože mají policejní služebnu pod nosem.

A tamní zloèinci mají problém, nebo  jim k útìku z místa èinu
musí staèit pár minut, zatímco kdejaký loupežník v
tìhradì ví, že kladenská hlídka pøijede nejdøíve za pùl-
hodinu. Pokud vùbec. A to potom staèí opravdu maximálnì
k sepsání protokolu a bodu do statistiky. A to je také set-
sakramentsky souèasné drama.

Vrátím se k inspiraci. Je hrùzostrašnì snadné rozvíjet
vlastními teoriemi tzv. zaruèené bleskové zprávy o vrazích
a úchylácích mezi námi. Je jednoduché odsuzovat a po-

louvat nìkde za pecí cokoliv a kohokoliv. Ale ruku na srdce,
nevzali jste si z erárních zásob nìkdy domù tøeba jen toalet-
ní papír? Nezalhali jste obèas dìtem? Nepøivlastnili jste si
nìkdy nìèí nápad? Vrátili jste skuteènì všechny knížky do
knihoven? Nekoupili jste si nìkde v zastavárnì nìjakou až
podezøele levnou vìc? Mùžete-li na všechny podobné
otázky odpovìdìt zápornì, tak se pøipravte, mùžete totiž ka-
menovat. My ostatní se urèitì zamyslíme o chvíli déle, jestli 
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O STARÝCH DOMECH A JEJICH OPRAVÁCH 
KAPITOLA 8

Omítky
Omítky patøí mezi dokonèovací práce, zpùsob jejich prove-
dení má však velký vliv na podobu domu. Øeknete si, že
zeï se prostì omítne a je to, ale tak jednoduché to bohužel
není. Stìžejním problémem je nadmìrné užívání cementu.
O tom jsem psala již v nìkolika pøedchozích dílech, a pøesto
to znovu zopakuji, protože je to závažná vìc. Ti, kteøí to již
mají v malíku, jistì prominou. 

Stavebnictví neznalo cement až do poloviny 19. století,
ale oèividnì mu to nevadilo. Napøíklad antické omítky

malty jsou vìtšinou nesmírnì tvrdé a trvanlivé, dokonce
nìkdy tvrdší než samotné kameny nebo cihly zdiva. Anebo
omítky støedovìké - na mnohých objektech u nás se za-
chovaly dodnes v dobrém stavu (napø. 600 let staré omítky
na velmi povìtrnostnì exponovaných fasádách
èeskokrumlovského hradu, které potøebovaly jen drobné
vysprávky). Je to dáno pøedevším tím, že se døíve používa-
lo velmi kvalitní kusové vápno, které leželo v jámì i dvacet
let, a dále rùzné organické pøímìsi (napø. drcené cihly,
døevìné uhlí, popel). V neposlední øadì mìli naši pøedkové
dokonale zvládnutou technologii - vzájemné pomìry složek,
provádìní zednických prací pouze ve vhodné roèní dobì

tavební sezóna zaèínala na sv. Josefa - 19. 3. - a konèila na
sv. Václava -  28. 9.), což je nutný pøedpoklad pro trvanlivost
výsledku. Cement byl vyvinut až v polovinì 19. století a v
ném stavebnictví se zaèal rozšiøovat až v 1. polovinì 20.
století. Hlavní vynikající vlastností je vysoká pevnost malty,
neobejdou se bez nìj napøíklad železobetonové konstrukce

a rùzné nároèné stavby. Pronikl však i do oblastí, kde žád-
ný pøínos nepøedstavuje.

Vnitøní omítky
Vápenná omítka má tu dùležitou vlastnost, že je prodyšná.
Jak jsem již psala v minulém èlánku, cementová omítka
uzavøe vlhkost ve zdivu, které se pak pod tímto pøíkrovem
zaène rozpadat (napøíklad zeï z nepálených cihel-
vepøovic, když je takto ponechána napospas vlhkosti, se
mùže posléze i zhroutit). Máme-li ve starém domì cemen-
tové omítky, je prvním krokem jejich odstranìní a ponechání
èasu na vyschnutí zdiva. Staré vápenné omítky naopak
necháváme na místì, oklepeme pouze nesoudržné a vy-
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náhodou nepùjde nìco zmìnit. A teprve až budeme èistší
upøímnìjší, tak se mùžeme hlasitìji dovolávat spravedlnosti.

Teprve potom bude i policie snadnìji rozpoznávat chátru od
slušných lidí. Ale i my snadnìji urèíme jasnou hranici dobra
a zla. Arozpoznáme-li ji, tak budeme opatrnìjší v rychlých
odsudcích. Budeme víc vìøit spravedlnosti systému, v nìmž
žijeme a jejž spoluvytváøíme. Budeme se urèitì ménì bát.
Pak nás teprve èeká silná a nadèasová pohoda.

J. Blesk

STOLNÍ TENIS SOKOL BUŠTÌHRAD

Okresní soutìže ve stolním tenise mají pøed vyvrcholením
podzimní èásti soutìže. Jak si vedou družstva Sokola
Buštìhrad?
Družstvo "A" hrající okresní pøebor I. øídy je po odehrání 11
kol na 8. místì ze 14 družstev. Je to o  místa horší umístìní
než v minulém roce. Soutìž je však v mnohém kvalitnìjší, do
okresního pøeboru se letos vrátilo nìkolik bývalých ligových
hráèù (Rampa - Slaný, Taiè - Slaný, Øáha - Unhoš , Preis -

Slovan). Umístìní našeho oddílu je vzhledem k možnostem
celkem uspokojivé.

Družstvo "B", které hraje okresní pøebor II. øídy  je po
odehrání 11 kol na velmi pìkném 2. místì se ztrátou 1 bodu
na 1. pøíèku. Naše rezerva si stejnì jako loni vede dobøe a za-
slouží si pochvalu.

Poslední zápasy našich družstev:
Buštìhrad A - Unhoš C 13 : 5
Slovan Kl. Buštìhrad A14 : 4
Buštìhrad A -  Kablo Kladno B 10 : 8
Sparta Kl.  C - Buštìhrad B 8 : 10
Buštìhrad B - Slaný D 14 : 4

Naši hráèi se zúèastòují i øady turnajù, kde si vedou se støí-
davými úspìchy. Nejvìtšího úspìchu dosáhl náš hráè

Nykl, když dokázal vyhrát turnaj v Unhošti a spolu
Navrátilem ze Stochova byli tøetí ve ètyøhøe.

Mistrovské zápasy hrají naše družstva v sokolovnì vždy
støedu od 18 45 hod. Zveme všechny pøíznivce.

Jos. Vovsík, pøedseda oddílu

T.J. SOKOL BUŠTÌHRAD

ÈETBA NA POKRAÈOVÁNÍ

Typická "buštìhradská fasáda". Foto autorka
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drolené partie. Jestliže omítka na poklep duní, neznamená
to ještì, že se musí odstranit. Pokud je celistvá, mùže se
ponechat. Chybìjící místa se doplní vápennou omítkou.
Chceme-li mít jistotu, že rozhraní nebude vidìt, mùžeme
pak celou místnost pøeštukovat.

Mnohý øemeslník, který je celý život zvyklý používat ce-
ment, se èistì vápenné omítce podiví a protestuje, že bez
cementu, pøípadnì i pletiva "to nebude držet". Jistìže bude.
Historické omítky také drží, a to i celá staletí. Dokonce i h -
nìné omítky, které se v nìkterých regionech používaly,
sou velmi pevné, pokud ovšem nejsou narušeny vlhkostí
(zažila jsem, jak se jeden èlovìk rozhodl otlouci v místnosti
hlinìnou omítku, protože byla podle nìj "stará a køivá", a
když to nešlo, vzal na to sbíjeèku. Pak opatøil stìnu rabi-
covým pletivem a cementovou omítkou, protože jinak by to
prý nedrželo. Vùbec mu ovšem nebylo divné, že pøedchozí
omítka držela bez pletiva a bez cementu bezmála sto let
tak, že ji skoro nemohl dostat dolù).

Pro staré omítky je také charakteristická jistá malebná
køivost, oblé rohy a hrany, které èiní místnost útulnou. Je to
dáno tím, že døíve se omítka nestrhávala latí, ale "utaho-
vala" se døevìnými hladítky nebo lžící. Tím vznikl pøíjemnì
strukturovaný povrch. Protože stìny a klenby byly vìtšinou
nerovné, byla i omítka trochu nerovná, i když jsou samozøe -
mì velké rozdíly tøeba mezi omítkou na støedovìkém
hradì, na zámku, v chudé chalupì nebo v èinžovním domì
z 19. století. V souèasnosti jsou naopak vyžadovány rovné
povrchy s ostrými hranami. Omítá-li se tedy køivá stará zeï,
umìle se vyrovnává, obkládá rùznými deskami nebo jsou
na nìkterých místech tlusté vrstvy omítky, jen aby byla
dokonale rovná, jako to mají naši nìmeètí sousedé. Myslím,
že je to škoda (v oblasti oprav starých domù bychom si
zrovna z Nìmecka pøíklad brát nemìli). Dokonale vy-

lazená omítka, která je samozøejmým požadavkem

novostavby, se do starobylého domu nehodí. Místnosti jsou
pak pøíliš sterilní, krabicovité. Klenuté okenní výklenky novì
omítnuté s dokonale ostrými hranami (èi dokonce obložené
sádrokartonem) vypadají jako kulisy z televizní pohádky.
Stavebník zbyteènì vìnuje mnoho energie na vyrovnání
všech nerovností (na køivou zeï tak špatnì pøiléhá
obýváková stìna!) a zbaví tak svùj interiér osobitosti a pøí-
jemné oblosti. Základem úspìchu je najít si øemeslníka, k -
rý je ochoten pracovat nestandardnì: nahodí nerovnou
zeï takzvanì "z ruky", bez omítníkù, vodováhy a strhávání
latí, takže omítka kopíruje nerovný prùbìh stìny, a zpracu-
je ji napø. døevìným hladítkem, pod stropem udìlá fabion
(oblý pøechod) a zakulatí i všechny rohy. Toto specifické
"køivé" omítání není nekvalitní, odbytou prací, jak se nìkteøí
domnívají, ale naopak umìním. Ti, kdo je dobøe ovládají,
sou pøi opravách památkových objektù velmi cenìni.

Venkovní omítky
Jak jsme si již øekli, domu (a pøedevším opukovému)
nesvìdèí omítky s velkým podílem cementu, což jsou vpod-
statì témìø všechny momentálnì na trhu nabízené
omítkové smìsi, z minulých dob brizolit. Ten byl za pøed-
chozího režimu tak oblíben, že mnohé vesnice jím byly
zcela "zamoøeny" (kdo ještì nemìl novou brizolitovou fasá-
du a trojdílná okna, byl mezi sousedy témìø v opovržení),
takže se nachází i na pomìrnì starých domech, na které se
vùbec nehodí (je znám i pøípad brizolitem omítnuté tvrze!).
Chceme-li se navrátit ke staršímu vzhledu domu, máme
dvì možnosti: pokud chceme ušetøit a nemáme problémy

vlhkostí, mùžeme brizolit ponechat a pouze ho pøeomítnout
další vrstvou. V opaèném pøípadì ho odstraníme, i když to
není jednoduché, a dùm omítneme znovu. Nìkdy zjistíme,
že je zde pùvodní vápenná omítka pouze s tenkou brizoli-
tovou šlupièkou - v tom pøípadì se pokusíme odstranit
pouze tuto vrchní vrstvu. Je-li pùvodní omítka zachována
dostateèném rozsahu, stojí za to ji ponechat a pouze

Platí zde obdobná pravidla jako u vnitøních omítek, jen
s jednou odlišností: protože nemáme tak kvalitní vápno
jako naši pøedkové, ale naopak máme zneèištìné životní
prostøedí (kyselé deštì apod.), èistì vápenná omítka by zde
nemìla potøebnou trvanlivost. Používá se proto omítka tzv.
nastavená, ve které je urèitý podíl cementu. Abychom
dosáhli co nejlepší kvality vápna, používáme vápennou kaši
(vápenný hydrát se rozmíchá s vodou a nechá co nejdéle
uležet v sudu èi jámì). Zdivo oèistíme, a to pøedevším od
tarších cementových omítek - jejich zbytky by nám pak

mohly na fasádì zpùsobit mokré skvrny, pøípadnì trochu
vyškrábneme spáry. Nenatahujeme rabicové pletivo, pouze
v naprosto krajním pøípadì, kdy je zdivo velmi rozvolnìné.
Když už to musí být, špricujeme zásadnì vápennocemen-
tovou maltou, nikdy ne èistì cementovou! Prohoz musí být
køížový, tj. tvoøí na stìnì pouze øídké krupièky, v žádném
pøípadì ne souvislou vrstvu, jinak zdivo zbyteènì "za-
vøeme". Existuje i speciální památková receptura s pilinami
na opukové zdivo. Nutným pøedpokladem pevnosti omítky
je také neprovádìt ji v roèní dobì, kdy hrozí mráz. Vápenná
omítka potøebuje nejménì tøi nedìle, aby zde probìhly
chemické reakce, které vedou k její pevnosti.

V památkové péèi se pro záchranu velmi vzácných
omítek používá tzv. konzervace vápennou vodou. U vápen-
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Obnova "buštìhradské fasády" - detail struktury (vlevo hrubá plocha,
vpravo hlazená okenní šambrána). Foto autorka



ných omítek totiž pevnost zajiš uje pøedevším vápno, které
se dlouhodobým pùsobením deštì postupnì vyplavuje

omítka ztrácí na pevnosti a posléze se drolí. Omítka se
mùže zachránit tím, že se jí vápno opìt dodá - kropí se
vápennou vodou, takže po jisté dobì (øádovì 50 - 100 cyk-
lù)  opìt získá ztracenou pevnost. To uvádím spíš jako

ozitu - nejsme-li zrovna vlastníkem gotického èi
renesanèního domu, tento postup asi nikdy nepoužijeme.

V Buštìhradì a okolních vesnicích se vyskytuje jeden
typ tradièní charakteristické úpravy fasády, který se udržel
zhruba až do poloviny 20. století: jednak v ploše hrubì
strukturovaná vystouplá tmavší omítka (nezvyklá - še-
dohnìdá nebo narùžovìlá), jednak orámování nároží,
otvorù, øímsy a sokl - hlazená vpadlá svìtlejší omítka
(okrová, cihlová). Tato úprava byla velmi jednoduchá a pøi-
om hezká, takže stojí za to ji obnovit. Pøi správné volbì

barevnosti nátìru (dostateènì tmavé, ale neagresivní
odstíny) vypadá dùm pøímo sametovì. Fasáda má i tu
výhodu, že na ní není vidìt každé smítko. Hrubý povrch lze
vytvoøit mlýnkem nebo strháváním hranou lžíce, dùležité

však je, aby spodní vrstva omítky nebyla dokonale rovná,
ale kopírovala køivost zdi (jak jsem již popsala výše), jinak
hrozí, že místo starobyle vypadající omítky se strukturou
ruèního zpracování vznikne nìco na zpùsob brizolitu. 

Také mùžeme udìlat fasádu hladkou, s jednoduchými
vystouplými prvky, jako je sokl, øímsy a orámování otvorù.
Okenní parapety mohou být omítkové nebo z mrazu

dorných cihel; plechové èi dlaždièkové se ke starému domu
nehodí. Opìt platí - struktura ruèního zpracování omítky
odliší váš dùm od komerèní, nepouèené rekonstrukce.
Nìkteré fasády mají složitìjší plastickou výzdobu, kterou
rozhodnì stojí za to opravit v pùvodní podobì. Profilované
øímsy, okenní a dveøní šambrány èi ještì nároènìjší výzdo-
ba jsou v souèasnosti pøi rekonstrukcích zbyteènì z -
nodušovány nebo i likvidovány, protože øemeslníci si

nimi nevìdí rady (viz rozpaèitý vzhled hlavní øímsy na
buštìhradské základní škole, jejíž profilace byla
nodušena). Dùm a potažmo i tváø mìsta to však velmi
ochuzuje.

Prohlédnìte si staré fasády a pokuste se co nejvìrnìji
napodobit jejich strukturu i barevnost. Vìøím, že kdyby více

lidí obnovilo typickou "buštìhradskou fasádu", mìlo by to
dobrý vliv na celkový vzhled mìsta - nesourodá zástavba by
se trochu sjednotila. Døíve pracovali øemeslníci s podobný-
mi výrazovými prostøedky a technologiemi, takže domy

jedné vesnici mìly jednotný ráz. To je to, co souèasné zá-
tavbì chybí, aby pùsobila malebnì. Ve starých vesnicích ve

Francii, Itálii, Anglii je po staletí zachováván urèitý styl domù;
také proto jsou hojnì navštìvovány a líbí se turistùm.
Abychom nechodili tak daleko - i v naší republice jsou
pìknì zachované vesnice a mìsteèka (ty nejkrásnìjší byly
prohlášeny za vesnické a mìstské památkové rezervace).
Mohli bychom se o nìco podobného pokusit i v Buštìhradì.
To by ovšem musela existovat na jedné stranì koncepce
mìsta podporující stavebníky v tìchto úmyslech, na druhé
stranì ochota stavebníkù dát svým domùm historický

odolat záøivým obrázkùm v reklamních plátcích a in-
spirovat se tradicí.

Ing. Arch. Daniela Javorèeková

NENÁPADNÉ SKVOSTY BUŠTÌHRADU

Dnes se budu vìnovat celé skupinì domù. Za zámeckým
parkem smìrem na východ, mezi ulicemi Pražskou a
dickou  se nachází neobyèejnì zajímavý blok domù - za-
chovala se zde nejen urbanistická struktura, ale i øada

tù v pomìrnì archaické podobì. Stoupáme-li po úzké
travnaté pìšinì do kopce z Pražské ulice, dýchne na nás idy-
la takøka vesnická. Po pravé ruce máme dùm èp. 73, pøiléha-
jící k zámeckému parku. Je velmi starý a zajímavý,
pøedevším krásná døevìná pavlaè, kterou je obrácen do dvo-
ra. Bohužel má nová plastová okna. Dùm èp. 115, který
míjíme o nìco výš vlevo, je skuteènì pìknì zachovalý. Má
typickou "buštìhradskou fasádu", jak jsem ji popsala v pøed-
chozím èlánku "O starých domech". Dùm na pøíchozího vlíd-
nì hledí malými okénky, zkrášlenými kvìtinami. Z boku
vidíme i krásné staré vnitøní okenièky. Za pozornost stojí
napøíklad starobylé svlakové dveøe do štítu, masivní trámy

podstøeší a další pìkné detaily. Je škoda, že tato pìkná
chaloupka, která je jinak udržována s minimem soudobých
zásahù, má ze spodní strany novodobý tvárnicový plot a vra-
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Secesní fasáda s ornamentální výzdobou. Foto autorka

Dùm èp. 115. Foto autorka
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ta, která by slušela spíše novostavbì. Lepší by byl
jednoduchý plaòkový plot anebo hrubì omítaná zeï. O nì-
co výše po pìšince vpravo je dùm èp. 74 s malým dvorem
a milým výmìnkem. Je vyznaèen již na katastrální mapì

roku 1840. Má sice již novìjší okna, ale drží si svou "figuru"
a neprovádí žádné extravagance, takže sem dobøe zapadá.
Štít je pomìrnì novì natøen neagresivními odstíny, lze mu
pøát tak ještì výmìnu trojdílného okna za dvì menší, his-
torického dìlení.

O kus dál vlevo sedí v mírném svahu široká hmota do-

mu èp. 75. Zespodu již rovný štít, okna novodobá dvoudíl-
ná, zezadu však ještì starší polovalba i øada pìkných de-
tailù (výklenky ve fasádì, polokruhová pùdní okénka,
zazdìné klenuté otvory) naznaèují, že je dùm pravdìpodob-
nì velmi starý, možná barokní. Vždy, když jdu kolem,
vzbuzuje ve mnì zvìdavost, jaké asi další zajímavé prvky
skrývá uvnitø. Zatím ho nestihl osud jeho souseda èp. 76, na
kterém se starší typy oken míchají s okny plastovými èi se
zcela zazdìnými otvory, pøestože i tento dùm bude asi dost
starý. Další domy v bloku mají spoleèný vìtší èi menší podíl
novodobých úprav (vìtšinou okna, omítky, pøedsínì,
nepìkné oplocení), pøesto jsou zøejmì pomìrnì staré, èas-
to také se zbytky typické "buštìhradské omítky".
Zachovávají si ještì svou hmotu i pálenou krytinu a k jejich
zútulnìní by staèilo málo. Ve dvorech ještì stojí množství
drobných kolen a jiných hospodáøských staveb s pùvodními
svlakovými dvíøky a dalšími detaily, které jsou také pozùs-
tatkem pùvodních struktur.

Závìrem bych poprosila majitele domù v tomto bloku:
než vymìníte okna, støechu, udìláte novou omítku èi plot,
dobøe vše promyslete a peèlivì vybírejte. Nevhodné formy
a materiály expandují všude a postupnì narušují i toto krás-
né zákoutí. Kdo by se naopak navrátil ke starší podobì do-
mu, použil historické prvky a detaily, aspiruje na titul
"kultivovaný stavebník".

Ing. Arch. Daniela Javorèeková
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Dùm èp. 75.. Foto autorka

VZPOMÍNKA NA J. R.-O. A NA T. G. M.

Ani na velryby, ani na mrože nepojedeme, aèkoliv nám
ráz poèasí bude polární výpravy pøipomínat. Zima je až
praští, takže bychom sebou mohli také semtam praštit.
Tentokrát to nebudou nebezpeèná skaliska, nýbrž led a 
Výletù se dá dìlat spousta, ale musíme dbát na dobré
obleèení, na brzké stmívání a na obsah termosky. 

Nejprve se zeptejte sami sebe, zda si pamatujete, jestli
a kde máte své brusle. Jestliže je odpovìï kladná, pak je
na místì otázka, jestli jste už letos bruslili na tom našem
rybníce. Odpovíte-li znovu kladnì, musíte se urèitì podívat
tam, kde sebou urèitì mnohokrát praštil i Jarda Jágr, totiž na
Záplavy! Mnozí víte kudy, ale radìji si zopakujeme, že se
tam jede pøes Kladno-Rozdìlov a lesem na Kamenné
Žehrovice. Když dojedete až do K.Ž., zatoèíte na hlavní
vpravo a pod kopeèkem hned zase vpravo k rybníku.
Hezké místo je také na protìjším bøehu, kam se však musí
odboèit již døíve v lese smìrem na Srby a v dlouhé pravo-
toèivé zatáèce pøed prùmyslovým objektem uhneme prudce
vlevo na rozbitou cestu až na bøeh. Každopádnì je pøed ná-
mi ledová plocha rozlohy mnoha fotbalových høiš  (43 ha!),
která poskytne radovánky hokejistùm, kraso i rychlobrus-
laøùm nebo se mùžete jen tak klouzat. Pokud stihnete za-

rzlý rybník ještì pøed snìžením, pak se dá svištìt i s
èárkem nebo s prckem na saních tažených vyznavaèem
rychlých nožù. Výprava na druhý konec podlouhlého klu-
ištì mùže být obèerstvena èajíkem nebo grogem v restau-

raci pøímo u bøehu, na kraji obce Srby (Nezapomeneme
edy chránièe na brusle nebo pøezutí!

A abychom se také trochu vzdìlali, tak si zapamatu-
jeme, že Záplavy jsou pøírodní rezervací od roku 1985 a
zahrnují rybníky dva Malé a Velké Záplavy. Ten menší je na
sever od restaurantu za silnicí a je opravdu malý. Ten vìtší,
na nìmž sportujeme, se nazývá také Turyòský rybník a je
významnou rekreaèní zónou po celý rok. V rákosinách

vrbinách západního bøehu žije nespoèet pozoruhodných
táèkù. (Možná zde zahlédnete rákosníky, racky, jespáky,

poláky, bøehouše, chøástaly vodní i kropenaté, kachny
bøezòaèky, potápky, vzácnìji èápa nebo volavku. Ale ty si
jistì víc užije e na procházce tøeba v kvìtnu, kdy se
sem jistì podíváte znova, nebo v létì, protože se tu dá s -
nì vykoupat, užívat si ws. prkno nebo si zachytat.)
Rybník byl založen zøejmì ve 13. nebo 14. stol. a patøil ke
královské komoøe, proto byl také nazýván Královský rybník
a míval rozlohu asi 62 ha. Ovšem v r. 1853 byl zrušen, vy-
sušen a dno pøemìnìno na pole a luka. Obnovení rybníka,
s novým názvem Velké Záplavy, se datuje roku 1956, pro-
tože se zdejší poddolované území nedalo jinak odvodnit.
(Jako laik si myslím, že staèilo vytáhnout špunt a bylo by to
hotové, ale...) 

A tak asi už jen to, že se nedá moc snadno utopit,
protože najít místa, kde by byla hloubka víc jak 1,5m  se
mi v létì nepodaøilo, spíš jsem si odøel bøicho ve
30 cm! Proto také Záplavy zamrzají urèitì døíve než hlubší
rybníky s pøítokem. Jáøku tedy, nabrušme nožùv pekelných 
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a pomnìme památky pánì J. R.-O., který to v Èechách
všechno zaèal!  (Jan Rössler-Oøovský, tento neúnavný or-
ganizátor a prùkopník pokrokových myšlenek sklonku de-
vatenáctého století, nejen že založil Èeskou Athletickou
Amateurskou Unii, byl generálním sekretáøem olympijského
výboru, jedním z prvních èeských fotbalových rozhodèích

zasloužil se o vznik první èeské fotbalové soutìže, ale ze-
ména jeho zásluhou se v Èechách staly populárními sporty
veslování, lyžování a bruslení. Ale to jistì všichni veslaøi, fot-
balisté a vùbec sportovci obecnì vìdí...)

Kdyby však napadlo hodnì snìhu i na kluzištì, tak
vezmeme tøeba bìžky a zajedeme do obce Lány, která se
nachází západnì od Žehrovic. Je velká škoda, že se
nemùžete podívat do nitra slavné Lánské obory, ale zkuste to
alespoò po okraji, po èervené tur  znaèce k jihu. Cesta

zavede do kraje nádherných smíšených lesù a možná
zahlédnete i nìjakou tu havì . Asi po 4 kilometrech odboète
doleva na žlutou zn  a na dalším rozcestí se dejte po modré
zpìt k severu. A až uvidíte monstrózní tuchlovickou haldu,
vra te se do Lán podél zámeckého parku. Možná, že i tady
zahlédnete... nìjakého toho prezidenta.

Lánská obora je totiž normálním smrtelníkùm nepøístup-
ná! Dùvodem je prý ochrana pøírody a hygienického pásma
Klíèavské pøehrady. Lánské lesy byly vždy plné jelenù, daòkù
a muflonù, ale také velmi populárním cílem výletníkù. Mimo
jiné tu prezident Masaryk doslova pod dubem ("Dohodový
dub" na Èervené mýti) podepsal s jugoslávským králem
Alexandrem tzv. Malou dohodu. Naši pøedkové si tu mohli
užívat pøírody, slunce a svobody až do roku 1948. V tomto
roce se komunistiètí mocipáni rozhodli, že oboru budou mít
jen pro sebe.  bezelstná pøíroda si uchovala pel

zlatých èasù. Byl konec svobody všeho druhu
èas.

Když se v roce 1989 všechno náhle pøevrátilo, tìšil jsem
se, že se koneènì podívám legálnì na ty slunné paseky, pod
staletá dubiska, do zelených tùní a starých rozvalin hrádku
Jivno. Bohužel nic. Zase tam asi smí jen ti, co v dobì rovných
možností a svobodného rozhodování se mohou rozhodovat
"jaksi rovnìji". Snad nìkdy pøíštì...

Ale dost náøkù, vra me se na lánský zámek. Pùvodní ze-

manská tvrz asi ze 12. stol.  postavená k ochranì cesty z
kovníka do Prahy, byla roku 1589 pøestavìna na lovecký
zámek císaøem Rudolfem II. a další z vlastníkù
stenberkové  nechali v roce 1733 renesanèní stavb

ravit do dnešní podoby. Poslední úpravy exteriéru dìlal
známý jugoslávský architekt Josip Pleènik, jenž dotváøel, na
podnìt T. G. M. , i zahrady Pražského radu. V té dobì, od
roku 1921, už byl zámek zakoupen èeskoslovenským státem
a do dnešních dnù je letním sídlem našich prezidentù. Krásný
park, kostel Jména Ježíš a palmový skleník je zpøístupnìn od
90. roku, takže se tam jistì podívejte. (V SO a NE je otevøeno
10-18 a pak vždy ve STa ÈTod 14 do 18 hod.) Na severním
okraji obce je pak høbitov, kde odpoèívá první èeskoslovenský
prezident, jeho manželka Charlotta, syn Jan a dcera Alice. 

Mezi zajímavosti obce Lány patøí bezesporu památná
Lípa Svatopluka Èecha, Výstavní síò T. G. Masaryka (pan
Pošta na tel : 313 502 450), Galerie Karla a Petra Kellnerových
(v è. p. 71) a Muzeum sportovních vozù (è. p. 426,
inf.: 313 502 045 nebo 313 502 049).

A tím by mohl náš vlastivìdný výlet konèit. Zbývá však
ještì doplnit, že pøes Lány do nedaleké lokality Pínì (po žluté
znaèce na západ), vedla z Prahy slavná buštìhradská
dráha (paradoxnì spjatá s naším mìstem pøízviskem, aè
tudy nevedla a nejblíže se chodilo na vlak do Vrapic ) pro do-
pravu døeva z lánských lesù. Asi víte, že tato konìspøežná
dráha (druhá na území Èech) mìla vést až do Plznì, ale by-
la ukonèena u Pilské hájovny, kvùli finanèním potížím. Zde
nedaleko mùžete dodnes najít její pozùstatky. Tra  o roz-
chodu 112 cm totiž nemìla dlouhou životnost, protože se za-
èala brzy rozpadat a zarùstat, takže musel být provoz
zastaven již zhruba po roce. Dalšího rozkvìtu se pak tzv.
buštìhradské dráze dostalo až v letech otevøení kladenských
dolù a taky poté, co zaèala v Buštìhradì hrát stejnojmenná
kapela.

Ale to už je jiná kapitola, tak nìco z toho zkuste neza-
pomenout a nezapomeòte ani dìti doma u poèítaèe. A kdyby
nebyl sníh a mráz, tak si vezmìte tøeba kola a š astnì se
vra te, abychom mohli pøíštì zase spoleènì nìkam jinam. 

JB
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RÁN - ZEMÌ KONTRASTÙ

Napadlo nás rozšíøit BZ o rubriku Okénko do svìta, ve
rém bychom mohli naše ètenáøe seznamovat s nìkterými
zajímavými zemìmi nebo pøíbìhy èi zážitky z rùzných
zemí. Víme, že obèan Buštìhradu, doktor Oplt, prožil d -
hou dobu v Iránu, kde pùsobil  roky jako mimoøádný

nomocnìný velvyslanec  a to právì v nejtìžší dobì
irácko- ránské války a vzniku ránské slámské epubliky.
Do Iránu se vrátil ještì jednou - v dobì zcela nedávné - jako
vedoucí odborné skupiny, která mìla za úkol posoudit na
základì projektu, který zpracovala kanadská strana, zpù-
sob otevøení mohutného ložiska kamenného uhlí uprostøed
pouštì, blízko mìsta Tabas. Zkusili jsme proto požádat dok-
tora Oplta o malý seriálek pro náš èasopis, ve kterém by se

s našimi ètenáøi podìlil o své zážitky z této zemì. K naší
velké radosti souhlasil.

Doufáme, že se ám bude jeho vyprávìní líbit tak jako
nám.

Pane doktore, mohl byste se se ètenáøi
Buštìhradského zpravodaje podìlit o své zážitky z pobytu
v Íránu?

Proè ne, docela rád, už také proto, že se jako rodilý
"buštìhraïák" vždy k našemu mìstu hlásím. A pokud jde o
tìhradský zpravodaj, ten si vždy se zájmem pøeètu a
ní se pokusím k jeho vydávání pøispìt seriálem krátkých
èlánkù. Jen se obávám, aby mé krátké vyprávìní bylo pro
ètenáøe BZ zajímavé. Už také proto, že je to úkol docela ne-
nadný, protože jde o zemi  o níž by bylo možné  vyprávìt 

OKÉNKO DO SVÌTA
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velice dlouho a stejnì by to byl jenom zlomek èi støípek vše-
ho toho zajímavého, pro Evropana exotického, tajuplného,
romantického, ale i drsného života. Zemi, která je opøedena
legendami, ale i historií srovnatelnou v èase se známými
gyptskými pyramidami, støetem dávné  øecké civilizace s kul-

turou staré a mocné perské øíše, kterou založil Kýrós Veliký
již kolem roku 560 pø. K., pøes vojenské tažení Alexandra
Velikého v roce 3  pø. K., jeho pokoøením perské øíše, roz-
valením Pers pol , letního sídla perských šáhù, dalšími
staletími trvajícím vývojem této zemì až po souèasný rán.
Jde o tak dlouhou historii, že si vùbec nelze pøedstavit se jen
pokusit toto vše vmìstnat (omlouvám se za toto slovo, pro-
tože o historii by se mìlo psát jen s velkou pokorou) do snad
jen nìkolika krátkých èláneèkù v našem zpravodaji. 

Nesnadné je hodnotit i vývoj souèasného ránu, zejména
revoluèní události (1978-1981), které zmìnily císaøství  v je-
hož èele stál šáh Mohammad Réza Páhlaví  na ránskou
slámskou epubliku, jazykem farsí Džamhurí-e Eslamí-e
rán  pod vedením tehdy nejvyššího náboženského èinitele,
nositele islámu Ajatolláha Chomejního. Jen pro popis
událostí, které zmìnily císaøství na ránskou slámskou
epubliku a které vedly k dnešnímu vnitropolitickému vývoji
zemi, její zahraniènì-politické orientaci, hospodáøství a kul-

tuøe a pøedevším životnímu stylu by mohlo být vyhrazeno
nìkolik vydání zpravodaje. Ale to pochopitelnì není smyslem
tohoto povídání, ale i tak se nìkterých otázek a zajímavostí
dotkneme snad v nìkterém z pøíštích èlánkù.

Tak tedy rán s hlavním mìstem Teherán s více než 
miliony obyvatel je zemí, kterou obývají v nejvìtším poètu
Peršané, dále pak zerb džánci, kurdové, arabové, arm ni,
turkmeni, kaèkajové, baluèané. Hlavním jazykem je perština,
která je velmi složitá v písemném projevu, píše se zprava do
leva a její "hieroglyfový" charakter je samozøejmì pro cizince
naprosto neèitelný, ale je docela libozvuèná, což vynikne ze-
jména nejen pøi rozhovoru, ale zejména pøi ètení veršù staré
perské poezie. Ofici lním státním náboženstvím je islám, je-
hož uèení je obsažené v Koránu, které vyznává více jak 98 %
obyvatel. Právì tomuto uèení je podøízen veškerý vnitøní ži-
ot zemì. Mezi nejvýznamnìjší svátky zemì patøí oslava

nového roku, který pøipadá na 21. bøezen. Tento svátek se
nazývá Nourus. Mezi významné náboženské svátky patøí
dále tzv. Ramadán, svátek, jehož vznik se datuje v historic-

ých dobách, kdy ránec celý mìsíc, od východu do západu
slunce  má zakázáno pøijímat jakoukoliv potravu. Podle
nìkterých výkladù vznikl Ramadán v dobì, kdy zemì byla
postižena bídou a hladem. Hlavou státu je prezident, který
je zároveò vysokým náboženským èinitelem, Ajatolláhem.
Zákonodárným orgánem je jednokomorový arlament -
Madžlis. Penìžní jednotkou je ijál, který v dobì císaøství
patøil  k   jedné  z nejtvrdších   mìn   na vìtové burze. A
úplnost  navázání  našich  diplomatických stykù s touto
zemí se datuje od r. 1927 zøízením konzulátu v Teheránu,
terý byl v r. 1928 povýšen na velvyslanectví. 

Za zmínku snad stojí, že v 70  letech zde byly organi-
zovány oslavy 2500 let od vzniku perské øíše. Centrem kul-
turních památek ránu  o kterých snad pøíštì pohovoøíme
jsou taková mìsta, jako Isfahán, který ve 13. století byl
hlavním mìstem Persie, ale také historická mìsta
Pers polis a Šíráz, kde se nachází nejvìtší množství his-
torických staveb, které jsou typické pro celou Støední Asii

tedy i pro bývalou Persii - mešity. Je zde také soustøedìna
dodnes rukodìlná výroba nejrùznìjších výrobkù ze železa,
mìdi, bronzu a jiných kovù. Patøí sem i tradièní perské
miniatury  znázoròující historii Persie. Nelze se nezmínit

tradièní výrobì ruènì vázaných perských kobercù,
pøekrásných vzorù a barev ve mìstech Tabríz, Kashan,
Mashed, Isfahán, Gom a dalších mìstech  po nichž se také
koberce jmenují.

Jde o zemi, která zaujímá zcela mimoøádné, øeèeno
slovníkem diplomacie strategické postavení jako souèásti
Støedního ýchodu, tedy oblasti  o níž se dnes hodnì ho-
oøí a jejíž souèasný vývoj vzbuzuje obavy, ale i nadìji.

Nejsou tato slova tak trochu nadnesená? Urèitì ne. Vždy
tato zemì je nespornì z hlediska své rozlohy, ale i polohy
hegemonem, neboli do jisté míry urèujícím faktorem vývo-
je na Støedním ýchodì  a tedy i v oblasti tak citlivého
Perského zálivu. 

Samotný pohled na mapu toto konstatování jen
potvrzuje. Tato zemì sousedí na východì s Pákistánem,
Afg nistánem, na severu s Turkmenistánem a pobøežím
Kaspického moøe s jeho pomeranèovými háji a ještì sev -
nìjší hranicí s zerb džánem a Arménií až po západní
hranici s Tureckem, s nímž jej s okolním svìtem, v dobì
rácko-íránské války, kdy byl uzavøen vzdušný prostor nad
ránem, spojovala  jediná komunikace  po níž byl rán zá-
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Mapa Íránu

Pasargady - robka Kýra Velikého (560  pø. K.). Foto autor



sobován. Významné postavení ránu je umocnìno jeho zá-
padní hranicí se zemí, která dnes nechybí ani v jednom
televizním èi rozhlasovém zpravodajství, Irákem. Hranicí,
která by mohla dlouho vyprávìt o nelehkém vývoji vztahù
tìchto dvou zemí, vèetnì války mezi tìmito zemìmi v os -
desátých letech. Samostatnou pozornost je však tøeba
vìnovat jižní hranici ránu, která je omývána vodami
Perského zálivu, jehož pobøeží, ale i èást pevniny, která se
sklání do moøe, tzv. kontinentální šelf  je zdrojem strate-
gické suroviny, která bez nadsázky limituje prùmyslový
rozvoj v celosvìtovém mìøítku, ropy nebo nafty. V této sou-
vislosti lze uvést, že rán je bohatou zemí i na jiné suroviny,
poèínaje rozsáhlými ložisky primárního zemního plynu, t -
dy plynu, který není vázán na ložiska ropy, dále ložisky
èerného kamen uhlí, ale i dalšími surovinami, kovy i
kovy, pokrývajícími snad celou známou Mendìlejevovu
tabulku.

Jen kamenem bys dohodil, abys na druhé stranì
Perského zálivu zasáhl arabské zemì Omán, Spojené

rabské miráty, Saudskou Arábii, Katar a Kuvajt, tedy
zemì známé pøedevším tìžbou a vývozem ropy. 

Právì vyjmenování sousedù ránu dává tušit  o jakou
plochu a o jaké strategické území se jedná. Je to plných
1 848 000 km  s poètem obyvatel pøibližujících se k 70
milionùm. Tento plošný rozmìr zemì, její tisíce kilometrù
dlouhá hranice se sousedy, poèet obyvatel a jejich
ložení pøedurèuje, že jde o zemi kontrastù. Ano, rán v his-

torických dobách byl, ale i v souèasnosti je zemí kontrastù.
A to jak z hlediska geografického,  i demografického.
Akcent na tato dvì krit ria je jich jistì více  však zmínìné
kontrasty nejlépe vystihují. 

rán ze dvou tøetin  pokrývají nebetyèná pásemná pustá
pohoøí, jejichž výše sáhá do pìti tisíc metrù.
Nejvýznamnìjší jsou pohoøí Elborz a Zagros ve støední
èásti ránu  na jejíchž úpatích se lze projít po solných
pouštích jako zbytku prehistorických moøí, kontrastujících
s úrodnými poli s pìstováním vysoce kvalitní perské rýže,
která je jednou ze základních složek ránského jídelníèku,
pìstováním èaje, pro rán charakteristických pistáciových
oøechù, fíkù, velkého množství nejrùznìjších co do barvy
tvaru  melounù, hroznového vína, pomeranèù, citronù,

granátových jabl k, ale i ovoce, které je známé v Evropì.
Velkým kontrastem jsou i sídla bohatých ráncù v podhùøí

hor v severní èásti mìsta Teheránu s ještì hlinìnými
tavbami na íránském venkovì. To vše v úzké vazbì na

výskyt vody, která byla, ale i dnes je limitujícím faktorem
života. Evropan, který necítí vùni pouštì, ani snad nemùže
docenit tuto skuteènost. Proto ránci již v historických
dobách uctívali vodu jako svatý živel vèetnì jejíh

va.
Aco poèasí? Jak v které èásti ránu. Ale pro Evropana

zejména v severní èásti ránu docela pøíjemné.
Pøedevším støídání ètyø roèních období. S pøíjemným
jarem se sytou zelení v místech nížin a pastvin, v pásu na
severu podél Kaspického moøe èi v rozsáhlých parcích,

množstvím nejrùznìjších exotických kvìtù  z nichž nìkteré
jako napø. královna noci, vydávají svoji exotickou vùni
právì až v dobì po západu posledních paprskù slunce.
Léto je horké  s teplotami, které dosahují 45 °-50 °C, ale co
je dùležité, je suché. Takže i tyto vysoké teploty se celkem
dobøe snášejí. Snad i tím, že mnohdy život zaèíná v létì
právì až po západu slunce, kdy po celodenním žáru
nastává typicky kontinentální chladná noc, která dává
pøíležitost pøíjemnì posedìt pøi pohledu na oblohu po celé
léto bez mrakù, s nezvyklým  množstvím  záøících hvìzd
a opaènì postaveným pùlkruhem mìsíce. Podzim patøí

pøíjemným etapám roku, kdy se pøíroda již ochlazuje
pøipravuje se na zimu, která v severních èástech zemì

oblasti pásemných pohoøí s sebou pøináší mohutné vrstvy
snìhu s teplotami místy i -10 °C. Ale i zde zùstává zemì
vìrna již výše zmínìným kontrastùm, protože tyto klima-
ické pomìry se týkají pøedevším severní a èásteènì støed-
ní èásti ránu, zatímco jižnìjší èásti zemì, nemluvì již o
lasti dotýkající se Perského zálivu, jsou ve znamení sub-
tropù se všemi jeho charakteristickými znaky. 

Takže tolik pokud jde o úvodní popovídání. Pøíštì o
ním mìstì ránu, Teheránu  se všemi jeho zajímavost-
mi  mezi nìž nespornì patøí perský bazar, vysoké vìže
minaretù  odkud tøikrát dennì zaznívá hlas mue z na, který
svolává své muslimy k modlitbì, 
starého perského umìní a

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
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Teherán - Zlatá mešita. Foto autor
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JMÉNA HLOUPÝCH NA VŠECH SLOUPÍCH

Býval jsem školákem a spolu s kamarádem jsme na
èas stali terèem rùzných útokù od partièky lumpù

vyšších tøíd. Nechci tu však meditovat o šikanì, ale
konkrétnì jeden týpek mì pìknì štval. Tahal mì
zezadu za aktovku, podrážel nohy na chodbì nebo
na kluzišti, lil mi do obìda v jídelnì èaj a podobnì.
Chtìl jsem se mu strašlivì pomstít, ale otec mì vedl
k tomu, že se nežaluje, takže jsem jen hrdì trpìl.
Moje moudrá babièka mne však vybavovala do svìta
spoustou svých vtipných pøirovnání a glos, takže
jsem se stal, slovy klasika, takovým tulákem po
hvìzdách: myslet si mohu co chci  a to ze mne nikdo
nevytluèe. Dìda býval krejèí a nastupující pováleèná
demográcie udìlala jeho kapitalistickým rejdùm
konec, takže všudypøítomné symboly moci komento-
vala ta dobrá žena s chutí úsmìškem: "jména
hloupých na všech sloupích". Pøestal jsem prchat
køovinami, nechodit na obìdy a bruslit, nosit tašku

ruce, ...dostal jsem nápad! Hned druhý den jsem si
nesl ze školy køídu a na každém sloupu, zídce

ohradì se za mnou skvìly nápisy: "Jirásek je vùl!",
protože byl pøinejmenším hloupý. Jméno známého
spisovatele nosil totiž zmínìný terorista ponìkud
paradoxnì, nebo  byl zasloužilým propadlíkem

všichni jsme pochybovali, že se umí bezchybnì
podepsat. No a Jirásek zuøil a netušil. Ato byla má
satisfakce. Má vzpoura proti útlaku.

A uplynula léta kra asù s laclem, stavebnic a pro-
lézaèek. Zaèal jsem jezdit do pøírody, po hradech a na
hory. Ani v té dobì nezùstaly sloupy bez povšimnutí,
beze jmen. Jenom se staly jednotvárnìjšími. Posuïte
sami a mnozí vzpomenete. "XIII. SJEZD", "TESLA",
"XIV. SJEZD", "XV. SJEZD" nebo i jiné sportovní akce
byly po sloupech a nárožích propagovány. Nevnímal
jsem to, zvykl  jsem si na plíživou dotìrnost takové
reklamy. A utíkal jsem pøed ní ven z mìsta. Nezdaøilo
se. Na lavièkách lesních restaurací, na hradbách,
podstavcích soch, na vyhlídkách do kraje i v
kyních, všude na mne køièely vyryté èi vydlabané
zápisy podobnì vydlabaných hlav. "BYL JSEM TU -
KAREL 1975" nebo tøeba "OSTRAVA - ZA 160!" tu
nesmazatelnì hyzdilo staleté pískovcové kvádry èi
meny stromù. Nikdy jsem nikam nic nevyryl, protože

jsem se nechtìl nesmazatelnì zaøadit mezi ty hloupé.
Èas bìží jako bláznivý znìlo z drá ákù, když os -

desátá léta pøivála od západu do èeských luhù sym-
boly punkové éry. Jako vzpoura proti útlaku tržní
spoleènosti se narodilo graffiti. Rozevláté postavy
otce tohoto smìru Warrena Hardinga (kamaráda nám
známìjšího slovenského mistra amerického pop-artu
Andyho Warhola) zdobily v New Yorku kdejakou  dál-
nièní zeï nebo ponuré prostory podzemních garáží.
Bylo to zakázané, stíhané, ale zajímavì to zjemnilo
tvrdou neteènost betonové šikany moderního vìku.

Bylo to nové a zajímavé. (Vždy  Hardingovy obrazy
sou dnes k vidìní v drahé galerii Slovanského domu
a Andy W. má na Slovensku celé muzeum.) Také
taková jména na sloupech, což? I u nás má graffiti
svou historii, své mistry i plagiátory. Žel výtvory
naèmárané fixem do savého podkladu fasád mal -
ostranských domù, skla tramvají porytá diamantovými
øezáky, renovované výtahy rozryté slaboduchými
symboly nebo zastøíkaná okna vagonù metra jsou ne-
jen podpisy, nýbrž trapnou ejakulací tupé hlouposti
svých tvùrcù. 

A jsme doma, v souèasnosti. Hned poèátkem de-
vadesátých let se naše sloupy zaskvìly dalšími
jmény. Plakáty hudebních hvìzd jsou pøelepovány
reklamami prodejních gigantù, šamani a kouzelníci se
pøedhánìjí v nabídkách zázrakù a sekundují jim
náborové lístky sekt náboženských buditelù i uspá-
vaèù. Vrcholem v pøehlídce kandelábrového umìní
pak bývají pøedvolební období, kdy jsou na sloupích
lep cí páskou nesolidnì pøipásáni údajnì solidní
adepti státních funkcí. Inu  doba je taková a
mùžeme se pøed ní schovávat do køovin. Najde si
nás všude. I v Buštìhradì. (Koneènì doma, že?)

S babièèiným "kdo pozdì chodí  sám sobì škodí"
jsem tedy vyrazil po buštìhradských ulicích zjistit,
zda jsou tu dramatickými tagy oznaèena teritoria
poulièních gangù jako v Harlemu nebo zda tu žijí mezi
námi nìjací v budoucnu slavní sprejeøi. Ve snaze za-
jistit si materiál do BZ jsem prolezl kdejaký kout.
Vyjma úøedních vývìsek žádná jména! Hrùza,
pomyslel jsem si. Zároveò jsem však musel smeknout
pøed mìstem, jehož mládí nemá potøebu projevovat
se výše zmínìnými barbarskými kousky, chodí si v k
hrát fotbálek, šachy nebo zapìt do sboru nebo do
taurace. Sláva, jež se bude dotýkati hvìzd,
vzpomnìl jsem pateticky na školní èetbu... a zase na
školu... a zase na sloupy... a zase na Jiráska! Vážení
pøátelé, ano... zašel jsem do pøístøešku pøed základní
školou a tam jsem je našel! Buštìhradští jezdci se
schází urèitì tady... (ètu: orlando je svinì .. jsme ra-
sisti.. jedlièka je na mizinì.. ty lidi kteøí kouøí milujou
viky.. je to debil.. já sem koèka kdo chce mùže se spo-
jit.. kuba je hustej.. miluju kristýnu.. miluju kouø z
gár.. briketa je.. kdo chce š... nesmí fòukat.. bílá síla
zvítìzí.. skoøepa neumí kreslit.. škola nám h... dává
hospoda nás vychovává vychová z nás debily pøiblblý
a vopilý.. malej kaèer..  a to staèí, ne?). Pevnì vìøím,
že tím je vzpoura proti všemu útlaku naplnìna. A
satele tìch nápisù že netrápí monstra novoroèních
slev v obchodech, sado-masochistická média ani
sousedùv bazén natolik, že by si zastøíkali svùj vlast-
ní svìt k nepoznání.

No, a na závìr této výroèní zprávy o stavu
hloupých na buštìhradských sloupích bych napsal
dravici: "Punk`s not dead, až se ucho utrhne "

JB
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SKLENIÈKA, Petr: Nákladní vozy projíždìjí Buštìhradem naèerno
[Obyvatelé Buštìhradu nechtìjí, aby mìstem projíždìji kamiony,
teré tam nepatøí.]

Kladenský deník, 6.1.2005, roè. 10, è. 4, s. 2. 

(ps) [=Petr Sklenièka]:  Zùstane Buštìhrad bez kronikáøe?
[Vìnceslava Cachová byla kronikáøkou Buštìhradu 24 let a skonèi-
la v roce 2003. Zatím Buštìhrad nemá jejího nástupce.]
Kladenský deník, 17.1.2005, roè. 10, è. 13, s. 2. 

(ps) [=Petr Sklenièka]:  Lidé se z mobilu dozvìdí i ordinaèní dobu
lékaøe [Nová služba pro buštìhradské obèany - prostøednictvím
svých mobilních telefonù na wapové verzi webu mìstského úøadu
se mohou dozvìdìt nejrùznìjší novinky.]
Kladenský deník, 22.1.2005, roè. 10, è. 18, s. 3

(ps) [=Petr Sklenièka]:  Buštìhradští to rozpálí u cimbálu [Krátká
zpráva - Veèerní cimbálovou zába u v Sokolovnì poøádá sdružení
Buštìhrad sobì.]
Kladenský deník, 4.2.2005, roè. 10, è. 29, s. 3.

ŠPALEK, Ondøej: Pøi masopustu nechybí živá hudba  [Krátká zprá-
va - oznámení masopustního prùvodu v Buštìhradì, který poøádá
sdružení Buštìhrad sobì 5. února 2005.]
Kladenský deník, 4.2.2005, roè. 10, è. 29, s. 2. 1 foto (fot. Ondøej
Špalek - Hradèanský orchestr Josefa Kocúrka pøi masopustu v roce
2004)

(zk) [=Zdenìk Kuchyòka]: V Buštìhradì bude masopust [V sobotu
5. 2. 2005 se bude v Buštìhradì konat masopustní prùvod a veèer

bude hrát k tanci cimbálová hudba.]
Mladá fronta Dnes, 4.2.2005, roè. 16, è. 29; Støední Èechy Dnes -
Kladensko, s. C/3

(zk) [=Zdenìk Kuchyòka]: V muzeu pøivítali už pìtiti ící návštìvnici
[Rozhovor s pìtitisící návštìvn c  muzea O. Pavla.]
Mladá fronta Dnes, 4.2.2005, roè. 15, è. 29; Støední Èechy Dnes -
Kladensko, s. C/3. 1 foto (fot. Zdenìk Kuchyòka - pìtitisící
návštìvnice muzea paní Daniela Štìpánová)

(kos) [=Bøetislav Kostka]: Masopustní veselí mráz nezkazil
[Masopustní prùvod prošel v sobotu 5.2. Buštìhradem a skonèil

místní Sokolovnì]
Kladenský deník, 7.2.2005, roè. 10, è. 31, s. 3. 1 foto (fot. Bøetislav
Kostka - èelo masopustního prùvodu masek tvoøila skupina
muzikantù Stryci z Buštìhrada)

PØEÈETLI JSME ZA VÁS

Ondøej Špalek v èlánku v Kladenském deníku (Dívèí válka nehrozí.
Kladenský deník 4.2.2005, roè. 10, è. 29, s. 3) srovnává za-
toupen  žen a mužù v zastupitelstvech mìst Kladenska a Slánska.

V èlánku pak kladenská zastupitelka Jana Kapicová (KSÈM) øíká,
že by vìtší pomìr žen zastupitelstvu Kladna prospìl: "Nebylo by to
na škodu. Nemohu si pomoci, ale podle mne jsme prostì svì-
domitìjší a pilnìjší." Redaktor Špalek zjiš uje, že ze srovnání poè-
tu žen a mužù v zastupitelstvech Kladna, Slaného, Stochova,
Unhoštì, Velvar, Smeèna a Buštìhradu vychází Buštìhrad jako
mìsto s nejvyšším procentem (55,6 %) zastoupení žen v mìst-
ském zastupitelstvu  a proto konstatuje: „Jediným mìstem, kterému
doslova a do písmene vládnou ženy, je Buštìhrad. Starostkou je
zde Jitka Leflerová a z devíti mìstských zastupitelù jich nosí sukni
rovnou 5."

Pøipravila I. Kasalická, info bibliogr. odd. SVK Kladno
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POLICIE ÈR INFORMUJE
Pøehled evidovaných trestných èinù a pøestupkù spáchaných v obci Buštìhrad v roce 2004/2005

prosinec 2004
1. 12. 2002 - trestný èin ul. Palackého - vloupání do vozidla - neznámý pachatel
1. 12. 2004 - trestný èin ul. Pražská - poškození laku vozidla - neznámý pachatel
7. 12. 2004 - pøestupek ul. Høebeèská - køivé obvinìní - zjištìn pachatel
8. 12. 2004 - trestný èin ul. U Dálnice - vloupání do vozidla - zjištìn pachatel

27. 12. 2004 - pøestupek ul. Kladenská - požár kontejneru na tøídìný odpad - neznámý pachatel
27. 12. 2004 - pøestupek ul. Sladkovského poškození skleníku - neznámý pachatel
30. 12. 2004 - trestný èin ul. Revoluèní - vloupání do vozidla - neznámý pachatel

leden 2005
1. 1. 2005 - pøestupek ul. Prokopova - jízda pod vlivem alkoholu - zjištìn pachatel
5. 1. 2005 ul. Hutnická - nález odcizených registraèních známek z motorového vozidla
6. 1. 2005 - pøestupek ul. Vávrova - fyzické napadení - zjištìn pachatel
8. 1. 2005 - pøestupek ul. Tyršova - jízda pod vlivem alkoholu - zjištìn pachatel

13. 1. 2005 ul. Hutnická - nález odcizeného vozidla
13. 1. 2005 - pøestupek ul. Kladenská - slovní obtìžování osoby na høbitovì - neznámý pachatel
18. 1. 2005 - pøestupek ul. Høebeèská - poškození okna vozidla - neznámý pachatel
19. 1. 2005 - trestný èin ul. Starý Hrad - vloupání do vozidla - neznámý pachatel

stav ke dni 28. 1. 2005 por. Petr Kohout

NAPSALI O NÁS
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PUNÈOŠKY ZÁMECKÉ PANÍ

Na pùdì buštìhradského zámku se sušily punèochy.
Jedenáct párù bílých punèoch a jedenáct párù punèoch
rùžových. Nastala noc.
Zámecká paní poruèila komorné, aby jí rychle donesla
alespoò jeden úplný pár punèoch (bílý nebo rùžový),
nebo  musí spìšnì odjet na dùležitou schùzku.
Komorná se vmžiku vrátila z tmavé pùdy a splnila pøání
své paní. Kolik kusù punèoch musela rychle pøinést, aby
byl jeden pár urèitì celý? 

TITANIC

V pøístavu kotvila loï. Námoøník si spustil žebøík a jal se
natírat lodní bok. Stál pøitom na poslední pøíèce, tedy jen
10 centimetrù nad hladinou vody. 
Pøíèky žebøíku byly od sebe vzdáleny 20 centimetrù. Pøi
pøílivu stoupla hladina o jeden metr, tak už jistì víte, o ko-
lik pøíèek musel natìraè vystoupit nahoru, aby nestál ve
vodì, že?
(...a kdyby ne, tak pøíštì to
prozradíme.)

Øešení hádanky z minulého èísla:

HLAVOLÁMÁNÍ


