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cena: 327,- Kè 

rozmìry: 6,0 cm x 8,9 cm = 54 cm2

cena: 162,- Kè

rozmìry: 8,1 cm x 8,9 cm = 72 cm2

cena: 216,- Kè

rozmìry: 6,0 cm x 4,3 cm = 26 cm2

cena: 78,- Kè
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Vážení obèané,

v tomto "Slovu starostky" se chci vìnovat tolik diskuto-
vané problematice financování obcí. Domnívám se, že
pro obèany Buštìhradu bude zajímavé, dozvìdí-li se

nìkterá fakta o tom, jak probíhá financování obcí a jak
obce využívají svých finanèních zdrojù.

Nejprve nìkolik globálních èísel ze statistiky minister-
stva financí:

pøíjmy obcí k 31. 12. 2003 v mil. Kè (po opravách)
243 967,3

pøíjmy obcí k 31. 12. 2004 v mil. Kè (po opravách)
248 474,1

Základním zdrojem pøíjmù všech obcí jsou daòové
pøíjmy - danì z pøíjmu fyzických a právnických osob, daò
z pøidané hodnoty, poplatky a danì z vybraných èinností
a služeb, daò z nemovitosti. To jsou prostøedky ze stát-
ního rozpoètu, poukazované obcím prostøednictvím fi-
nanèních úøadù. Další pøíjmovou složku tvoøí  vlastní
pøíjmy obcí - rùzné poplatky, které obèané hradí pøímo na
radnicích. Významnou složkou pøíjmové èásti obecních
rozpoètù jsou dotace z rùzných zdrojù - ze státního
rozpoètu (napø. v našem pøípadì dotace na opravy
zámku), státních fondù (napø. pro nás ze Státního fondu
životního prostøedí ÈR na ÈOV a kanalizaci), dotace od
krajù (napø. pro Buštìhrad dotace na opravu spadlé
opìrné zdi v Revoluèní ulici).

O výdajích obcí vypovídají tato èísla: 
výdaje obcí k 31. 12. 2003 v mil. Kè (po opravách)

248 543,5
výdaje obcí k 31. 12. 2004 v mil. Kè (po opravách)

258 254,3
Výdaje obcí jsou zejména: bìžné výdaje - nákupy

vody, paliv, energií, služeb, platy zamìstnancù, dále vý-
daje na dopravní obslužnost, pøevody pøíspìvkovým or-
ganizacím, opravy, sociální dávky.  

Na dokreslení situace nutno podotknout, že uvedené
údaje se týkají celkového poètu 6244 obcí v celé repub-
lice (stav k 31. 12. 2004). 

Z uvedených èísel vyplývá, že výdaje obcí ve s -
nání s pøíjmy byly pøekroèeny. Proè? Vyvstává nový
fenomén - zadluženost obcí. Ta se týká pøedevším
bankovních úvìrù od penìžních ústavù a návratných fi-
nanèních výpomocí a pùjèek ze státního rozpoètu

rozpoètù státních fondù. Úvìrù používají obce pøede-
vším na akce související s ochranou životního prostøedí
- plynofikace, kanalizace, èistírny, vodovody, dále k vý-
tavbì bytù a jiné obèanské vybavenosti, opravy komu-

nikací. Protože termíny splatnosti úvìrù jsou stanoveny
v rozmezí od 2 až na 25 let (nìkdy i více), a které obce
ruèí vìtšinou svým majetkem a budoucím  pøíjmy,
dochází zvláštì v posledních letech k velkému nárùstu
zadluženosti obcí a tím k utlumení dalších rozvojových
akcí na nìkolik let. Opìt èísla: 

zadluženost obcí k 31. 12. 2003 v mil. Kè

zadluženost obcí k 31. 12. 2004 v mil. Kè 

A jaký je výhled? Dùvodová zpráva k návrhu novely
zákona o daních z pøíjmù udává, že oèekávané dopady
na rozpoèty obcí v roce 2006 budou èinit 3,09 mld. Kè

v roce 2007 se oèekává dopad ve výši 5,53 až 5,74 mld.
Kè. Stát mùže své daòové pøíjmy snižovat, protože má
nástroje na tento systém. Dojde-li ke snížení pøíjmù do
státního rozpoètu, sníží stát výdaje pro obce nebo zvýši
zadlužení. Na rozdíl od státu však obce tyto možnosti
mají velmi omezené, protože nejsou schopny ovlivòovat
své pøíjmy a jen velmi omezenì mohou ovlivòovat své
výdaje. Uskuteèòování státní daòové politiky na úkor
obcí se dostává zvláštì v poslední dobì do popøedí ak-
tivity obcí, protože mnoho z nich má uzavøenou celou
øadu dlouhodobých závazkù  a tím mají velmi zúžený
prostor pro své aktivity. V jejich zájmu jsou taková
opatøení, která by napomohla k øešení neutìšeného vý-
ledu - napø. navýšení pøíspìvku na výkon pøenesené pù-

sobnosti vèetnì legislativního øešení úhrady výkonu
pøenesené pùsobnosti. Cílem by mìla být 100% úhrada
nákladù obcí na výkon pøenesené pùsobnosti. Obce se
staví proti obohacování státního rozpoètu na úkor obcí v
vislosti s navýšením DPH. Navýšení DPH se velmi
citelnì dotklo obecních rozpoètù zejména v souvislosti
se stavebními pracemi a se službami souvisejícími s
straòováním odpadù a jejich svozem. Obce se za-
sazují o novelu zákona o rozpoètovém urèení daní, která
by mìla zohlednit také daò z nemovitosti a jiné místní
poplatky. I my v Buštìhradì bychom uvítali, kdyby se
navrhovaná opatøení realizovala a sestavování našeho
rozpoètu jsme mohli provádìt s tím, že pøíjmová èástka
bude vyšší než výdajová. 

Tento malý pøehled je pouhou zmínkou o problema-
ice financování obcí. Téma financování je velmi široké a
žádalo by si mnohem vìtší prostor. Ale nechci ètenáøe
nudit kupou èísel, pouze je informovat o tom, co se i nás
bezprostøednì dotýká a s èím se témìø každodennì na
radnici potýkáme.

Ana závìr informace o tom, jak dopadl Buštìhrad
loòském roce: 

skuteèné pøíjmy mìsta po konsolidaci èinily 40 701
tis. Kè, konsolidované výdaje 45 176 tis. Kè. Schodek
rozpoètového hospodaøení 4 475 tis. Kè byl plnì pokrytý
poklesem finanèních prostøedkù vykázaných na
kovních úètech - ze stavu 6 917 tis. Kè k 1. 1. 2004
na 2 442 tis. Kè k 31. 12. 2004. Veškeré detaily k rozpoè-
tu r. 2004 jsou pro zájemce k nahlédnutí v úètárnì

ského úøadu.

J. Leflerová - starostka
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Z RADNICE

Z MIMOØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO 
DNE 27. 6. 2005 

Místostarosta struènì seznámil zastupitele se stávající
situací ohlednì výbìrového øízení na akci "Kanalizace

ÈOV Buštìhrad". Firmy Skanska a MAO podaly námitku
proti rozhodnutí zadavatele o pøidìlení veøejné zakázky na
tuto akci. Námitku obdrželi všichni zastupitelé s pøedstihem
v písemné podobì k prostudování a souèasnì obdrželi
návrh odpovìdi. Poté pøedal slovo pøedstaviteli organizáto-

ra výbìrového øízení ing. Pilskému, který doporuèil námit
nevyhovìt. Ing. Pilský podrobnì seznámil zastupitele

postupem hodnotící komise a systémem hodnocení s tím,
že v žádném pøípadì nedošlo k porušení zákona o
dávání veøejných zakázek a provádìcích pøedpisù. Dále
informoval o tom, že organizátor, firma STORMEN, konzul-
tovala tuto námitku s nezávislým právníkem, který nesh -
dal žádné pochybení nebo porušení zákona.

Vzhledem k výše uvedeným skuteènostem pøedložil
místostarosta zastupitelstvu návrh této námitce nevyhovìt
a navrhl, aby v textu  odpovìdi bylo zamìnìno èíslo jed-
nací za èíslo evidenèní veøejné zakázky a vložena vìta
"Vaše námitka byla projednána na 4. mimoøádném
zasedání mìstského zastupitelstva konaném dne 27. 6.
a zastupitelstvo se usneslo námitce nevyhovìt." MìZ
návrh námitce nevyhovìt a doporuèení o slovních
úpravách textu ve sdìlení  jednomyslnì schválilo.

Místostarosta informoval, že za pomoci firmy GIRSA, která
pro mìsto kvalitnì zpracovala pøíslušnou žádost, získalo
mìsto dotaci od státu na další opravy zámku ve výši 3,9
mil. Kè. Vzhledem k výši dotace ji nelze èerpat bez prove-
dení výbìrového øízení v souladu se zákonem o zadávání
veøejných zakázek. Pøedal slovo ing. arch. Javorèekové,
terá seznámila pøítomné se stávajícím stavem záchrany

buštìhradského zámku a uvedla, že tyto finance budou
použity v souladu se zpracovaným projektem na opravu
støedního køídla zámku. Doporuèila zastupitelùm, aby
bìrové øízení provedla firma STORMEN. Místostarosta
požádal Ing. Pilského, aby specifikoval druh výbìrového
øízení a cenu za poskytnutou službu. Ing. Pilský sdìlil, že
firma STORMEN zabezpeèí provedení výbìrového øízení
na základì pøíslušné mandátní smlouvy s cenou za prove-
dení této akce ve výši Kè 20.000,- + DPH. Zastupitelé
odsouhlasili uzavøení mandátní smlouvy s firmou STOR-
MEN a cenu ve výši Kè 20.000,- + DPH za provedení
výbìrového øízení a vymínili si, že se bude jednat o
øené výbìrové øízení, kdy jediným kritériem bude
abídková cena.

MC Buštìhradský pelíšek pøedložilo MìZ žádost o souhlas
s vybudováním høištì u Kulturního støediska na pozemku
mìsta parc. è. 1043/1 s tím, že po jeho dokonèení mìsto
pøevezme bezplatnì toto høištì i s herními prvky do svého
vlastnictví a bude se o høištì starat.

Jednomyslnì schváleno

MìZ obdrželo žádost pracovní skupiny (zástupcù
buštìhradských rodièù) o obnovení dìtského høištì na
pùvodním místì na Høebeèské ulici a to v místì pøiléha-
jícím k fotbalovému høišti a k tenisovým kurtùm.
Místostarosta seznámil pøítomné se žádostí  Tenisového
oddílu Buštìhrad o vybudování nového tenisového kurtu
na jejich náklady ve stejné lokalitì. 
V diskusi vystoupili za rodièe pan Jánský, paní Vestfálová
a další rodièe a vyslovili se  pro zachování pozemku u fot-
balového høištì pro úèely vybudování nového dìtského
høištì. Zároveò požádali mìsto o spolupráci s touto pra-
covní skupinou. Pan Nykl a paní Koucká zástupci
tenisového oddílu  konstatovali, že by bylo vhodnìjší na
èásti bývalého dìtského høištì zbudovat nový tenisový
kurt z dùvodu, že je stále více zájemcù o tenis, a proto stá-
vající 2 tenisové kurty nestaèí a jiným smìrem není možno
tenisové kurty rozšíøit. MìZ vzalo po dlouhé diskusi na vì-
domí žádost obou stran, které se dohodly, že se v pátek

7. 2005 sejdou na bývalém dìtském høišti a prodiskutují
možnosti využití všech volných prostor. Poté pøedloží zas -
pitelstvu konkrétní návrh na vybudování dìtského høištì
a nového tenisového kurtu. MìZ odsouhlasilo uzavøít do-
hodu mezi pracovní skupinou (zástupci buštìhradských
rodièù) a mìstem za úèelem vybudování nového dìtského
høištì a rozhodlo, že stanovení lokality provede na pøíštím
zasedání.

Majitelé pozemku è. 1819/16 a 1819/22 pøedali MìZ pod-
nìt pro zpracování zmìny ÚP mìsta týkající se zastavìní
celých výše uvedených pozemkù. MìZ odsouhlasilo
pøedání této vìci výboru pro výstavbu k vyjádøení do
pøíštího zasedání.

Zastupitelùm byla pøedložena Smlouva o uzavøení budoucí
darovací smlouvy od ing. M. Sedláèka, ing. M. Sedláèkové
a K. Tùmové (dárci) týkající pøevzetí plánovaného vybu-
dování kanalizaèního øadu vèetnì pøípojek k hranicím
pozemkù, které se nacházejí v rámci II. etapy výstavby

lokalitì "Na chmelnici", kdy celou tuto akci zajistí dárci.
MìZ odsouhlasilo, že vzhledem k námitce podané firmou
Skanska a MAO týkající se akce "Kanalizace a ÈOV
Buštìhrad" nemùže být v této chvíli rozhodnuto a smlouva
bude projednána až po koneèném vyøešení této námitky,
což lze v krajním pøípadì oèekávat v prùbìhu dvou
mìsícù.  Dále doporuèilo dárcùm konzultovat paragrafové
znìní smlouvy s právníkem mìstského úøadu.

Pøedsedkynì výboru sociálního a zdravotního pøedložila ke
schválení návrh na obsazení volného bytu v DPS. Po pro-
jednání a prozkoumání navrhuje následující:
zamítnutí žádosti pí Novotné, do registru èekatelù zaøadit
manžele Škubánkovy a pí Kutinovou a do volného bytu pøi -
mout p í Kšandovou. Jednomyslnì odsouhlaseno

Pøedsedkynì výboru sociálního a zdravotního dále pøed-
ložila ke schválení návrh podmínek pro pøijetí uchazeèù
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ubytování do DPS. Zastupitelé tato kritéria jednomyslnì
schválili s podmínkou, že pí øeditelka DPS provìøí o
nìnost bodu è. 1 návrhu.

Pí øeditelka DPS pøedložila k posouzení výboru pro vý-
tavbu cenové nabídky od firmy K. I. S. (Øíèany u Prahy),

OMNICON (Praha 4) a VOLUMA (Praha 4) na montáž
vodomìrù v DPS. Výbor pro výstavbu doporuèil ke
schválení firmu OMNICON, která pøedložila cenovou n -
bídku ve výši Kè 154.070,-. Zastupitelé odsouhlasili, že
smlouva bude uzavøena s firmou OMNICON na  výše uve-
denou èástku až  v závislosti na plnìní pøíjmové stránky
rozpoètu a pøijetím pøíslušného rozpoètového opatøení.

Místostarosta pøedložil zastupitelùm ke schválení návrh
mìstského úøadu na zrušení podmínky èerpání dotac

úøadu práce pøi pøijímání nových kvalifikovaných pracov-
níkù (minimálnì vyuèen v oboru)  do Technických služeb
(TS) poèínaje pøijetím p. Petra Fûrsta. Jednomyslnì
odsouhlaseno

MìZ byla pøedložena ke schválení  smlouva o dílo s firmou
IREAS na vytvoøení studie proveditelnosti na Buštìhradský
zámek a podání žádosti o dotaci z fondù EU za èástku
65.000,- Jednomyslnì odsouhlaseno

Zastupitelé vzali na vìdomí sdìlení knihovníka pana
Samka o zkvalitnìní pøipojení k síti internet a návrh na
cení výpùjèních hodin po dobu mìsícù èervence a s

Po 13 - 18 hodin
Út 9 - 11 a 13 - 16 hodin
St 13 - 20 hodin
Èt 9 - 14 hodin.

Jednomyslnì odsouhlaseno

Zastupitelé odsouhlasili pøedání stížnosti obyvatelù ze
Sokolské ulice k øešení Mìstskému úøadu.

Firma MAO pøe ložila žádost o zmìnu ÚPmìsta Buštìhrad
týkající se pøesunutí pozemku è. 1324/1 v k. ú. Buštìhrad
do 1. etapy tj. do období roku 2010. Zastupitelé odsou-
lasili pøedat tuto vìc výboru pro výstavbu za úèelem vypra-

cování stanoviska do pøíštího zasedání.

Do pøíštího zasedání bude MìZ pøedložen návrh nového
pojmenování ulic v lokalitì u høbitova a u kaplièky.

Zastupitelstvo vzalo na vìdomí informace z Krajského
úøadu Støedoèeského kraje o možnosti získání dotace ze
státní rozpoètu na zajištìní bydlení pro azylanty v roce
2005.

MìZ odsouhlasilo nájemní smlouvu uzavøenou se
spolumajiteli pozemku p. è. 260 v k. ú. Buštìhrad za-
toupené pí Marcelou Maštovskou týkající se užívání

zpevnìné plochy o výmìøe 630 m v celkové výši 6.000,-
/1 mìsíc. Plocha byla používána celkem 8 mìsícù tj.
48.000,- .

Rybáøský spolek Buštìhrad pøedložil MìZ žádost o proná-
jem rybníku p. è. 1407 v k. ú. Buštìhrad za symbolickou
cenu Kè 10,-. Zastupitelé tuto žádost jednomyslnì odsou-
lasili. Mìstský úøad pøipraví smlouvu o pronájmu na dobu

urèitou - 5 let. 

MìZ byl pøedložen návrh starostky na ukonèení èlenství
Regionální rozvojovou agenturou Støední Èechy.

Jednomyslnì odsouhlaseno

Zastupitelé obdrželi žádost od pana Kolouška (Na Skalech
611, Buštìhrad) o zrušení poplatku za odvoz a likvidaci
komunálního  odpadu. MìZ odsouhlasilo zamítnutí této žá-
dosti.

Zastupitelé projednali žádost ZŠ Buštìhrad o povolení
výjimky z poètu dìtí ve tøídách MŠ. MìZ tuto žádost jedno-
myslnì schválilo.

Zastupitelé obdrželi žádost TJ Sokol Buštìhrad o promin-
utí poplatku z akce "Sportovní den pro amatéry", která se
konala dne 14. 5. 2005. Jednomyslnì schváleno

MìZ byl pøedložen návrh na bezúplatný pøevod pozemku
parc. è. 1706/28 od Pozemkového fondu ÈR. Pozemek je
dotèen stavbou ÈOV a kanalizace Buštìhrad. Zastupitelé
odsouhlasili pøijetí tohoto pozemku do majetku mìsta.

Zastupitelé obdrželi žádost od obyvatelù mìstské èásti
Bouchalka o odvolání souhlasu s rekonstrukcí mostu na
Bouchalce. MìZ ukládá výboru pro výstavbu prošetøení
celé vìci a ve spolupráci s mìstským úøadem podniknutí
krokù ke zjednání nápravy.

Bytové družstvo Buštìhrad (dùm è. p. 633 - 636) žádá o
hlasení opravení mìstské studánky u jejich domu na
vlastní náklady. Jednomyslnì odsouhlaseno

MìZ obdrželo od firmy HELLA- PLAST(Zlonice) žádost
umístìní reklamní plochy ve sportovním areálu. Zastupitelé

odsouhlasili uzavøení smlouvy s touto firmou na pronájem
místa k umístìní reklamní plochy.

Firma EMOTTRANS žádá mìsto  o povolení k umístìní
orientaèní tabule na sloup veøejného osvìtlení v majetku
mìsta. Mìstský úøad zabezpeèí uzavøení  pøíslušné ná-
jemní smlouvy. Jednomyslnì odsouhlaseno

MìZ bude do pøíštího zasedání pøedložen koneèný návrh
na vyøešení neoprávnìného záboru komunikace (Husova
ul.) panem Kroupou, ke kterému došlo výstavbou pilíøù na
jeho opìrné zdi.

Pan Kadlec pøedložil zastupitelùm návrh na odsouhlasení
bezplatného navrácení všech historických pozemkù mìsta
od Státního statku Køivoklát - v likvidaci (tyto pozemky jsou
dotèeny výstavbou kanalizace) a ostatní pozemky dotèené
stavbou kanalizace budou odkoupeny od Státního statku
Køivoklát - v likvidaci za cenu uvedenou ve znaleckém po-
sudku. Jednomyslnì odsouhlaseno
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ZÁMECKÉ OKÉNKO

Na zámku se momentálnì témìø nic nedìje. Èeká
se, až probìhne výbìrové øízení na další etapu ob-
novy, která dokonèí statické zajištìní krovù, støech
a stropù 2. patra hlavního zámeckého køídla.
Zjiš ují se možnosti dalších dotací, napøíklad z
a Evropské Unie.

Ing. Arch. Daniela Javorèeková

Redakci BZ se dostal do ru-
ou rozhovor s vedoucím

Divadelního klubu Íèko. Jsme
rádi, že ám, tak mùžeme
trošku pøiblížit fungování
Klubu i osobu jeho vedoucího
pana Zdeòka Fouse.

Jak Tvoje láska k divadlu vznikla a co Tì pøivedlo k za-
ložení dramatického kroužku?
Po 42 letech jsem se vrátil do buštìhradské školy

pøáním založit  zde "drama ák", nebo  na tuto školu rád
vzpomínám. Moje tøídní uèitelka Jitka Buriánová
(Galová) mne k divadlu pøilákala a to nikoliv na jevištì,
ale do zákulisí tehdejšího školního souboru, kde jsem se
seznámil s veškerou pøípravou takového pøedstavení.
Obzvláštì vzpomínám na všestranného uèitele Pavla
Klabíka od kterého jsem ve školní dílnì okoukal, jak se
vyrábìjí a malují kulisy. Moje spolužaèka a dobrá ka-
marádka Hanka Popelková z Makotøas se tehdy také
technicky podílela na pøípravách školního pøedstavení

vidíš, tak se jí to zalíbilo, že pozdìji vystudovala výt-
varnou školu a scénografii. Velmi èasto mi pomohla s
návrhem kulis a to krásné logo ÍÈKO, je jejím výtvorem.

Vím o Tobì, že klub ÍÈKO nebyl prvním, který jsi zaklá-
dal. Mùžeš mi nìco øíci o ostatních klubech, jichž jsi za-
kladatelem?
Od roku 1981 jsem vedl dramatický kroužek
"ROSOMÁCI" v Kulturním domì v Lidicích, kde jsme
mìli takové podmínky pro hraní divadla o kterých se mi
dnes mùže jenom zdát. Moc rád na tuto dobu
vzpomínám, protože se tenkrát sešla bájeèná parta dìtí.
Docházeli k nám i zájemci z Hostounì i Kladna. Nehráli
jsme jen samé divadlo, ale jezdili jsme i na letní
soustøedìní a v zimì lyžovat na hory. Do "drama áku"
chodily jako dìti i uèitel Marek Veselý nebo Veronika

Kellerová, která nyní pracuje v kulturní komisi MìÚ a v
dakci Buštìhradského zpravodaje. Nejdále se dostal
Michal Zelenka, kterému se divadlo zalíbilo tak, že vy-
tudoval DAMU. Nyní hraje v Èinoherním klubu v Praze a

èasto je slyšet v rozhlase nebo vidìt v televizi. Napø.
seriálu REDAKCE, kde ztváròuje roli právníka Igora
podílí se i na psaní scénáøù. 

A dál?
V roce 1991 jsem zakládal pøi ZŠ Žilina (u Kamenných
Žehrovic) školní soubor DIVADÉLKO U ZVONU. Ve vs -
ní chodbì školy jsme si za nemalé organizaèní po-
moci bývalé øeditelky, Anny Èerné z Kladna, vybudovali
s dìtmi a jejich rodièi divadélko s oponou, zatemnìním,
ozvuèením i svìtelnou technikou. Jevištì se nacházelo

starobylého školního zvonu a tak bylo nasnadì  pojme-
ování divadélka. Velkým úspìchem urèitì bylo i to, že

jsme se dostali z této málotøídky až do Kladna a to trvale
na jevištì divadla Malá scéna. Soubor Divadélka jsem
vedl 12 let a pøipravili jsme hodnì pìkných pøedstavení,
jak pro dìti z Kladna, tak i okolí. Vzpomínám si, že u nás
byly i dìti z MŠ a ZŠ  Buštìhrad. V Divadélku U Zvonu
se vystøídalo hodnì dìtí se zájmem o hraní divadla.
Jednoho bývalého èlena èasto slýchávám jako redaktora
Èeského rozhlasu, nebo nìkteøí studují KONZERVA-
TOØ. Ale z èeho mám nejvìtší radost, že se s mnohýma
setkávám pøi rùzných kulturních akcích, jak v divadlech
nebo na koncertech èi výstavách  a to již i se  svými po-
tomky. O jednom dìvèeti, které v Divadélku nìkolik rokù
hrálo, jsem se dozvìdìl, že úèinkuje v Praze v muzikálu
MISS SAIGON. Další dvì hrají ve vynikajícím kladen-
ském amatérském souboru V.A.D. Také, pro buštìhrad-
ské ètenáøe známá, Marta Hanfová z Lidic, která letos
ukonèila studium na konzervatoøi v oboru opera, s námi
ještì jako žákynì 9. tøídy èasto vystupovala a dá se øíci,
že se v Divadélku uèila chodit po jevišti.
Divadélko U Zvonu úspìšnì pokraèuje i nadále a všem
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bych jen doporuèil se na jejich pøedstavení podívat.
Hraje se stále na jevišti Malé scény, ale obèas si
"Divadélko" zajede do blízkém okolí nebo i do Prahy

Karlových Varù. Myslím si, že je to nejlepší dìtský am -
térský soubor v okrese Kladno. Málokoho už asi na-
padne, že jeho základ vznikl na jedné malé školièce

Žilinì.

Ráda vzpomínám na divadelní ochotnický spolek, jehož
jsem byla èlenkou. Mohl bys ètenáøe s tímto spolkem
blíže seznámit a objasnit, proè jeho èinnost nadále
nepokraèuje?
Od 6. listopadu 2001 do 18. èervna 2002 jsem se snažil
v Buštìhradì divadelní spolek ochotníkù obnovit.
Scházelo se nás pravidelnì  na zkouškách  20 èlenù, jak
z Buštìhradu, tak i okolí a všichni byli senzaèní. Mohu za
všechny alespoò jmenovat velice známého a výborného
ochotníka Ing. Václava Míška, který nacvièoval roli poli-
cajta v nezbedné pohádce Josefa Lady: "O líném
Honzovi". Bohužel jsme museli s divadlem skonèit,
nebo  jsme pøišli o místnost, kde jsme zkoušeli a jinou
náhradní jsme nenašli. Tøebaže jsme mohli už brzy
uskuteènit premiéru této pohádky. Získat vhodné prosto-
ry pro tuto zájmovou èinnost je trvalý problém dnešního
Buštìhradu.

Vra me se zpìt do souèasnosti. Kdy a kým byl divadelní
klub ÍÈKO založen?
V pondìlí 13. øíjna 2003 byla v naší škole první zkouška
ÍÈKA a divadelní klub byl založen mnou po poradì s bý-
valým uèitelem buštìhradské školy Markem Veselým

Lidic. On vše vyøizoval s øeditelem ZŠ a MŠ Oty Pavla
Buštìhradì,  Mgr. Pavlem Beranem. 

Kde bìhem své existence divadelní klub ÍÈKO zkoušel?
Jak jsem ti v pøedešlé otázce obsáhle uvedl, kolik let
jsem se pohyboval v  amatérském dìtském divadle, tak
ti dnes mohu snadno odpovìdìt, že tak tìžké podmínky
pøi zakládání školního dramatického kroužku, jaké jsem
poznal v Buštìhradì, jsem nikde, nikdy nepoznal.

buštìhradské škole jsme zaèínali na schodišti velké
chodby, pak jsme se na krátký èas odstìhovali za roh

stejné chodby, naproti uèebnì poèítaèù. Pozdìji jsme se
pøemístili do jedné z družin na staré škole, až jsme
nakonec celý èerven zkoušeli na lavièce školní zahrady.

každou zkoušku jsem musel autem pøivážet a odvážet
nezbytné zaøízení na ozvuèení.
Na stejné lavièce jsme zaèínali i v záøí minulého roku. Mìli
jsme štístko, nebo  se nad námi ustrnuly paní vychovatelky
a tak jsme byli zase v jedné družinì. Zásluhou vedení školy
a MìÚ Buštìhrad jsme se letos dostali do prostor místní
Sokolovny, kde od 11. ledna t.r. probíhají naše zkoušky.
Abychom nezaháleli po dobu, než se rozhodlo o novém
místì pro nacvièování  divadla, vzornì jsme si uklidili

poøádali sklad (FUNDUS) v bývalé školní dílnì.
Pøestìhování nezbytných kulis, rekvizit, svìtelné a
kové techniky a skøíní nám zajistily Technické služby
mìsta. Díky vedoucímu TS Zdeòkovi Formánkovi jsme
bez problémù pøed nedávnem vyøešili dovoz nových štaflí
z Kladna a také rùzné drobné opravy, svaøování koleèek a
držákù, apod.

Co bylo nutno pøed pùsobením v Sokolovnì udìlat?
Bylo nutné v prostorách Sokolovny najít místo na usklad-
nìní nezbytných kulis a rekvizit, zajistit skøínì na ukládání
techniky, zatemnit 5 velkých oken, pøimontovat na zeï
držáky na reflektory, apod. Takové zásadní úpravy
samozøejmì zdržují od toho základního a to je nacvièování
divadla. Plnì chápu nìkteré dìti, které to odradilo a
ly na zkoušky docházet. Ještì však nemáme všech-
no hotové. Potøebujeme urychlenì dokonèit ušití èerného
pozadí jevištì a vínovì èervené opony, které nám z nové
látky pomohla nastøíhat babièka dvou našich èlenù, paní
Marie Micková. Také nás o prázdnin  ještì èeká namon-
tování úchytù s lankem pro zavìšení opony a dokonèit nì-
teré kulisy do Kocoura Modrooèka. Nemohu si tady ani

moc naøíkat, nebo  by to mohlo být všechno ještì horší. Od
samého zaèátku nás v technickém vybavení finanènì pod-
poruje MìÚ Buštìhrad, který nám nyní platí i nájem v
kolovnì. Pøál bych si, abychom mìli nejenom dobøe
nacvièené pøedstavení, ale aby i diváci pøišli do pøíjemného
prostøedí. Ještì pøed prázdninami v ZUŠ Buštìhrad za-
èala, pod vedením akademické malíøky a uèitelky Heleny
Hruškové, naše èlenka Petra Bakanová, malovat velký erb
mìsta Buštìhradu, který chceme umístit nad pozadí naše-
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ho jevištì.  Velkým štìstím je i bájeèná spolupráce se s -
rostou T.J. SOKOL Buštìhrad, Františkem Rákem. Také
máme od 19.kvìtna 2005 na webových stránkách: www:
mestobustehrad.cz  (odkaz na ZŠ a MŠ - zájmové kroužky -
DIVADELNÍ KLUB ÍÈKO)  svoji stránku  o kterou se vzornì
sta

Jak èasto zkoušky probíhají?
Od samého zaèátku, nám nejlépe vyhovuje  úterý. Na zá-
ladì rozhodnutí Umìlecké rady, kterou jsme si v kvìtnu za-

ložili a scházíme se (mimo prázdnin) každou druhou støedu
v mìsíci v lidické knihovnì, budeme mít od záøí zkoušky

úterý od 15.00 - 17.00 hod. První zkouška v novém škol-
ním roce bude v úterý 6. záøí.

Kolik mìl klub èlenù na zaèátku a kolik nyní?
Na první zkoušce se nás sešlo 11. Z toho ÍÈKU zùstali
vìrni, do dnešních dnù, jen . Nyní je nás rovných 30
èlenù a to 24 hercù, 4 technici, já a paní Marie Heroldová,
která pøišla až v èervnu, ale už se velmi osvìdèila, jako do-
brá nápovìda.

Mohou se zájemci z øad veøejnosti pøijít podívat na
šku?

Rádi každého uvítáme. Už jsem zval zájemce v minulém
èísle Buštìhradského zpravodaje, ale protože jsem ne-
taèil poslat pøíspìvek v termínu uzávìrky, vyšel èlánek
saný 12.dubna až v èervenci. ÍÈKO má od 22. èervna do 5.

øí zasloužené divadelní prázdniny. 

Která pøedstavení byla již uvedena na scénu? 
Dvakrát jsme vystoupili v tìlocviènì ve školním poøadu
AKADEMIE - prosinec 2003 a 2004. Tìlocvièna je pro di-
vadelní vystoupení pøíliš velká  bez zatemnìní a se špat-
nou akustikou, takže diváci mohou dobøe slyšet tak
nanejvýše do páté øady. Ve støedu 24. bøezna 2004 jsme
odehráli 45 minutové  pøedstavení "Divotvorná knížka" pro
dìti z 1. A a  1.B a ve ètvrtek 29. dubna  to samé pro žáky
ze 2 tø. naší školy. Myslím si, že podle zájmu a potlesku
našich malých divákù se nám pøedstavení zdaøila. Z bý-
valých druhákù, kteøí pøedstavení tenkrát zhlédli jich nyní 6
a to už tøe ákù do ÍÈKAchodí a pøipravují s ostatním

novou reprízu tohoto poøadu. Hráli jsme tenkrát v družinì,
kde je v souèasnosti tøída pro prvòáèky.

Co momentálnì ÍÈKO nacvièuje?
První skupina pøipravuje upravenou reprízu pøedstavení
"Divotvorná knížka" a to v novém "kabátì" (nové obsazení
i kulisy a kostýmy). Je to poøad složený z jazykolamù, bás-
nièek, písnièek, scén k a dvou krátkých pohádek, které
provází dvojice Harlekýna a Klauna. Poèítáme, že když
taèíme o prázdnin  dokonèit technické úpravy v

kolovnì, že bychom mohli uskuteènit pøedstavení pro
dìti v pátek 30. záøí a pro veøejnost v sobotu 1. øíjna 2005.
Na Umìlecké radì jsme se jednohlasnì dohodli, že vstup-
né pro dìti bude 10,- Kè a pro veøejnost VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ a že bychom veškerý výtìžek z pøed -
veních vìnovali  pro indiánské dìti v Haparquilla. Vše
jsme už projednali s vedoucí vychovatelkou Annou
Holeyšovskou, která zaøídí zaslání daru do školy indián-
ských dìtí v Peru.
Druhá skupina nacvièuje pohádkový muzikál "Kocourek
Modrooèko". Pokud se podaøí zajistit pravidelnou úèast na
zkouškách všech úèinkujících a také ušití nových kostýmù,
tak bychom mohli v prosinci mít premiéru. 

Je v øadách èlenù klubu nìjaký nadìjný talent?
Ano, to urèitì. Mezi nejmladšími bych napoèítal nejménì 7
dìtí, kterým by to moc dobøe šlo, jen kdyby mìly vìtší zá-
jem bìhem zkoušky se soustøedit na to, co mají dìlat. Stále
se setkávám s malou koncentrací na práci a èasto i s
kázní. Musím být trpìlivý i když se mnohé už daøí a to
napø. i tím základním a to je na prvním místì ukáznìným
vstupem do  Sokolovny, poøádkem v šatnì a pøípravou i úk -
dem kulis a rekvizit. To bych pøál vidìt všem, jak to máme
rozdìlené konkrétnì po jednotlivcích a jak malé dìti
dokáží pøipravit i uklidit kulisy, které máme pro snadnìjší
manipulaci již všechny na koleèkách. Bez øádu a dobro-
volné disciplíny, které platí pro všechny stejnì, to prostì

ÍÈKU nepùjde.
Ve skupinì, která nacvièuje "Kocourka Modrooèka" je také
nìkolik talentù, ale musím zde øíci, že po letitých zkušenos-
tech už vím, že jenom samotný talent znamená pro ja-
oukoliv èinnost moc málo. Pro hraní divadla je zapotøebí

hodnì píle a také pravidelnost na zkouškách. To se zatím
u všech èlenù nedaøí. Vìøím, že až se dostaneme do ob-
dobí, kdy budeme mít za sebou první pøedstavení, že se
zvýší zodpovìdnost jednotlivcù ke všem ostatním, nebo
výsledek práce dramatického kroužku není záležitost

ince, ale vždy jen celého souboru.
Od èervna k Ondrovi Horkému a èásteènì i k jeho bratrovi
Vojtovi pøibyli 3 noví technici a co je fajn, že na kluky je už
spolehnutí. První den prázdnin jsme se všichni sešli a
pravovali jsme na poèítaèi novou scénickou hudbu do
poøadu Divotvorná knížka. Mám z nich velkou radost a
ším se, že pøedstavení technicky bude dobøe zajištìno,
tzn. ozvuèení i svìtelná technika.

Jakou bys poskytl radu ètenáøùm, kteøí mají zájem se
herectví vìnovat, ale ještì nenašli odvahu?
Urèitì nejdùležitìjší je mít pøedevším velký zájem a také se
nebát a pøijít se mezi nás na nìkterou zkoušku nezá-
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vaznì podívat. Pøedpokladem pro tohoto bájeèného
koníèka je zájem o ètení knih, obèasná návštìva divad-
la, koncertù jakékoliv hudby, výstav a hlavnì také vlastní
tvoøení, a nikoliv se jen pasivnì dívat na televizi nebo na
monitor poèítaèe. Ale probouzet svou obrazotvornost  èili
fantazii, zajímat se o lidi v okolí, naslouchat vyprávìním
kamarádù,  prostì pozorovat všední život. Dobøe zahrát
divadlo mùže jen ten, a to nevadí a  je to profesionál
nebo amatér, který svou roli dokáže procítit srdcem,
nikoliv jen bezduše dìlat kašpara. Musím ještì dodat, že
rádi mezi sebou uvítáme další zájemce o hraní divadla,
nebo  pro amatérské soubory je výhodné mít každou roli
v alternaci, to znamená, aby na jednotlivou roli byli vždy,
a to nejménì, dva herci.

Chtìl bys tímto nìkomu podìkovat?
Ve všech èláncích o ÍÈKU, které mi byly uveøejnìny

Buštìhradském zpravodaji, ale ani nyní pøi rozhovoru
tebou, jsem nikdy nezapomnìl podìkovat tìm, kteøí nám

pomohli. Bez lidí, kteøí mají pro naše školní divadlo
pochopení, bychom toho moc nezvládli. Nyní bych chtìl
zvláš  podìkovat tvému tatínkovi Ing. Pavlovi
marovi, který nám zaèátkem èervna zakoupil dar v
dobì pøístroje STROBOSKOP za 2.390,-Kè. Je to náš
první sponzorský dar, který jsme dostali a vìøím, že až
zaèneme hrát poøady na novì upraveném jevišti
Sokolovny, že se pøihlásí další lidé, kteøí budou mít velké
pochopení pro naše amatérské divadlo. Technické vy-
bavení Divadelního klubu ÍÈKO chceme použít i pro
pøipravovaná pøedstavení amatérských divadel, která by-
chom rádi zvali dvakrát v roce na hostování do místní
Sokolovny. Chtìli bychom dìlat radost i ostatním spolu-
obèanùm i pøespolním zájemcùm o divadelní pøed-
stavení, která mívala v Buštìhradì svou kvalitu i
holetou tradici. Rádi bychom chtìli v tom, co dokáza-
li v minulosti naši pøedchùdci, zdárnì pokraèovat.

Dìkuji Ti za rozhovor.
Závìrem bych chtìla øíct, že v dnešní dobì je pro lidi
dùležitá nejenom schopnost pracovat s poèítaèem nebo
mluvit cizím jazykem, ale i možnost kulturnì se oboha-
covat a vzdìlávat. Jsem ráda, že i v dobì kin, internetu
a dašlích technických vymožeností existuje nìkdo, kdo
pokraèuje a dále rozvíjí tradici ochotnického divadla

Buštìhradì. Jakožto èlenka klubu ÍÈKO doufám, že za
sebou brzy budeme mít první odehrané pøedstavení

nových podmínkách, které nám budova Sokolovny
poskytuje. Chtìla bych tímto za sebe podìkovat ne-
jenom Zdìnkovi, který s námi má zlatou trpìlivost a
nuje divadlu naprostou vìtšinu svého èasu, ale i všem
"hercùm" ÍÈKA, kteøí se podílejí na prosperaci klubu a v

lední øadì patøí veliký dík klukùm starající  se o
niku, protože bez nich by to prostì nešlo. 

Jana Kráèmarová 

PRÁZDNINY V BUŠ-
TÌHRADSKÉM PELÍŠKU
aneb  HØIŠTI ZDAR!

PROJEKT HØIŠTÌ PRO DÌTI DO 6 LET: TOÈÍM SE, SKÁÈU, 
KLOUŽU - VŠE CO UMÍM UKÁŽU

Aèkoli jsou prázdniny a mateøské centrum je zavøené,
maminky z Buštìhradského pelíšku jsou v plné práci.
Zajímá Vás, co dìláme?

Po získání souhlasu mìsta s vybudováním høištì pro
dìti do 6 let na zahradì u Kulturního støediska na
Kladenské ulici, jsme vypracovaly grant, který v kvìtnu
2005 vyhlásila Nadace VIA spoleènì s firmou Procter and
Gamble. Grant byl urèený pøímo pro práci mateøských cen-

ter i pro budování høiš , která organizují MC. K povinným
formuláøùm, projektu, fotografickým pøílohám i dokumentùm
o práci MC jsme pøipojily pohádky, které vymysleli rodièe

dìti je doplnily svými kresbami. V tomto èísle Vám pøed-
stavíme dvì z nich, máme zato, že se budou líbit dìtem
dospìlým.

Naší základní myšlenkou je vybudovat skuteènì kvalitní
høištì, které by odpovídalo všem potøebným normám, bylo
absolutnì bezpeèné a dìtem se líbilo. Právì bezpeènost

nesplnìním EU norem bylo dùvodem odstranìní všech
buštìhradských høiš . Bohužel, pryè jsou doby, kdy mohl
šikovný tatínek nebo dìdeèek zhotovit veøejnou houpaèku
èi prolézaèku a udìlat tak høištì "za babku". Èím více se do
problematiky høiš  noøíme, èím více listujeme katalogy

prospekty firem a èím více navštìvujeme a inspirujeme se
na høištích již zbudovaných, tím více zaèínáme chápat, jak
nelehký je to úkol a jak finanènì nároèné bude projekt
dovést do zdárného konce. Hned na zaèátku celé práce nás
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pøekvapila znaèná cena herních prvkù høiš  - jednotlivé
prvky mající certifikáty jsou velmi drahé a když se k cenám
ještì pøipoèítá 19% daò, montáž, doprava a zemní práce, je
i na malé høiš átko potøebná znaèná èástka. Nesmíme ale
zapomenout na to, že kvalitní prvky dnes mají zajímavý
barevný vzhled, jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálù,
které vyžadují minimální údržbu a mají vysokou životnost
(napø. nerezové skluzavky, laminátové èásti, èi lepené
døevìné hranoly). Pro  pøedstavu - rozpoèet na toto høištì se
pohybuje okolo 250 000 Kè, pøislíbenou zatím máme ménì
než polovinu.

Ale my se nebojíme. Naším plánem je sehnat
dostateèný obnos na to, abychom mohli osadit zahradu

Kulturního støediska pøedevším malou vìžièkou se sklu-
vkou, dvìma houpaèkami, pružinovými houpadly, zakrytým

pískovištìm a zbydou-li finance ještì domeèkem a "toèící"
tyèí. Finanèní èástka se zaèíná již pomalu rýsovat. Bìhem
souèasného oslovování místních podnikatelù s prosbou

sponzorský dar zjiš ujeme, že dobrá vìc si své pod-
porovatele našla - finanèní podporu nám pøislíbili nebo již
vìnovali: Ing. P. Kráèmar, firmy Tiskárna M. Peroutka,
Autobazar Štìpánek, Green Praha, Backaldrín s.r.o.
Kladno, Cukrárna - lahùdky J. Náprstek, Potraviny Vinkl,
Linea - kvìtiny, dekorace, RP TRADE spol. s.r.o. a Bazar
nábytek. Dìkujeme jim a vìøíme, že se najdou i další, kteøí
podpoøí naše snažení a pøispìjí k úspìšné realizaci dìt-
ského høištì, které v našem mìstì opravdu moc chybí.
Pokud byste nám rádi také pøispìli, zavolejte na tel. 604 152
032 (Hana Kloubková) nebo 312 250 222 (Jana Závorková)
- rády Vás navštívíme a podáme další informace.

Rády bychom zaèaly s výstavbou høištì ještì letos
øíjnu, ale to závisí na grantovém øízení a podpoøe sponzorù.

V pøípadì, že dostateènou èástku neshromáždíme do podz -
mu, budeme ve sbírce pokraèovat a høištì vybudujeme

jaøe 2006. 
Jsme si vìdomy, že malé høištì nevyøeší otázku

víceúèelového høištì pro dìti všech vìkových kategorií, je to
však projekt, který svým rozsahem a potøebnou finanèní
èástkou je v silách našeho obèanského sdružení. Otázka
velkého høištì nám však není lhostejná a proto jsme zapo-
jeny do iniciativy rodièù Høištì dìtem, která vznikla pøed
prázdninami. Tato iniciativa si klade za cíl znovuoživit bývalé
dìtské høištì u stadionu a  shromažïuje veškeré informace

o dotacích a nadaèních fondech pro velká høištì. 

VZÁCNÁ NÁVŠTÌVA
V èervnu se naše mateøské centrum stalo jedním ze èlenù
Sítì mateøských center, jejíž zakladatelkou je v ÈR paní Rut
Kolínská, ocenìná  v roce 2003 titulem Žena Evropy, èlen-
ka Huairou komise OSN (která se snaží o zlepšení pod-
mínek žen, rodin a obcí), mezinárodního sdružení
svépomocných skupin GROOTS a zakladatelka
Mezinárodní sítì mateøských center MINE. Paní Rut
Kolínská pøijala naše pozvání a do našeho centra pøijela

7. i se svou nejmladší dcerou Viktorkou. Ukázaly jsme jí
prostory, kde Pelíšek sídlí i zasedací místnost, kterou máme
možnost využívat na naše akce. Pøíjemnì jsme si povídaly,
svìøily se jí s našimi radostmi i starostmi, pochlubily se  kro-
nikou a aktivitami, které jsme zorganizovaly i se zámìrem
vybudovat høištì pro nejmenší. Na závìr návštìvy v
tìhradì jsme jí zavedly do muzea Oty Pavla, jehož
knížky má ráda -  také si hned jednu koupila. Rozlouèily
jsme se s ní s tím, že jí urèitì pozveme na otevøení dìt -
ho høištì u Kulturního støediska a ona nám k tomu
popøála hodnì sil.

CO SE CHYSTÁ OD ZÁØÍ
Již se tìšíme na "nový" rok v MC, který zaène v záøí!
Pøipravujeme pro maminky další volné herny (každý ètvrtek
od 10:00 - 12:00), které bychom rády podle zájmu rozšíøily
i na další dny. Máme zájem znovu otevøít kurs Cvièení pro
matky s dìtmi do 3 let, který se pøed prázdninami velmi

vìdèil a také pokraèovat kurzem Angliètiny pro pøedškoláky,
který probíhá v odpoledních hodinách. Pokud bude zájem,
je možné otevøít další odpolední kurz angliètiny pro nové za-
èáteèníky - tj. pro dìti od 4 let. Informaèní schùzka a zápis-
né do obou kurzù se bude konat ve ètvrtek 8. 9. 2005

10:00 do 12:00 hodin v sídle MC, nebo mùžete zavolat
tel. èíslo 312 250 197 (Ivona Kasalická). 

POZOR ve ètvrtek 1. 9. 2005 ZAÈÍNÁME!!!
Pøijïte mezi nás, tìšíme se na Vás!

Za MC Jana Závorková a Ivona Kasalická
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Bývalé a budoucí høištì u Kulturního støediska. Foto M. Aushaus

Paní Rut Kolínská (vpravo) na návštìvì v MC. Foto IK



POHÁDKA O PELÍŠKOVÉM HØIŠTI
(od našeho kamaráda a pøíznivce MC - Jirky Bleska)

Mužíèek Kulíšek se zaklonil na židli a z výšky svých
pìti let hrdì pohlédl na vymetený talíø, kde ještì pøed
chvilkou trùnily tøi obrovské jahodové knedlíky.
Spokojenì si oddechl a po oèku sledoval maminku, co
tomu jako øekne. Ale hlavnì se tìšil, až sáhne na
polièku a zašustí støíbrná staniolová pokladnice.
Sladké nesladké, èokoládové drahokamy po obìdì
samozøejmì miloval. "No ty jsi mi jedlík", øekla mamin-
ka Kulíšková a opravdu se otoèila k ostøe sledované
polici. Kulíšek byl bez sebe blahem. Krásnì je na
svìtì!

Batùžek s vyšívaným myšákem sice už trochu
vyšel z módy, ale na to, aby se do nìho vešel celý
náklad vìcí, plnì postaèoval. Nejprve lopatu na hrad
a ještì jednu menší na tunely, pak urèitì jedno terén-
ní auto a ètyøi vojáèky na hlídání toho hradu.
Bábovièky ne, to je pro mimina, takže jen kyblík. Ale
hlavnì to èervené sklíèko, to bude poklad. Kulíšek se
ještì na chvilku zamyslel, pak zatáhl šòùrku a vyrazil
ke dveøím. "Kulíšku, vezmi si tu èepici s kšiltem, pálí
tam slunce, tak a  tì nebolí oèi." Tohoto maminèina
pøíkazu se mužíèek obával nejvíc. Vìdìl dobøe, že na
pelíškovém høišti se slunce prodírá mezi listy stromù,
takže není nijak nebezpeèné, ale hlavnì, že tam zase
bude strašit v èepièce jen on sám. Ach jo. A taky tam
bude Kristýnka se svojí malou babièkou. A ta malá
skvìlá babièka, jak z pohádky, chodí na pelíškové
høištì i na veèerní popovídání s kamarádkou, takže to-
ho o slunci ví urèitì dost, a proto Kristýnku nenutí
nosit nìco na hlavì, zvláš , když má princezna
Kristýna takové krásné zlaté vlasy. Ony jsou snad

pohádky obì dvì. Nebo obì tøi. I s tou babièèinou
veèerní kamarádkou. A já tam dorazím s huèkou jak
mlynáø, pomyslel si Kulíšek a shrábl èapku ze skøíòky
s velkou nechutí. Ale co, hlavnì, že už se jde.

Nad rozpálenou ulicí se chvìl vzduch jak zèeøená
voda a dìlal taková lesklá prasátka, opravdu skoro
jako vlnky na rybníce. Mužíèek Kulíšek mhouøil oèi
pod kšiltem a pøedstavoval si, že jde pískem
nekoneèné pouštì nìkde v Africe. V èemsi žlutavém
za rohem vidìl lva, jak èíhá ve stínu na koøist. Naproti
nedaleko zpozoroval skupinku gazel, jak klidnì
pokyvují hlavami a nic netuší. Jen slunko mìlo celu tu
scénu jako na dlani a nešetøilo na jejím osvìtlení.
Jazyk se lepil mužíèkovi na patro a zbývalo jenom stát
se velbloudem a být v pohodì. Zvláš , když do vy-
toužené oázy zbývalo pár krokù. "Koupíme si limoná-
du", zaznìl povìdomý hlas odnìkud z výšky pyramid
a znìlo to opravdu božsky.

Cestou z obchodu už mužíèek kráèel hrdì jako
dromedár. V ruce tøímal èerstvý rohlík s lesklými
kamínky. Bílá sùl opravdu pøipomínala drahokamy z -
bené královské žezlo. A jak dobré žezlo. Cesta ke
høišti už byla krátká. Osvìžený Kulíšek se chtìl znovu
vrátit ke svým pøedstavám, ale zjistil, že ve stínu
neleží lev, ale je to okrové auto. Stejnì jako  gazelí
stádeèko naproti jsou sousedky v družném rozhovoru.

Bohužel. Bohužel si také všiml, že se k sousedkám
pøipojila i maminka. Zøejmì potøebovala nìco moc
dùležitého sdìlit tetì Majce. Ke gazele má Majka
trochu daleko, je to však pro lva docela pìkné sousto,
protože se poøád cpe sladkostmi, tedy i èokoládou po
jídle, což je nezdravé, což nechápu, proè všechny do-
bré vìci jsou nezdravé, meditoval mužíèek Kulíšek

duchu a pozoroval mravence na zídce. Zástupy pra-
covitých tvoreèkù pobíhali sem a tam po jakési m -
venèí pididálnici. Mohl na nich oèi nechat. Zvláš  se
mu líbilo, že ti mraveneèci, kteøí se vrací s prázdnou,
hned pomohou tìm, co se lopotí s nìjakým velkým
bøemenem. Rozhodl se, že bude také všem pomáhat.
A také, že vydìlá hodnì penìz, koupí èokoládu a
dému kousek dá, a  je nezdravá jak chce. Urèitì
nasype pár drobeèkù i k mraveništi. "Tak už pojï, ty
mùj pozorovateli, nebo tam snad nedojdeme"
zdùraznila maminka, jako by zdržoval Kulíšek, a ne ta
naprosto nezbytná gazelí zastávka. Koneènì,
pomyslel si a rozebìhl se šílenou rychlostí ke høišti.
Maminèino hlasité varování, že by ho mohlo nìco pøe-
jet, nechal doznít v ulici. Probìhl bránou a … a úplnì
zkoprnìl. Nic! Jak to, že nic? Otoèil se, zavøel oèi

zase je otevøel. Vùbec nic! V Kulíškovì šikovné hla-
ièce se rozbìhly stroje naplno, ale pøesto nechápal.
nic víc nepochopila ani maminka Kulíšková. Na høišti

totiž nebylo ani živáèka. Na høišti totiž nebylo vùbec
nic. To høištì bylo prostì fuè! A to se jen tak pochopit
nedá.

Událost se zmizelým høištìm vytvoøila atmosféru
napìtí po celém mìstì. Hlouèky lidí postávaly na
chodnících a diskutovaly s významným pokyvováním
hlavami. I ve školce se kluci neprali jako každý den a
maticky rozhazovali ruèkami pøi popisování té
zy. Èinovnice Buštìhradského pelíšku vyvìsily na
dovu knihovny èernou vlajku a smutnì se snažily
abavit svá neménì smutná dìcka. A ti starší, kteøí si

na lavièky u høištì chodívali popovídat, zùstávali teï
radìji doma. Situace se zdála naprosto tragická.
Mìstští radní nemìli na nové høištì peníze, takže se
problémem zaobírali jen okrajovì. Záhadu zmizení se
snažili porùznu vysvìtlovat, ale žádné odùvodnìní
nevypadalo jasnì a pochopitelnì. Zpravodaj mlèel,
nebo  i on pøišel o svùj koutek na hraní a redaktoøi si
nenápadnì brali dovolenou. Prostì naprosto šílená
situace. Nìco se muselo stát.

A taky že se stalo! Pøi odpolední vycházce se
školkou si dìti zalezly do houští, aby se poradily, co

tím jako budou dìlat. Padlo nìkolik trochu bláznivých
nápadù, jako že se ty houpajdy nìkde seberou z
ného høištì, že si spoleènì vyrobí nové vybavení dìti
samy, že by místo pelíškového høištì mohlo být
oupalištì, které samozøejmì chybí ve mìstì všem,
taky že se na to mùžeme všichni vykašlat a prostì

chodit jinam. Jenže to už znal i mužíèek Kulíšek.
Kdejaký volný plácek se zastaví garážemi, otevøe se
tu nìjaké podezøelé tržištì nebo nìco podobnì
nezbytného. Prostì nikdo nic praktického nevymyslel.
Až na princeznu Kristýnu! Zjednala si ticho a zaèala:
"Tak vážení, poradila jsem se s mojí babièkou a mám 
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Datum výroèí narození Oty
Poppera-Pavla 2. 7. vyšlo letos na

sobotu. Den se vydaøil a všichni, kteøí na oslavu
Základní umìlecké škole pøijeli, odjíždìli s mnoha

zážitky a dojmy ze setkání se zajímavými hosty. Píšu
odjíždìli - drtivá vìtšina návštìvníkù byla pøespol-
ních…

Samotné akci, aèkoli se to na první  pohled nemusí
zdát, pøedcházelo nìkolikamìsíèní vyøizování au-
torských práv k filmùm, které jsme se rozhodli promít-
nout - potøeba byl souhlas nejen autora - režiséra
dokumentu, ale i scénáristy, produkèní skupiny, èi
vlastníka tj. ÈT nebo FAMU. Èas také zabralo získání
nejlepších kopií dokumentù pøímo od majitele au-
torských práv. Pøesto, že to byla práce namáhavá, by-
lo vyøizování zároveò pøekvapivì pøíjemné - všichni,

kým jsem o svolení k promítnutí mluvila, byli nesmírnì
ochotní a s láskou vzpomínali na natáèení "svého" fil-
mu o Otovi Pavlovi. Pan režisér Sokolovský se mi
dokonce pøiznal, že natáèení dokumentu o Otovi
Pavlovi na Berounce bylo nejhezèí období jeho života.

Dopolední blok filmù a pøipomenutí, kterým
provázela moderátorka Èeského rozhlasu 2 Zuzana
Vojtíšková, zaèal pøivítáním Huga Pavla, který na
oslavu pøijel jako jeden z prvních. Bylo milé ho vidìt
slyšet nestárnoucího a plného optimismu a radosti.

Film Poutník od Berounky od zmiòovaného Eugena
Sokolovského a Marie Uhlíøové z roku 1997 byl milým
zaèátkem celé oslavy. Po jeho projekci jsme uvítali

Buštìhradì již podruhé (poprvé pøi
otevøení muzea v roce 2002) hudebníka Vladimíra
Mertu, který si vybral povídku Oty Pavla Smrt krás-
ných srncù v roce 1975 jako námìt pro svùj absol-
ventský film na FAMU. V rozhovoru pøed uvedením
svého filmu prozradil jak natáèení probíhalo, jak se

herci, kterými byli pan Zdenìk Øehoø, Vìra
ková a Vìra Tichánková pracovalo a jak se je
vztah k Otovi Pavlovi postupnì vyvíjel a mìnil. 

Kdo mìl zájem a zúèastnil se odpoledne
procházky Starým Hradem s archeoložkou Danou
Stolzovou  nelitoval - podíval se totiž do prostor a
pù, které nejsou bìžnì veøejnosti pøístupné a to

odborným výkladem.
V 15:00 hodin zaèal v ZUŠ odpolední program

pøivítáním všech tøí synù Oty Pavla - Jana, Petra
Jiøího, oslavy se zúèastnil také PhDr. Bohumil Svozil -

autor odborné publikace o Otovi Pavlovi i zástupkynì
literárních fondù Památníku národního písemnictví.

odborné pøednášce jsem se krátce zmínila o všech 11
filmech na téma povídek Oty Pavla, které byly dosud
natoèeny, vèetnì nejznámìjších Zlatých úhoøù a Smrti
krásných srncù od Karla Kachyni. 

Byla jsem velice ráda, že pozvání na oslavu pøijal
autor zajímavého amatérského snímku Slzy na ston-
cích trávy z roku 1989 pan Libor Hlavatý. Autor pøed
projekcí vysvìtlil jak probíhala práce na dokumentu,
terý je dodnes pøíbuznými i pøáteli Oty Pavla velice

cenìn pøedevším pro svou atmosféru a profesionální

BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 4/2005

12

OSLAVA 75. NAROZENIN OTY PAVLA
A JEHO FILMOVÁ PØIPOMENUTÍ 

2. ÈERVENCE 2005 V ZUŠ

tenhle návrh. Pøineseme z domova všechny poklad-
nièky a jinak uschované penízky, dáme je dohromady,
a až je budeme mít spoèítané, což je pro nás jistì
hraèka, vyhlásíme mìstským rozhlasem veøejnou
bírku a uvidíte, že se sejde dost i na novou proléza

Od té staré rezavé jsem si stejnì ošklivì umazala
trièko. Tak co?" Domluvila Kristýna a rozhlédla se po
oèích kamarádù okolo. Ta princezna je tak krásnì
hrdá a taky je skvìlá a chytrá, uvìdomoval si Kulíšek
tak silnì, že cítil srdíèko tepat až nìkde v krku. "No
jasnì! Vykøikl hlasitì mužíèek, ale jeho hlásek zanikl

pøekotném køiku ostatních. Dìti se dohadovaly, jak
bude dobré jíst ménì zmrzlin a dortíkù, takže jim zbu-
dou peníze do spoleèné pokladny. Pøekøikovaly se o
vu jejich malé velké sbírky, až je paní uèitelka za-
volala k sobì. Vyslechla všechny nápady a nedoèkavé
hlásky a slíbila, že jim s tím vším pomùže. A tak bylo
radosti. Povídání neustalo ani po návratu. A než šly
dìti domù, už mìly nakresleno spoustu pìkných
plánkù a nákresù, jak by mìlo podle nich to jejich
pelíškové høištì vypadat, protože to je nejdùležitìjší,
když bude jejich. Krásnou houpaèku s lavicí namalo-

val i Kulíšek. Vìdìl totiž už pøesnì, že jenom na
takové houpaèce se dá vyznat láska princeznì. A
vìøil, že jen na takové houpaèce se dostává ta vy-
touženì sladká první princezní pusa. Usmíval se u to-
ho, jako lev.

Princezna Kristýnka povídá dìtem. Kreslila Anežka Kasalická 5 let



Vladimír Merta v rozhovoru se Zuzanou Vojtíškovou pøed projekcí
svého filmu Smrt krásných srncù. Foto M. Aushaus

filmové zpracování životní pouti spisovatele. Mne za-
ujalo i to, že ve filmu byla vidìt buštìhradská zákoutí
a rybníky, na hrázi rybníka natáèel pan Hlavatý
rozhovor s Otovým starším bratrem Jiøím. Pokud se
nemýlím, je to zatím jediný dokumentární film o Otovi
Pavlovi, ve kterém byl mimo Berounky a Luhu
zachycen i Buštìhrad. Po projekci tohoto filmu a malé
pøestávce byly promítnuty ještì dva filmy - Jak jsem
se zbláznil z cyklu Pøedèasná úmrtí od režiséra
Romana Vávry z roku 2001 a opìt absolventský film
FAMU Kapøi pro wehrmacht, který natoèil v roce 1975
Karel Smyczek. V posledním uvedeném snímku, je-
hož dìj se odehrává v Buštìhradì, si zahrál tatínka
Lea pan Josef Somr.

Všichni hosté využili možnost navštívit
Oty Pavla, které bylo otevøeno až do 18:30 a

upomínku na slavnostní den dostali speciální s -
telskou sérii  zápalek s etiketami vydanou

pøíležitosti 75. narozenin Oty Pavla. Autorem série je
grafik Michal Cihláø a v souèasné dobì je k prodeji

Muzeu Oty Pavla.
Ráda bych podìkovala všem, kteøí se na

podílel i - pøedevším èlenùm sdružení
sobì, panu øed i te l i Bednáøov i a paní
ze Základní umìlecké školy Buštìhrad,
Hrabinovým a Danì Stolzové.

to akci podpoøil poskytnutým grantem Fond
Støedoèeského kraje a Mìstský úøad Buštìhrad.

Za sdružení Buštìhrad Sobì
Ivona Kasalická
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Pøivítání Hugo Pavla. Foto M. Aushaus

Synové Oty Pavla - zleva Jiøí, Petr a Jan, zcela vpravo Hugo
Pavel. Foto Zdenìk Malý

Režisér Libor Hlavatý v rozhovoru pøed projekcí svého filmu Slzy na
stoncích trávy. Foto Zdenìk Malý



ZEPTALI JSME SE

I v tomto èísle Buštìhradského zpravodaje vám
pøinášíme krátkou anketu. Tentokrát se redakèní rada
rozhodla oslovit lékaøe pùsobící v našem mìstì.
Bohužel, ne všichni lékaøi na naše otázky odpovìdìli.
Proto vám pøinášíme pouze odpovìdi tìch, jejichž
odpovìdi redakèní rada obdržela. Doufáme, že
následující øádky pro vás budou pøíjemným ètením na
konci prázdnin.

redakèní rada BZ

Na zaèátek jsme lékaøe požádali o krátké pøed-
stavení se - vzdìlání, nejvyšší dosažená funkce,
koníèky, vìk atd. Poté následovaly tyto otázky:
1. Proè jste se rozhodli pro práci lékaøe a proè zro -
na v Buštìhradì? Jak jste se ke své práci dostali

jak dlouho ji dìláte?

2. Lékaøské povolní je èasovì velmi nároèné, máte
èas na pøátele a koníèky, jak odpoèíváte?

3. Jak jsou na tom z pohledu odborníka Buštìhraïáci
po zdravotní stránce (jsme zdravìjší/nemocnìjší než
døíve, jak peèujeme o své zdraví, mají na zdraví zde -
ších lidí nìjaký vliv ekologické zátìže z dob minulých
- Poldovka, halda apod.?

4. Jste neustále v kontaktu s nemocnými, jak se o své
zdraví staráte vy?

5. Kolik máte pacientù - je to málo, optimálnì, moc?

6. Mùžete se  ètenáøi Zpravodaje podìlit o svùj ne -
kurióznìjší/nejzajímavìjší pøípad?

PRAKTICKÝ DÌTSKÝ LÉKAØ  A ENDOKRINOLOG
MUDR. PAVEL SKÁLA1

Vzdìlání:
· Fakulta dìtského lékaøství University Karlovy

Praha /souèasná 2.  lékaøská fakulta UK 
Praha Motol/

· Atestace z pediatrie a specializaèní atestace
z endokrinologie

Rodinný stav:
· Ženatý, žena dìtská sestra, 2 synové. Mladší

syn je zemìdìlský inženýr, starší syn 
dokonèuje studium na lékaøské fakultì v 
Praze.

Koníèkù jsem mìl více, byla to biologie, sport,
malíøství a fotografování. Postupem èasu  v posled-
ních letech je to více praktická medicína, kde jsem ve
funkci okresního zástupce praktických dìtských

lékaøù a zajiš uji doškolování a organizaci post-
graduálního vzdìlávání lékaøù na okrese. Další èas
mi zabírá práce v Èestné radì Èeské lékaøské ko-
mory v Kladnì. Na sport mi zbývá stále ménì èasu

pak je to cyklistika, vìtšinou se ženou, obèasné vy-
bìhnutí na pár kilometrù do okolí s naším dal-
matinem. Na volejbal už se nedostanu.

Poté, co jsem prošel obdobím, kdy jsem chtìl být
hasièem a popeláøem, jsem složil po støední škole pøi-
jímací zkoušky na medicínu. Inspirován otcem,
lékaøem gynekologem, jsem poslední  roky na
vysoké škole dìlal "pomvìda" pomocná vìdecká
síla  na gynekologické klinice v Praze Londýnské,
kde jsem pracoval na porodnici, odvedl sám skoro 
desítky porodù a získával praxi v gynekologické hor-
monální a tìhotenské cytologii. Pøes velké úsilí se mi
zmìnit obor nepodaøilo a  nastoupil jsem jako pediatr
v nemocnici Kladno, kde jsem po projití všemi od-

ìleními zakotvil na oddìlení nedonošených dìtí, kde
se mi práce velmi líbila.

Ihned po atestaci z pediatrie jsem zažádal o
dìlení vyšší specializace a chtìl jsem se pak tím-
to smìrem ubírat. Protože jsem nebyl èlenem komu-
nistické strany a opakovanì odmítnul vstup do KSÈ,
byl jsem informován, že nelze oèekávat vstøícnost

schválení žádosti, která byla držena na kádrovém
oddìlení.

V tu dobu jsem se dobøe znal s kolegou a dobrým
kamarádem MUDr. Radimem Burešem, který do té
doby pracoval v Buštìhradì jako dìtský lékaø, a ste-
jnì jako já dennì dojíždìl z Prahy. Protože odcházel
po dlouhých letech práce v Buštìhradì do Prahy,
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1 pozn. red. rady: pan doktor Skála pøidal k otázkám redakèní rady své
postøehy ohlednì  souèasné situace v našem mìstì. Tyto postøehy j-
sou uvedeny na závìr jeho odpovìdí.

MUDr. Pavel Skála. Foto M. Aushaus



abídl mi po sobì místo a já jeho nabídku pøijal. Tím
mi byl Buštìhrad pøisouzen. V pùvodní ordinaci v bu-
dovì dnešní DPS jsem zaèal pracovat s dìtskou ses-
tøièkou Ážou - Annou Bouškovou - obìtavou,
skromnou a svojí lidskostí mimoøádnou ženou,
pamìtnicí prvních pediatrù na Buštìhradì, se kterou
nadále pracuji ve Høebèi. V buštìhradské ordinaci se
mnou pracuje dìtská sestra - vlastní žena, která musí
být pøi naší spolupráci velmi trpìlivá a tolerantní.

Po odchodu zpolitizovaného vedení z dìtského
oddìlení mne nová primáøka vzápìtí požádala

odbornou spolupráci v dìtské endokrinologii a dia-
betologii, což jsem pøijal a po letech praxe složil z en-
dokrinologie atestaci. Erudice a znalosti oborù,
kterými jsem  procházel, se hodí a snažím se je up -
òovat ve své denní praxi.

Obyvatelstvo, i když je po letech Buštìhrad opìt
mìstem, je venkovské, s pøilehlými obcemi jako bý-
valá støedisková obec figuruje jako školní, kulturní
dravotnické, spoleèenské a obchodní minicentrum.

Vìtšina dìtí pochází z venkova a není zde taková ku-
mulace obyvatelstva ve srovnání s panelákovou po-

ulací. Nemocnost je snad tedy i o nìco menší.
Pùvodnì blízkými hutìmi a jejími exhaláty ponièená
krajina v minulosti pro zahnízdìní mladých rodin
nepøitažlivá, se po útlumu blízké Poldi zaèala
reparovat a stává se stále více atraktivní. Se
zlepšením ekologie lze pozorovat i zlepšení zdravot-
ního stavu dìtské populace. Nadále pokraèuje nárùst
alergií ve všech vìkových kategoriích. Tento trend je
však celosvìtový a jeho pøíèiny jsou nejasné. Na
rozdíl od minulých let jsme zaznamenali  pokles ná-
dorových onemocnìní u dìtí.

Protože dìtská populace je z hlediska de-
mografického øidší než dospìlá, je obvod pediatrù
vždy rozsáhlejší, ordinuji ještì ve Høebèi. Dìtí ubývá
a i my cítíme tento pokles. Pøestože se Buštìhrad
rozrùstá, pøírùstek dìtí je nepatrný. Èást rodièù z øad
pøistìhovaných spoléhá na kontakty s pùvodním dìt-
ským lékaøem, kterého i navštìvuje. Vìøím, že i ti

nám najdou cestu - alespoò se tak dìje, když už je-
jich lékaø není k dispozici a pøijdou na to, že zde by -
líme a po telefonické dohodì i mimo ordinaèní dobu
jsou dobøe ošetøeni. Nemluvím o akutních ošetøení
poranìní o možnosti pøístupu nezletilých dìtí, kde
není doprovod dospìlého možný. 

Zažil jsem mnoho kuriózních pøípadù, ty nejzají-
mavìjší a opravdu "husté"nelze ani okrajovì pro je-
jich pikanterii sdìlovat, ale o jeden z tìch bìžných se
podìlit mohu. Dítì bylo pøijato v nemocnici na lùžko

nálezem masivního krvácení do moèových cest. Až
tomto okamžiku maminka mající mìsíèky pøiznala, že

moè na výroèní prohlídku chlapce "kterému se
nechtìlo", poøídila z vlastního zdroje.

Pøestože jsem v Buštìhradì od r. l977, mnohé vì-
ci jsem pochopil až èasem, poznal by  jen èásteènì
jemné pøed ivo mez i l idských vz tahù. Ord inac í
prochází  již  3. generace našich pacientù. Vztahy s
šimi klienty máme vesmìs dobré a s mnohými jsme
pøátelé.

Jsem rád, že se pøes veškerou kritiku zapoèalo se
záchranou buštìhradského zámku, který byl minulými
garniturami opomíjen a jakoby neexistoval, pøestože
se domnívám, že je tím jediným, co má v Buštìhradì
hodnotu, je to jediný pevný bod a dominanta, která
"mìsteèko" vyzvedá nad okolí, takže se jednou stane
opravdovým mìstem.

Mìsto mìstem dìlá i kanalizace, což zatím chybí
ke zlepšení ekologie vnitøní obce, ale i statiky celého
starého Buštìhradu. Mrzí mne, že není vyøešena ka-
pacita mateøské školy a s oèekávaným nárùstem poè-
tu pøedškolních dìtí bude problém "kam s nimi" pro
rodièe, kteøí budou chtít nastoupit do práce, narùstat.
Již nyní velká èást dìtí nalézá umístìní mimo
Buštìhrad.

Osobnì bych uvítal investici do moderního dìt-
ského høištì dle pravidel EU na místì bývalého
zrušeného v lokalitì buštìhradského sportovního
areálu. V této lokalitì mi chybí i høištì pro odbíjenou
a nohejbal.

Jako kritickou situaci vidím dopravní sevøení
Buštìhradu a blízkého okolí pøilehlými komunikacemi
a haldou. Rozhodnì chybí omezení  rychlosti dopravy
na trase Praha Kladno v prùbìhu podél obce na 50
km/h, což považuji za minimální poèin v souèasné do-
pravní situaci.

Chybí mi zde i kousek lesa a myslím, že každý by
rád svùj strom zasadil a staral se o nìj. Nevím, zda
existuje ještì obecní pozemek k tomu vhodný, ale
všichni lidé by to jistì uvítali.

Jsem rád, že s novými lidmi, kteøí se pøistìhovali,
pøišly i nìkteré oživující aktivity - mám na mysli
napøíklad spolek Buštìhrad  sobì, které pøispívají k
voji mìsta napøíklad oživením Starého Hradu, kde
z bouraèek vykvétají nádherná malebná  stavení, kde
mladí lidé, kteøí pøišli z mìsta investují, integrují se do
pùvodního obyvatelstva a stávají se z nich
patrioti. Vznik Muzea Oty Pavla považuji za
meèný produkt duchovní síly tìchto nadšených
lidí. Jsem rád, že zde vzniklo Mateøské centrum a že
mladé maminky mají touhu se sdružovat a organizo-
vat èasto pozoruhodné akce.

Není mi jasné, proè v tomto mìstì dosud
nevznikla slušná, èistá vinárna èi kavárna nebo neza-
kouøená restaurace, kam by mohli lidé veèer zajít na
veèeøi nebo na sklenièku. Rozhodnì ne v montérkách
jít do sebe zvrhnout pìt kouskù. I to dìlá mìsto
mìstem.

Neznám mìsto kromì Buštìhradu, kde by hlásili
na "plné kotle" mìstským rozhlasem, že pøijel potulný
obchodník a nabízí za tyto ceny ty a ty zaruèenì
pravé potraviny. Tak si podporu místních obchodníkù
a ochranu spotøebitelù pøed nekontrolovatelným
potažmo nebezpeèným zbožím asi nikdo nepøed-
stavuje.

Dìkuji tímto redakci BZ za výzvu k napsání
nìèeho o sobì a svých pøedstavách a dìkuji za
otištìní v této podobì. Pøípadným ètenáøùm dìkuji za
pozornost vìnovanou tìmto øádkùm.
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GYNEKOLOG
MUDR. MILOSLAV URBAN

Proè jste se rozhodli pro práci lékaøe a proè zrovna v
Buštìhradì? Jak jste se ke své práci dostali a jak

louho ji dìláte?
Svou práci dìlám od roku 1964. Pro Buštìhrad jsem
se nerozhodl, jen jsem, podotýkám že rád, po svém
návratu z pùsobení v nemocnici v Rakovníku využil

abídky na uvolnìné místo. V roce 1997 byly jinak už
všechny ordinace v Kladnì a okolí obsazené.

Lékaøské povolní je èasovì velmi nároèné, máte èas
na pøátele a koníèky, jak odpoèíváte?
Lékaøské povolání je obtížné pøedevším pro povin-
nosti noèních služeb, které už na štìstí nedržím.
Doruda mì mohou vytoèit diskuse o tom, zda èas,
terý lékaø stráví v nemocnici je výkonem práce nebo

èekáním. Když hasièi èekají na požár, nikoho ani ne-
napadne øíci, že si svùj chléb nezaslouží. Kdo neza-
žil nástup v pátek ráno a odchod v pondìlí
odpoledne, kdo nemusel jít operovat složitý pøípad po
osmaètyøiceti hodinách, kdy oko sotva zamhouøil,
neví nic. Nyní mám aspoò noci volné, ale mé pacien -
ky vìdí, že když se musím v ordinaci zdržet o hodinu
i déle, jelikož se jich náhodou sešlo hodnì, neodbudu
je. Nevìdí samozøejmì, že jsem v práci od šesti ráno
a já zase nevím, proè bych jim to zdùrazòoval. To

jenom že se ptáte na pracovní vytížení.
Odpoèívám ménì, než bych si pøedstavoval,
posezení s kamarády miluji. Koníèky - pøíroda, chalu-
pa, literatura a umìní vùbec.

Jak jsou na tom z pohledu odborníka Buštìhraïáci po
zdravotní stránce (jsme zdravìjší/nemocnìjší než
døíve, jak peèujeme o své zdraví, mají na zdraví zde -
ších lidí nìjaký vliv ekologické zátìže z dob minulých
- Poldovka, halda apod.?
Vlivy, o nichž mluvíte, nehrají v gynekologické
nemocnosti tak velkou roli jako u chorob ostatních.

mé oblasti jsou dùležitìjšími ukazateli sociální
vzdì lanostn í s i tuace v popu lac i è i poh lavní

promiskuita. Po této stránce se buštìhradské ženy ni-
jak nevymykají celostátním ukazatelùm.

Jste neustále v kontaktu s nemocnými, jak se o své
draví staráte vy?

Jako lékaø, který v Buštìhradu nebydlí, jsem možná
menším kontaktu, než by si pacientka tu a tam pøála,

ale gynekologie není povìtšinou obor akutní, takže to
snad ani pøíliš nevadí. O své zdraví se jako vìtšina
lékaøù starám nevalnì - sám si ordinuji, domýšlím, co
mi je, aniž bych se nechal vyšetøit odbornì a pak se
divím. Ale ve svém vìku bych se nejspíš divil, i kdy-
bych postupoval zodpovìdnìji.

Kolik máte pacientù - je to málo, optimálnì, moc?
Pøesné èíslo nemá smysl, beztak se mìní. Z vaší n -
bídky bych asi vybral charakteristiku optimálnì.

Mùžete se ètenáøi Zpravodaje podìlit o svùj ne-
jkurióznìjší/nejzajímavìjší pøípad?
Z oblasti gynekologie tìžko, pro náš obor platí pod-
mínka mlèenlivosti víc  než pro jiné a nìkterá žena by
se mohla poznat. Nejkurióznìjší pøípad jsem para-
doxnì zažil pøi svých zaèátcích. Coby voják základní
služby jsem sloužil pohotovost na obvodì v Chocni.
V nedìli dopoledne mì jistý pacient požádal, abych

ním šel za plentu a když si zaèal rozepínat pláš , mìl
jsem za to, že se mi chce svìøit s pohlavní chorobou.
Skuteènost byla prostší. Pøinesl oškubané a
seknuté kuøe, které si chtìl dát k obìdu, ale mezi
støívky objevil kulièky jako chomáèky vaty. Chtìl po
mnì vìdìt, co to je a zda smí to kuøe jíst. Nemìl jsem
samozøejmì tušení, co to mùže být, napadla mì tu-
berkulóza, ale ve škole nás uèili, že se na èlovìka ve-
dle lidského pøenáší už pouze kravský typ. Nakonec
jsem mu øekl, že bych na takové kuøe chu  nemìl,

spolu se sestrou, která byla místní, poradil, kde by
mohl najít veterináøe.

Ten èlovìk se ukázal až pozdì odpoledne.
Slavnostnì mi sdìlil, že mu veterináø potvrdil TBC

že dokonce dodal, že jsem mìl pravdu - na èlovìka to
pøenosné není. Ale veterináø by to prý taky nežral.

Pøipravila red. rada BZMUDr. Miloslav Urban. Foto M. Aushaus



PANÍ EUGENIE SYCHROVSKÁ:  
"MÍT RÁD ZVÍØATA A POMÁHAT ZVÍØATÙM JSOU
DVÌ ROZDÍLNÉ VÌCI."

"To buïte rád, že to dopadlo takhle. Starostu Mníšku
pod Brdy kousla pøímo do kotníku", komentovala paní
Sychrovská reakci malièkého a vydìšeného mal-
tézského pinèe, jehož zuby jen o vlásek minuly no-
havici mých kalhot po tom, co jsem neuváženì
prudce vstal ze židle. 

Celá má návštìva psího útulku na Bouchalce byla
velice pøíjemná a ke všemu mìla i svou poezii. Hned
u hlavní brány mi v ústrety zaburácel pozdrav z tak-
ka dvou set hrdel zjevnì slušnì vychovaných psù.

Paní Sychrovská mì usadila u krásného a poctivì
tavìného døevìného stolu, fenka Zoe, která tak

dùvìrnì utužila pøátelství se zmínìným starostou, mi
chvílemi dùvìøivì podøimovala na klínì, okolo nás
zvìdavì pokukovalo dalších pìt pejskù a hovor
zvesela plynul. Ale to již posuïte sami. 

Kdo vás jako dítì nejvíce ovlivnil a tím pøivedl ke
zvíøatùm?
Musím øíci, že z mých rodièù nebyl nikdo nìjakým
zavilým milovníkem zvíøat, ale oba moji prastrýci jsou
veterináøi, možná snad po nich jsem nìco v tomto
myslu zdìdila. Dìtství jsem prožila v Praze a první

zvíøe, které jsem mìla, byla koza. Bydleli jsme tenkrát
na Vinohradech a babièka mi ji koupila jakožto dárek
rozmazlenému jedináèkovi. Pamatuji si to dodnes.
Šly jsme s babièkou dolù z Vinohrad pøes Václavské
námìstí až na Havelský trh a tam se mi hroznì zalí-
bilo jedno malé kùzle. Babièka mi ho tehdy koupila.

Ale to jste museli bydlet v domku ?
Ne, to byl normální èinžák, mìli jsme tu kozu v bytì.
Ale samozøejmì, koza vyrostla, rodina se vzbouøila

rodièe kozu dali pryè. Tenkrát jsem z toho dostala
záchvat a dokonce museli  domù pøivolat pana dokto-
ra, který rodièùm doporuèil poøídit jiné zvíøe. A tak
jsem dostala svého prvního psa. Od té doby mì již psi
obklopují dodnes.

Pøedpokládal bych, že jste studovala nìjakou
zemìdìlsky nebo pøírodovìdnì zamìøenou školu. 
Kdepak, já mám gymnázium, pak tøi roky medicíny,
potom jsem vystudovala porodní bábu  a do toho by-
la vždy kolem mì ta zvíøata. Kvùli nim jsem vlastnì
také odešla z Prahy. 

Jaké bylo vaše první zamìstnání ? 
To byla právì ta porodní bába. A u tohoto zamìstnání
jsem zùstala až do doby zahájení profesionální práce
se psy tady na Bouchalce. 

Pamatuji se, že jsem vás spoleènì s rodièi jako malý
kluk pøíležitostnì navštìvoval a že již v té dobì jste

mìli jiné, než vlastní psy. Kdy se zrodila myšlenka
sího útulku  nebo  psího hotelu? 

Již dávno pøed revolucí. Všechno to zaèalo nìkdy
roce 1983. Opravdu se tehdy jednalo o hotel pro psy.

Jeho filozofií byla skuteènost, že lidi odjíždìjí na do-
olenou nebo se z jiného dùvodu nemohou na nìjaký

èas náležitì starat o svého psa. Náš psí hotel tìmto
lidem a zejména pak psùm poskytoval odpovídající
služby.  

Jak probíhal pøerod z pøedrevoluèního psího hotelu
do dnešní podoby? 
Pøed revolucí se tedy jednalo výhradnì o hotel.
Nebylo to tu nijak velké, mìla jsem asi dvanáct kotcù
a to bohatì staèilo. Také šlo pøevážnì o sezónní
záležitost, protože v té dobì nebylo zvykem jako
dnes, že by se jezdilo na dovolenou zas až tak moc
mimo letní období. Po revoluci ještì tak rok nebo dva
to celé fungovalo jako hotel. Já jsem byla ráda, pro-
tože jsem v tomto období dostala pøíležitost zamìst-
nání v zahranièí. 

Tak to bychom mohli na chvilku odboèit, pokud nejste
proti. Ètenáøi sice literární odboèování bytostnì ne-
nášejí, protože pùvabným zvykem odboèky je se

nevracet nazpìt do místa vyboèení. Ale dopøejme si
to - o jakou  pracovní nabídku se jednalo? 
Jednalo se o práci na soukromé klinice ve
Švýcarsku, kde jsem pracovala jakožto porodní asis-
tentka. Tøi až ètyøi mìsíce v roce jsem pobývala za
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hranicemi  a získala jsem jednak velké zkušenosti
také jsem si upøímnì pøišla k pìkným penìzùm. Také

jsem poznala pravdu o práci u nás v Èechách a o prá-
ci v tvrdém kapitalismu. A tento rozdíl platí dodnes.
Poøád je nesrovnatelnì odlišná produktivita práce
tam a tady. 

Myslím, že se o psí hotel v dobì vaší nepøítomnosti
velmi samostatnì staral váš syn, aèkoliv byl velmi

ladý...
Ano, velmi dobøe a svìdomitì se o hotel staral mùj

ladší syn, starší syn byl tehdy na moøi. 

A nyní se mùžeme  svìdomitì vrátit do místa
odboèky. Jak dále pokraèovalo budování útulku pro
psy?
Velkým problémem, který trval nìkolik let, bylo
pøesvìdèit obecní úøady, aby navázaly spolupráci s
ky pro psy a pøijaly je jakožto nutnost pro dobré
fungování obce. Dobrých padesát procent obecních
úøadù v dobì po revoluci totiž odmítalo platit psí

tulky. (Na vysvìtlení - obec uzavírá s útulkem smlou-
vu a platí útulku pøíspìvek za péèi o psy, kteøí nemají
majitele, nebo se jich majitel zøekl). Šlo tedy o zápas
o povìdomí lidí, obecních úøadù, mìstských rad a
ších skupin. 

Takové pøesvìdèování vám muselo dát mnoho
práce, umím si pøedstavit, kolik argumentù jste
musela vynaložit  a na kolika frontách jste musela pù-
sobit...
To mi vìøte, že doopravdy to svou práci dalo. Navíc
byli všichni pøesvìdèeni, že osoba, která se vìnuje
péèi o psy, musí být typovì menší, ošuntìle vyhlíže-
jící žena, nejlépe tak kolem šedesátky vìku, velmi
chudá a zejména velice plaètivá. 

Takový typický model hodné paní, která se stará
pejsky. Ale myslím, že tyto paní to také myslí dobøe.

Ano, myslí to zcela jistì dobøe. Ale v profesionálním
útulku takové povahy nemají co dìlat. Dodnes, když
slyším na uvítanou u ošetøovatelky, která se u mì h -
sí o místo, jak tím typickým obìtavým a dojemným
tónem v hlase mi tvrdí, že "má ráda zvíøátka", tak vel-
mi zpozorním. Víte, mít rád zvíøata a pomáhat
zvíøatùm jsou dvì úplnì rozdílné vìci. V mém oboru
je láska ke zvíøatùm samozøejmá. "Mít rád zvíøata"
vás však k nièemu nezavazuje a také je to okøídlené
úsloví, které se èasto týká lidí, kteøí mají rádi zvíøata
jen pokud nemusí nìco obìtovat. Lidé, kteøí nám vozí
své psy natrvalo do útulku jsou ještì tak schopni obì-
tovat své peníze, nìkdy i èas, ale nikdy ne své po-
hodlí.

Ano, dokážu to pochopit. Jedna vìc je ta láskyplná
okøídlená fráze a druhá vìc ta každodenní pracovní

provozní realita psího útulku nebo pouze jen reálný
vztah èlovìka a jeho psa. 
A ta realita v psím útulku je leckdy velmi reálná a o -
dová.

S tím, jak se vám postupnì daøilo obecní úøady
pøesvìdèovat o nutnosti spolupráce, jste mohla ú -
lek rozšiøovat. Jaký je dnešní stav? 
Nyní máme zhruba 180 psù. Psù neustále pøibývá,
Kladno se zvìtšuje, takže budeme muset zvyšovat
znovu kapacitu. Máme patrnì ze všech útulkù také
nejvìtší otevírací dobu. Otevøeno je 365 dnù v roce,
každý den od 10 do 16 hodin. Aè je to velmi
namáhavé pro personál, pouštíme zákazníky dovnitø.
Lidé k nám chodí nejen využívat naše služby, ale také
si sem chodí povídat o psech. A my se snažíme ve
všem vyhovìt. 

Lidé si k vám však také chodí psa vybírat.
Provìøujete si v jisté míøe, o jaké se jedná lidi, nebo
dokonce kontrolujete po èase, do jakých podmínek se
zvíøe dostalo? Již jste nìkdy odmítla dát psa nìk-
terým lidem do péèe?
Jistì, odmítla a to velmi èasto. Za prvé, neexistuje,
aby od nás dostali do péèe psa pøíslušníci asijských
národù. Není to projev žádné rasové nenávisti, ale
my z vlastních zkušeností víme, že pes u tìchto
národù je bìžnou souèástí kuchynì. Musíme to na
rovinu tìmto zájemcùm sdìlit, jsme v tomto ohledu
neochvìjní a nedìláme výjimky. Dalším pøípadem je
podnikatel, který má deset mobilù, ani nevystoupí

auta a øekne, že chce psa na hlídání. Takový pes vel-
mi èasto nemá ani svou boudu, je to jen prostøedek
na hlídání objektù a žije ve velmi hrozných pod-
mínkách. Pokud vyjdeme vstøíc, vždy èasem kon-
trolujeme, v èem zvíøe žije. Nebo pøijede rodina a
jí tzv. bojové plemeno. Mají malé dìti a chtìjí bo-
jové plemeno. To je další ukázka, kdy odmítáme psa
vydat.

Èím si vysvìtlujete obrovský nárùst opuštìných zvíøat
za posledních deset let?
Myslím si, že stoupá zejména poèet rùzným zpù-
sobem zkrachovalých lidí. Tím myslím lidi zkra-
chovalé z jejich vlastního pocitu. Pøišli napøíklad o
ci a už nemají velkou šanci se chytit. Nebo se
vedli, zhroutil se jim nìjakým zpùsobem život, vz -
hy mezi sebou. Pøestávají se pak snažit a nakonec
tøeba úplnì rezignují. Takoví lidé se cítí sami a
øizují si psa. A vìøte, že jich je hodnì. Také se lidé
hodnì bojí a psy využívají více než døíve na hlídání.
Psù je jednoduše plno a tím je i mnoho psù op -
tìných.

Zažila jste nìjaké nehezké a dojemné scény, kdy se
dítì louèí se svým psem, kterého jeho rodièe  dávají
natrvalo k Vám do útulku? 
Jistì, jsou takové situace. A je to smutné. Dítì
takovou situaci prožívá velmi silnì. 

A jak to prožívá samotný pes? Mùže se stát, jak to
známe z filmù, že pes pøestane žrát a steskem
zemøe?
Tak to je pouze v tìch filmech. Pes je normální a
le se pøizpùsobí. Jako pøíklad uvedu tøi vyhlášená
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plemena psù, která odlouèení od pána špatnì nesou.
Jmenovitì je to brazilská fila, sharpey a neapolský
mastif. To jsou plemena pro jednoho èlovìka. Pes to-
hoto plemene mùže zaèít být z dùvodu odlouèení po
èase naštvaný, zaèíná útoèit na ošetøovatele a díky
vnitønímu rozèilení se takový pes mùže stát až
nezvladatelným. Naopak tøeba nìmecký ovèák je
zcela ideální na zmìnu pána. Proto se také používá

výcviku, kde se zmìna psovoda pøedpokládá.

Nahlédnìme trochu do ekonomiky psího útulku. O
ì mezi obcí a útulkem jste se již lehce zmíni-

la.
Základním kamenem jsou smlouvy s obcemi. Pro nás
je dùležitá smlouva s mìstem Kladnem, ale samozøe-
jmì, ceníme si každé dobøe fungující smlouvy i s
šími obcemi. Snažíme se chovat k obcím vzornì,
za celou dobu našeho trvání jsme pøišli jen o dvì
obce. Malé obce, které mají omezené rozpoèty si
nemohou urèité kotce pronajímat a platí jen pøíslušný
paušál. Je tedy pøímá úmìrnost mezi velikostí obce

výší poplatku pro útulek. Pøíjmy ze smluv musí pokrýt
režim útulku. Dále uskuteèòuji reklamu, nemalé
peníze vydávám za léky, vakcinace a krmivo. Stavby
a další rozšíøení útulku se hradí z jiných zdrojù. 

Kolik máte ošetøovatelù? 
Pøímo jakožto zamìstnance mám jednu ošetøo-
vatelku, které pomáhá její manžel. Èasto máme u nás
brigádníky. Všichni pracovníci ještì než k nám na-
toupí, musí projít pøípravou, aby mohli se psy praco-

vat. Jsou psi, kteøí nesnesou muže a pøímo milují
ženy. A také ovšem naopak. 

Jste nìkdy pøivolána do terénu, abyste odchytila nì-
jakého volnì  pohybujícího se psa? 
Samozøejmì, to se také èasto stává. Policista nesmí
psa zastøelit, pokud to není jediná možnost ochrany.
Potom jsem povolána já. Používám k odchytu rùzné
nástroje a nìkdy také i narkotizaèní pušku. 

Jak pøísné jsou k psím útulkùm  hygienické a veter -
nární normy? 
V rámci norem provádíme za pøítomnosti veterináøe
oèkování, sami uskuteèòujeme odèervování.
roènì nás navštìvuje kontrola z Okresní veter -
nární správy. Ve vztahu k okolí nepùsobíme žádné
škody a z hlediska hluku jsme za hranicí 150 metrù
od obydlené zástavby.  Za zmínku možná stojí i to, že
dokážeme u nás provádìt s veterináøem menší ope-
ace, vìtší operace samozøejmì probíhají na vete-
inární stanici. 

Dostává se psùm alespoò pøíležitostnì pohybu? 
Nìkteré psy vypouštíme na louku. Také k nám chodí
dìvèata ze školy a vodí ven psy, u kterých je to
možné. Tito psi musí být naoèkovaní, prošlí karanté-
nou a samozøejmì, vodí se jen vybraní, hodní psi. Za
psy však ruèím já  a proto kladu dìvèatùm na srdce,
aby jim psi neutekli a vìnovaly zvíøatùm na

procházce veškerou pozornost.

Poøádáte napøíklad nìjaké exkurze, nebo školení pro
rùzné zájmové skupiny? 
Máme v záznamech od zákazníkù a návštìvníkù
rùzné požadavky. V pøípadì, že máme zrovna nìjaká
zajímavá plemena, zájemce obvoláme a pozveme je.
Pak provádíme pro tyto lidi školení, jak mají s daným
zvíøetem zacházet. Byly by vhodné a úèinné èastìji
provádìt konkrétnì zamìøené pøednášky. Málo
našich služeb ovšem využívají školy. Udivilo mì, jaké
otázky pokládaly dìti ze základních škol. Oèekávala
bych dotazy typu "kolik toho pejsek spapá", dìti se
mì však ptaly na financování útulku, na subvence, na
sponzory, na typy krmiv. Byla jsem z toho úplnì

vytržení.

Navštìvují Vás také televizní poøady? 
Dvakrát za rok k nám jezdí pan Srstka nebo paní
Kubišová v rámci poøadu "Chcete mì?". Byla bych
ráda, kdyby nás tak nìkdy v záøí znovu navštívili.
Rovnìž nám vyhrazuje stránku èasopis Blesk a velmi
nám tím pomáhá. 

V nedávné dobì jste koupila budovu Vinohradu v
tìhradì. Smím se vás zeptat na Vaše plány s tím-
to objektem? 
Ale jistì, to já velmi ráda povím. Projekt, který jsem si
uložila, bych chtìla zrealizovat do konce roku 2006.

tuto chvíli již máme vyprázdnìné sklepy (41 bikranek
jsme museli vyvézt), budova se pomalu asanuje.

dolních místnostech bude restaurace pro kuøáky
nekuøáky, malá kuchyò, krb a na pøilehlé zahrádce

bude možné grilování. V hlavní místnosti bych také
ráda poøádala pøednášky s veterinární tematikou. V
ním patøe budou malé byty. Chceme zachovat his-
torický ráz budovy a myslím, že požádám dokonce

odbornou radu. Tento projekt má celkem vysoký
rozpoèet a financují jej z velké èásti moji synové. 

Rád poskytuji závìrem úèastníkùm rozhovorù prostor
i možnost, zda by chtìli nìco dùležitého nebo zají-
mavého tou to ces tou pøedat è tenáøùm
hradského zpravoda je . Chtì la bys te i y té to
pøíležitosti využít? 
Ano, mám takovou zásadu, pomocí které naléhám na
rùzné lidi v rùzných situacích již léta. Pokud jí mám
vyslovit i zde, v Buštìhradském zpravodaji, pak tedy:
"Nemusíte mít rádi zvíøata, nemusíte mít rádi ani lidi,
ale snažte se nebýt lhostejní k lumpárnám, køivdám

bolesti. A to je tak všechno."  

Za milý rozhovor dìkuje 
Jan Paulík. 
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SPORT & SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

NARODILI SE

MUSEL Jan, Kladenská ulice
HRONEŠ František, Høebeèská ulice

NAŠI JUBILANTI

70 let
PENC Jiøí, Sadová ulice
HRUŠKA Jiøí, Stavební ul.

75 let
ROUÈKOVÁ Marie, ul. U dálnice 
KAUFMANOVÁ Zdenka, Kladenská ul.

85 let
BARTOŠOVÁ Marie, ul. Stavební
KIMLOVÁ Miloslava, Revoluèní ul.
FIŠEROVÁ Irena, ul. Krátká

96 let
HLINKOVÁ Rùžena, Høebeèská ul.
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B L A H O P Ø E J E M E

P O D Ì KOVÁ N Í

Dìkuji touto cestou zástupcùm Mìstského úøadu
Buštìhradì za návštìvu, blahopøání a dárky k mým

85. narozeninám, za což upøímì dìkuji.
Václav Procházka

Dìkuji Mìstskému úøadu, sl. Libertinové a panu
Kadlecovi za dárky a blahopøání k mým 80. naroze-

inám. Døíve jsme se zúèastòoval rùzných veøejných
akcí jako muzikant, ale dnes již dožívám v klidu své
zahrádky. Proto jsem mìl velkou radost z aší
návštìvy. Ještì jednou srdeèné díky.

Miroslav Danda

Srdeènì dìkuji zástupcùm Mìstského úøadu,
dìvèatùm ÈÈK, rodinì a pøátelùm za milá pøání a
dárky k mému životnímu jubileu. Byla jsem potìšena.

Pavla Bíbrlíková

Chtìla bych touto cestou podìkovat paní øeditelce
DPS Stanislavì Šumné, peèovatelkám Simonì
Horníèkové a Mirce Petøíèkové za ochotu a péèi.
Vìnovali se pøípravì oslav mých šedesátin. Dále
všem spolubydlícím za milé dárky, které mì mile
pøekvapili a moc potìšili. Všem ještì jednou moc
dìkuji.

Voršila Hubená

Srdeènì dìkuji Mìstskému úøadu, který zastupoval p.
Kadlec, dìvèatùm z ÈÈK Maršálkové a Táborské,
sousedùm, pøátelùm a všem, kteøí mi blahopøáli k mé-
mu jubileu. Velice jste mì potìšili.

Marie Stejskalová

V Z P O M Í N Á M E

Dne 13. 8. 2005 uplynul rok, kdy zákeøná nemoc ukonèila
život pana Petra Dütsche. Vzpomínáme, nezapomeneme.

Manželka, dcery s rodinami a vnouèata

24. 8. 2005 uplyne rok ode dne, kdy nás opustil mùj
manžel Josef Kuthan, obìtavý otec a dìdeèek. Prosím
vzpomeòte s námi.

Zdena Kuthanová, syn Pavel a dcera Radka s rodinami

27. 7. 2005 uplynulo 35 let od úmrtí mojí milé maminky
babièky paní Josefy Vìtrovcové.Vzpomíná dcera 

O. Procházková s rodinou

Dìkuji všem, kteøí se 22. 6. 2005 pøišli naposledy ro-
zlouèit s mou sestrou Blankou Bílkovou.

Jiøina Èesalová

CVIÈENÍ ZAMÌØENÉ NA POSILOVANÍ A TVAROVÁNÍ PROBLEMATICKÝCH PARTIÍ.

P-Class a Bodybuilding.
Terminy: Út a Èt 18:30 - 19:30  v Sokolovnì - pøísálí.

Cvièení zaène od 6. 9. 2005

S P O R T



ÈTYØI RUCE NA KLÁVESÁCH
(KONCERT MANŽELÙ MELMUKOVÝCH V ZUŠ BUŠTÌHRAD)

Do cyklu koncertù poøádaných v rámci neokázalých (a
to dramaturgicky a na vysoké profesionální úrovni
poøádaných) oslav 55. výroèí vzniku Základní umìlecké
školy v Buštìhradì patøilo vystoupení Èeského klavírního
dua Heleny a Radomíra Melmukových, profesorù pražské
konzervatoøe. Oba umìlci pozvali ke spoluúèinkování so-
pranistku Martu Hanfovou, bývalou žaèku buštìhradské
ZUŠ, absolventku pražské konzervatoøe a od záøí
posluchaèku HAMU. Koncert to byl zdaøilý a tøebaže sálek
školy tentokrát nebyl naplnìn k prasknutí (jak tomu obvyk-
le bývá), atmosféra veèera byla mimoøádná. Sešli se totiž
opravdoví znalci a milovníci hudby, z nichž mnozí mají v h -
dišti dokonce svá pevná místa. Aocenili podání klasic-
ých dìl mistrù èi skladeb moderních… Klavír je magický

nástroj  - a když zní ve forte  (k tomu ètyøruènì)  pod ruka-
ma dokonale sehraných a virtuózních umìlcù - je to
zaruèený požitek duše. Manželé Melmukovi o svém
oboru, kterému zasvìtili profesní i osobní život, vìdí všech-
no. A co je vzácné - oba mají silné lidské charisma a dokáží
zasvìcenì a poutavì vyprávìt. O hudbì, muzikantech,
umìleckých osudech. Jsou to profesionálové znalí hudby
svìta, kde dlouhá léta šíøíli slávu èeských muzikantù. O to

víc nás místní tìšilo, že rádi spolupracují s mladièkou
velmi talentovanou pìvkyní od nás - tedy z nedalekých

Lidic. Marta Hanfová je opravdu výrazný, nepøehlédnutelný
talent, záøivý soprán, který má pøed sebou vynikající bu-
doucnost. Navíc je to duše skromná -  v rámci krásného
koncertu podìkovala tìm, kdož se o její profesní rùst za-
sloužili: své babièce, mamince, paní uèitelce Èechové

Základní umìlecké škole pod vedením pana øeditele
Bednáøe. Ostatnì - tohoto muže bychom si mìli velmi po-
važovat. Až pod nos nám všem (ve spolupráci  s Mìstským
zastupitelstvem v Buštìhradì)  pøipravuje kulturní zážitky,
za nimiž je jinak nutno se trmácet až na kraj svìta. Díky,
pane øediteli - a my vìrní (a jistì i mnozí další obyvatelé
Buštìhradu) se tìšíme na pøíští koncert!

Za spokojené publikum: Slávka Kopecká

OPRAVA KAPLIÈKY V PROKOPOVÌ ULICI

Patrnì pøi dìtských hrách nìkdo rozbil okno ve d -
øích do kaplièky v Prokopovì ulici. Všiml si toho
pan Pavel Pleskot, který bydlí naproti. Sám z vlastní
iniciativy si zajistil klíè od dveøí a rozbité okno na
vlastní náklady zasklil. Pøi té pøíležitosti s paní
Jiøinou Týblovou celou kaplièku uklidili, vysmýèili

upravili do èistìjší podoby. Kéž by Buštìhrad mìl
více takto všímavých spoluobèanù, kteøí jenom nekri-
tizují, ale sami svou mìrou a ochotou pomoci jsou
pøíkladem pro ostatní obyvatele našeho mìsta.

Z. Formánek

INTERVIEW K NEZAPLACENÍ

Støední èást èasopisu by mìla být jakýmsi motorem,
jenž svým pravidelným chodem uklidòuje. Na nosnou
frekvenci takového zdroje se pak radostnì modulují
další nepøehlédnutelné periodické èásti i pøíspìvky
kusé a malé, by  jen rozsahem. V nabídce
Buštìhradského zpravodaje (BZ) je možné pravidel-
nì nacházet rubriky, které si ètenáøi oblíbili a jsou ji-
mi dokonce vyhledávány pøednostnì. Jednou z velmi
zajímavých period v obsahu BZ jsou jistì velmi zají-
mavé rozhovory s velmi zajímavými lidmi žijícími

Buštìhradì, které pro nás pøipravuje externí èlen
redakce ing. Jan Paulík.

Nevím jak to dìlá, kolik èasu mu zabere pøíprava
takového dialogu, kde sbírá námìty a jakým kouzlem
pøesvìdèuje své "obìti", aby nám poodkryly své
soukromí, svou práci, své zájmy. Každopádnì to dìlá
dobøe. Prostøednictvím nevtíravých otázek se nám
otevírají svìty buštìhradských individualit, jenž mo-
hou být inspirací proti plíživému "zmìlèování" naší
souèasnosti a záplavám "barvotiskových" dezinfor-
mací všude kolem. Je to moc dùležité. Je to napros-
to nezbytné. Èlánek z posledního èísla BZ (3/2005)
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È T E N Á Ø I  N Á M  P Í Š Í

OSLAVA NAROZENIN OTY PAVLA

Nevšední zážitek mi pøinesla návštìva oslavy ne-
dožitých 75. narozenin Oty Pavla nazvaná

"Ota Pavel bez mýtù a legend", která se konala
èervence v Buštìhradì. Námìtem letošních oslav

byla filmová pøipomenutí autorova života a jeho tvor-
by. Kromì toho si mohli návštìvníci oslav prohlíd-
nout Buštìhradské muzeum Oty Pavla u Rotta

Stezku historií Buštìhradu s odborným výkladem.
Vlastní filmovou produkci nejprve uvedla bibli-

ografka díla Oty Pavla - Mgr. Ivona Kasalická, která
nám podala vyèerpávající výèet filmografie na téma 

Ota Pavel, a poté jsme mìli možnost podle vlastního
výbìru sledovat projekci pìti vybraných filmù. 

Snad nejvíce na mì zapùsobil amatérský doku-
mentární film Libora Hlavatého - Slzy na stoncích
trávy z r. 1988. Autor scénáøe a režie byl na projekci
pøítomen a tak jsme mohli být seznámeni i s okol-
nostmi vzniku tohoto poetického životopisného filmu.

Celá akce z mého pohledu byla velmi zdaøilá a
nesla mi další poznatky o osobnosti spjaté s
ším regionem.

Eva Wróblewská - vedoucí odd. bibliografie 
Støedoèeské vìdecké knihovny Kladno



SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

názvem "Tak trochu renesanèní rozhovor" urèitì patøí
mezi ty nejvydaøenìjší pomyslné motory, které
Honza Paulík nastartoval. Pøeèetl jsem si ho dvakrát
po sobì a jistì se knìmu ještì nìkdy vrátím.
Kompozice dialogu mi pøipomíná hudební skladbu,
terá obsahuje efektní sóla na klidnìjších akordech

základové linky a pøekvapuje svou jednotou a vnitøní
silou, jenž podrží posluchaèovu - ètenáøovu po-
zornost až do poslední noty. A výsledek, kdy by si
èlovìk pøál ještì jednu sloku nebo alespoò pøídavek,
bude jistì pro autora nejvytouženìjší odmìnou. A to,
že je Honza muzikantem a opravdovým autorem
hudebních opusù je jen symptomatické. Jistì nejsem
sám, kdo se obdivuje trpìlivosti, erudici a vtipu, které
jsou neodmyslitelným podkladem jeho pøíspìvkù.
Doufejme, že vytrvá ve svém úsilí a obohatí nás
dalšími "nálezy" pøi pátrání po zajímavých lidech

našem mìstì, o sousedech, jejichž potenciál zatím
tøeba jen tušíme nebo si ani neumíme pøedstavit. 

Zdánlivì nejdùležitìjším elementem takového re-
alizovaného rozhovoru je zpovídaná postava. Mnohé
jistì napadne, že paleta takzvanì "významných os-
obností Buštìhradu" se jednou vyèerpá nebo se
ponìkud devalvuje jakási problematická "hodnota
výbìru". Nesmysl! Na to, abychom mohli na
stránkách BZ pøinášet informace o zajímavých

lidech, není samozøejmì potøeba, aby bylo mìsto
panteonem zasloužilých umìlcù, mistrù svìta, tvùrcù
bestsellerù, geniálních skladatelù èi podnikatelù.
Aniž bychom kolikrát tušili, stojí za námi na poštì
èlovìk nevídaných zájmù, v hospodì naproti popíjí
zvídavý a aktivní jedinec se závidìníhodnými
koníèky, soused za rohem umí nevídané kousky.
Jenom si všimnout a inspirovat. A pak bude øada
jedineèných buštìhraïákù úžasnì dlouhá, ne-li
nekoneèná.

A nakonec jen pár slov k tomu "renesanènímu
rozhovoru". Vždycky jsem obdivoval umìlce rene-
sanèní doby. Byli to geniální blázni, sopky nápadù

døíèi øemesla. Jejich díla stovky let inspirují a ohro-
mují. Zùstali navìky zapsáni v pomyslné encyklope-
dii svìta. Podobnì jako èeský velikán Cimrman, jenž
se stal mottem zmínìného èlánku. Rozsah zájmù

aktivit pana Míška, jeho každodenní odpovìdná
práce, stejnì jako náhoda, která umožnila jeho kon-
takty s nìkolika neménì slavnými Èechy, jsou oprav-
du hodny závisti. Té pøirozené a zdravé. Závisti, jenž
probouzí v èlovìku touhu neskládat zbranì a znovu
vstát a jít. A já opravdu závidím. Tak už bych mìl taky
koneènì vstávat, aby nebylo pozdì...

JB
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O STARÝCH DOMECH A JEJICH OPRAVÁCH
KAPITOLA 11 

Venkovní úpravy
Stejnì dùležité, jako oprava vlastního domu, je i jeho
okolí. I krásnì "vyšperkovaný" starý dùm mùžeme
zkazit nevhodnými venkovními úpravami.

Zpevnìné plochy
Je dnes zvláštním zvykem mít kolem domu pøíliš

noho zpevnìných ploch na úkor zelenì, snad aby by-
lo všechno jaksi pøehledné, èisté a dobøe
omyvatelné. Pokud však chceme, aby dvorek nebo
zahrádka byly útulné (tedy, nechceme tam napøíklad
opravovat automobily), je zbyteèné zpevòovat vìtší
podíl plochy, než je nezbytné nutné. Obzvláštì

Buštìhradì, kde pøevládají malé zahrádky èi pøímo
miniaturní dvorky, je každý kousek zelenì vzácný.
Zcela zbyteènì si lidé celé dvorky vylévají betonem,
nebo - v porevoluèních èasech - zpevòují betonovou
zámkovou dlažbou a podobnými materiály. Vypadá to
nevlídnì a pobyt na takovém místì není nic pøíjem-
ného (napøíklad celé okolí DPS je vydláždìné a v
tì se promìòuje v rozpálenou výheò, pøestože by
zde šlo pro obyvatele vytvoøit daleko pøíjemnìjší ze-
lené prostøedí pro pobyt venku).

Tradièní buštìhradská dlažba z cementových cihel. Foto autorka

ÈETBA NA POKRAÈOVÁNÍ



Co je praktické vydláždit, je místo pro venkovní
posezení a komunikace. Ponìkud sterilní dojem
budí jakékoli pøíliš rovné a dokonalé øešení. Naopak
je vítána patina, malebná køivost a venkovská
jednoduchost v kombinaci s bujnou zelení, která
zmírní všechny ostré pøechody. Pro dláždìné plochy
se v Buštìhradì zhruba od pøelomu 19. a 20. století
tradiènì používaly šedé betonové cihly; øadu takto
dláždìných chodníkù a dvorkù mùžeme ještì stále
vidìt na mnoha místech. Staré cihly mají pìknou
patinu, jsou pøíjemnì ošlapané a pomìrnì trvanlivé.
Proto takovouto dlažbu nevyhazujeme, ale pouze

pravíme. Cihly se však rozhodnì nepokládají do be-
tonu (dlažba by nebyla trvanlivá, èasem by ji roztrhal
mráz), ale na vrstvu hutnìného štìrku (100 - 150
mm) a písku (cca 50 mm), takže voda se zde
pøirozenì vsakuje. Cihly klademe v rùzných vzorech,
nechávají se mezi nimi spáry nejménì 10 mm, které
se pak zasypou pískem nebo pískem smíchaným

vápnem, kterážto smìs se namete do spár a poté
pokropí. Podloží (terén pod štìrkem) mírnì vyspá-
dujeme smìrem od domu, je-li plocha vìtší, za-
pustíme sem i drenážní trubku, kterou vyvedeme do
místa, kde poroste nìjaká vegetace, nebo do
deš ové kanalizace. 

Skvìle vypadající, i když finanènì nároènìjší je
dlažba z mrazuvzdorných èervených cihel (tzv.
zvonivky nebo Klinkery), která se pokládá na ste-
jném principu. Všimnìte si, jak pìknì vypadá, když
jsou cihly nestejnomìrnì zbarveny. Dláždìné ploše
to dodává živost a venkovský pùvab. Dùležité jsou
ony spáry mezi cihlami, jinak výsledek evokuje
betonovou dlažbu, která se klade na sraz, beze
spár. Levnìjší jsou šamotové cihly a dlaždice, které
jsou rovnìž mrazuvzdorné, a vypadají také celkem
dobøe. Dláždit mùžeme i kamennými kostkami rùzné
velikosti nebo kamennými plotnami, což je dražší,
ale krásné a trvanlivé øešení; v antik-bazarech lze
sehnat i staré kamenné dlažby. Mùžeme i kombino-
vat rùzné materiály - cihlu a kámen, staré betonové
cihly a øíèní valouny… Stejným materiálem mùžeme
vydláždit také cestu k brance èi kùlnì a cestièku
podél domu. Hlavní komunikace, aby byly pohodlné,
mají šíøku aspoò 1 metr, vedlejší staèí 60 cm. Kdo
dává pøednost pøírodnímu pojetí, staèí cestièku
vysypat štìrkem èi mulèovací kùrou (musí se obèas
obnovovat) nebo ji ponechat pouze mlatovou èi trav-
natou, pøípadnì mùže do trávníku zapustit velké
ploché kameny - šlapáky. 

Není vhodný každý druh kamene - kýèovité jsou
napøíklad tenké kamenné desky nepravidelného
varu, které se prodávají v nìkterých centrech pro

dùm a zahradu - i když, všechno, co ohlodá zub èa-
su, nakonec mùže vypadat docela dobøe. Vyhýbáme
se novodobým betonovým dlažbám, litému betonu,
asfaltu, zatravòovacím dlaždicím èi betonovým pre-
fabrikátùm pro zpevnìní svahù; tyto materiály patøí

benzínové pumpì nebo k supermarketu, nikoliv do
intimního prostøedí obytného dvorku. Použití
zámkové dlažby na nìkterých buštìhradských chod-

nících není v prostøedí historického mìsteèka pøíliš
š astné øešení. Betonové nebo døevìné palisády
zase vypadají jako na dìtském høišti. 

Terasovitou zahrádku mùžeme rozèlenit zídkami.
Buï mùže jít o klasické opìrné zdi (vìnovala jsem
se jim v jednom z pøedchozích èlánkù), nebo
mùžeme napøíklad z kamenù vyskládat suchou zíd-
ku s mírnì ubíhajícím lícem (zhruba do metru výšky,
30 - 50 cm šíøky); škvíry mezi kameny zaplníme
zeminou a osázíme suchomilnými rostlinami (napø.
bylinkami), takže když zídka zaroste, stane se velmi
pìkným prvkem zahrádky, a i když se èasem pos-
tupnì rozpadne, zbude z ní jakýsi pøírodní svážek.
Je dobré udìlat jí základek alespoò do hloubky 40
cm, vyskládaný z kamene. Jakmile však chceme
vytvoøit i zdìné schody (z kamene, cihel apod.),
musíme je zpravidla již dùkladnìji založit na
betonový základek, nejlépe do nezámrzné hloubky
80 cm. 

Podél domu staèí okapní chodníèek - 1 øada cihel
nebo dlaždic. Hned za nimi mùže zaèínat travnatá
plocha nebo trvalkový záhon. Lidé se zbyteènì obá-
vají sázet vegetaci do bezprostøední blízkosti domu.
Není pravda, že keøe nebo popínavé rostliny u domu
škodí. Také není pravda, že se pak do domu natahu-
je vlhkost. Naopak, rostliny pro svùj rùst odsávají
vodu, která by jinak v blízkosti domu zùstala, a tak
jej vlastnì vysušují. Pouze nìkteré druhy vzrostlých
stromù není radno sázet pøíliš blízko domu (napø.
bøíza, dub), protože jejich koøeny vskutku mohou
zpùsobit potíže. To však neplatí pro menší stromy,
keøe, popínavky èi kvìtiny. Fasáda zakrytá listovím
popínavé rostliny je také lépe izolovaná proti
povìtrnostním vlivùm a dùm o mnoho lépe vypadá.
Pomocí popínavých rostlin nejlépe zkrášlíme holé
zdi dvorku a promìníme je v zelené stìny, lahodící
oku a mìnící k lepšímu klima v okolí našeho domu.
Pro ty, kteøí nemají èas se o zeleò starat, lze do-
poruèit i zcela nenároèné druhy rostlin, které na
místì vydrží mnoho let a vyžadují minimální péèi.
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Kamenné schody s mozaikovou dlažbou. Foto autorka
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Oplocení
Pøicházíme-li k domu, první nás pøivítá plot, branka,
pøípadnì pøedzahrádka. Podle nich mùžeme usuzo-
vat, jací jsou obyvatelé domu, jestli mají èi nemají
rádi návštìvy a podobnì. Úplnì chápu, že èlovìk
chce mít své soukromí a obežene své sídlo vysokým
a neprùhledným plotem nebo zdí. I takový plot však
mùže vypadat pìknì.

Tradièní oplocení v Buštìhradì tvoøily buï
jednoduché plaòkové ploty nebo hrubì omítnuté zdi.
Od první republiky se dìlaly také podezdívky plotù

již zmínìných cementových cihel. Všechny tyto
možnosti vypadají natolik dobøe, že by nemìl být
problém jednu z nich si vybrat (v pøípadì cemen-
tových cihel pozor na cihly nové - mají pøíliš ostrý
vzhled). Z minulých dob zde pøetrvává mnoho plotù
z drátìného pletiva s plechovými vraty a brankami.
Pøestože jsme na nì již zvyklí, když už poøizujeme
plot nový, zvolíme radìji jiné øešení. Drátìného plo-
tu lze však s úspìchem využít jako podpory pro
popínavé rostliny (napø. bøeè an, který je zelený i v
mì), které jsou schopny ho za pár let zcela zakrýt. 

Ke starému domu se nehodí ploty z novodobých
tvárnic, a to ani tzv. KB-blok, tváøící se jako kámen.
Nepìkné jsou rùzné betonové tvarovky a støíšky
pokrývající koruny zdí a sloupkù. Do našich pod-
mínek nejsou vhodné ani ploty z kované møížoviny -
èasto vypadají kýèovitì, a i když nìkteré mají pìkný
design a jsou kvalitní, museli bychom být majiteli
pøinejmenším klasicistní fary, aby jejich použití bylo
historicky opodstatnìné. K malým prostým
hradským domkùm se nehodí. 

I když zvolíme plaòkový plot, není ještì vyhráno.
Mùžeme ho zkazit pøílišnou zdobností - rùznými
vykrajovanými plaòkami a prkny, které se v mnoha
variantách prodávají v zahradních centrech,
obloukovým èi zalomeným tvarem horní hrany plo-
tového dílce apod. (proè je tak rozšíøeno klišé, že
když je nìco "do oblouèku", je to jakoby staré a ro-
mantické?). V jednoduchosti je krása, a prot

tovíme plot co nejjednodušší  sloupky radìji

døevìné než kovové, kruhového èi ètvercového
prùøezu (nebo zdìné - ty ovšem vypadají více mìst-
sky), mezi nimi rovná plotová pole. Rozestupy mezi
plaòkami se døíve dìlaly daleko vìtší, než dnes
(minimálnì na šíøku plaòky, i více). Plaòky rovnìž
nebývaly dokonale rovné. Tam, kde nám nevadí jeho
prùhlednost, mùžeme plot takto pojednat - vypadá to
pøátelštìji.

Ohradní stìny mùžeme vyzdít prakticky z èe-
hokoliv, když je pak nahrubo omítneme. Všimnìme
si starých buštìhradských zdí s hrubou pøírodní
omítkou, se strukturou ruèního zpracování - jsou
souèástí buštìhradského koloritu. Omítku mùžeme
ponechat v pøírodní barevnosti (když už natírat, tak
nikoliv výraznými barvami; i svítivá bílá je pøíliš os-
trá) nebo i probarvit maltu ve hmotì (pøidáme do ní
práškový pigment - napø. okrový), takže se zeï ne-
musí natírat vùbec. Koruny se tradiènì pokrývaly
pálenými taškami nebo mrazuvzdornými cihlami.
Nepoužíváme betonové prefabrikáty ani plech. O
omítaných zdech jsem již psala - nejsou trvanlivé;
pøedevším se vyhýbáme "rustikálnímu" pojednání se
zvýraznìnými spárami. Opaèným extrémem jsou
rùznì novodobé omítky a struktury, které rovnìž pù-
sobí cizorodì.

Zahradní doplòky
S celkovou úpravou okolí domu musí samozøejmì
ladit i zahradní doplòky. Plastový nábytek je možná
praktický na údržbu, ale máme mnoho lepších
možností. Lépe vypadá nábytek døevìný nebo
kovový - zde trvanlivost odpovídá cenì od nábytku,
který se za pár sezón rozeschne, až po prvotøídní

teakového døeva, který poøizujeme na celý život. 
souèasnosti je na trhu množství variant historických

modelù zahradního nábytku od kovových skládacích
židlièek s plaòkovým sedátkem a opìrákem (typ již

19. století!) až po tìžká døevìná køesla a lavice.
Krásná lavice se dá poøídit i v antik bazaru. Nábytek,
plot a ostatní døevìné doplòky mùžeme natøít
lazurou nebo krycí barvou, podle pojetí domu.

V zahradních centrech je také nepøeberná nabíd-
ka doplòkù od rùzných zahradních domkù, treláží,
pergol, až po keramické žáby, trpaslíky, kašnièky, kr-
mítka a jiné ozdoby. Než nìco takového koupíme,
zamyslíme se, zda je to opravdu kvalitní a esteticky
povedené; zdaleka ne vše, co se prodává, je vkus-
né.

Ing. Arch. Daniela Javorèeková

NENÁPADNÉ SKVOSTY BUŠTÌHRADU

Dva domy, o kterých dnes budu psát, stojí pomìrnì
blízko sebe, v samém srdci døívìjšího starého
Buštìhradu. Velký dvoupodlažní dùm è. 123 na
køižovatce ulic Oty Pavla, Palackého a Revoluèní
nemùže nikdo minout bez povšimnutí. Má krásnou
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Starý plaòkový plot. Foto autorka



secesní fasádu vèetnì oken zajímavého dìlení,
malým krámkem s pìkným starým døevìným výklad-

cem. Kromì toho, že má novou støechu (místo
betonových tašek hnìdé barvy by byla lepší pálená
krytina), zdá se být celkem v pùvodním stavu.
Bezpochyby je o mnoho starší, než napovídá jeho
fasáda - na katastrální mapì z roku 1840 ho na -
deme již ve dnešní podobì. Pøed krámkem sedává
jeho osazenstvo s pøáteli, což navozuje pøíjemný do-
jem "starých èasù" (myslím tím èasy starší padesáti
let).

Dùm èp.61 o nìco níž, v Palackého ulici, je
rovnìž velmi starý, ve zdivu jistì nìkolik set let (to-
mu napovídá i nízké èíslo popisné). Pøed pár lety
jsem mìla pøíležitost ho navštívit. Dùm má velmi za-
jímavì lomenou štítovou stìnu; do dvorku je otevøe-

na malá rohová pavlaè. V pøízemí se nacházela
pekárna pana Kváèi; dosud zde pøetrvává pekaøská
pec. Okna už jsou sice novìjší, ale zachovávají
taré formáty. Pod bøízolitovou omítku ze druhé

poloviny 20. století by se jistì našly starší omítky se
zajímavým barevným øešením.V domì je nìkolik
tarých kazetových dveøí z 19. století, nìkteré jsou

možná ještì starší. Na taškové støeše pìkný starý
komín a volská oka, vìtrající pùdu. Již v dobì, kdy
jsem dùm navštívila, byl ve velmi špatném stavu
krov, dokonce s jistými statickými problémy. Je ško-
da, že tak pìkný starý dùm, který kromì krovu nemá
závažnìjší problém, stále chátrá a nebyl adekvátnì
zajištìn.

Ing.arch. Daniela Javorèeková
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Dùm èp. 61 . Foto autorka

RECEPTY OD SOUSEDEK

Dùm è. 123.  Foto autorka

ŠPAGETY "PAPRIKY DO HRNKU"

- balíèek špaget
- sklenice sterilovaných èervených paprik (zhruba 250 -

350 ml)
- 2 dílky smetanového taveného sýra
- 2 stroužky èesneku
- trochu mléka èi smetany (50 - 100 ml)
- sùl, oregano
- olej, cibule

Do pùllitrového hrnku vyklopíme papriky i s nálevem, 
pøidáme sýr, sùl, èesnek (èesnekomilci mohou i více),
hojnì oregana, mléko èi smetanu dle chuti, vše rozmixu-
jeme do hladka. Na oleji osmahneme nadrobno nakráje-
nou cibulku, poté do pánve vyklopíme omáèku a
høejeme. Když moc spìcháme, jde to i bez té cibulky.
Nalijeme na špagety, zamícháme a sníme. Obmìna: do
omáèky mùžeme rozmixovat témìø jakýkoliv sýr, kterého
se už nutnì potøebujeme zbavit (napø. již pøíliš dobøe
uleželý Hermelín, Nivu apod.). Je to velmi rychlé jídlo,
zvláštì máme-li ruèní mixér, který se jen ponoøí do ná-
doby.

D.J.



O NÁS

ZA HUMNY NENÍ DRAK…

V dnešní výpravì budeme tak trochu "zápecníci" a rozhléd-
neme se, co je za humny.

Je na nás, jak moc se chceme namáhat, zda zvolíme
celodenní túru pìšky, zašlapeme si na kole èi jen tak sed-
neme do pøibližovadla s motorem a vyrazíme. A kam?
Nejdøíve do Vrapic a hned na kraji obce vstoupíme do
zahrady ticha, kde uprostøed stojí nenápadný kostelík sv.
Mikuláše, jehož presbytáø tvoøí pùvodní románská rotunda

první ètvrtiny 13. stol., èímž se Vrapice (pùvodnì Rapice)
dostávají na druhé místo co do starobylosti svatostánku na
okrese. Pøedèí je jen kostel sv. Petra a Pavla na Budèi.
Kolem r. 1400 byla rotunda pøestavìna a získala tak gotic-
ou obdélnou loï a románské okénko v apsidì nahradila

gotická kružba. Kostelík prošel bìhem staletí ještì dalšími
tavebními úpravami (poslední byla
1858), které setøely jeho pùvodní román-

ský vzhled. Krátkou prohlídkou høbitova
s hornickými náhrobky opustíme kostelík
a vydáme se smìrem ke Kladnu. Na
rozcestí si mùžeme vybrat, zda se ve
vrapickém katastru ještì zdržíme 
budeme pokraèovat doprava smìrem na
Stehelèeves.

Ti, co nikam nespìchají, odboèí vlevo
na Dubí a zhruba po kilometru sjedou èi
sejdou z hlavní silnice opìt doleva na
cestu vedoucí k lesu, kterou budou sle-
dovat jen asi 100 m (motorizovaní výlet-
níci zaparkují svého miláèka radìji hned
po sjezdu z hlavní a pùjdou po svých,
nebo  mezi stromy by špatnì klièkovali,
nehledì na díry po lùmcích). V lesním
porostu spatøí po levé stranì cestièku,
terá je pøivede k opuštìnému, dnes již

zarostlému, štìrkovému lomu. Zde na
chvilku zavøeme oèi a necháme se

unášet èasem. Najednou stojíme na
skalnatém bøehu teplého moøe a h -
díme do jeho pøíboje. Od naší doby
nás dìlí asi 100 miliónù let. Nacházíme
se totiž v druhohorách, konkrétnì v ob-
dobí køídy. Tak radìji zpátky a
díváme se, co tu zbylo. Lom je tvoøen
algonkickými bøidlicemi, které jsou vy-
plnìny usazeninami hnìdavé barvy. To
jsou zbytky pøíboje køídového moøe

my se v nich trochu pohrabeme.
Mùžeme tu totiž najít pozùstatky po
moøské faunì napø. množství vejèitých
1,5 - 5 mm velkých rybích koprolitù
(prostì trusu, ale nezní to tak
vznešenì), drobouèké rybí obratle, ost-
nokožce, zlomky skoøápek ústøic apod.
Nejzajímavìjší však budou zuby
rùzných druhù žralokù. Tìm, co nemo-
hou nic najít, doporuèuji vzít si pytlík

líny domù a pøes síto proplavit,
výsledky se zcela jistì dostaví!

Pokud toho ještì nemáte dost, doporuèuji vydat se zpìt
k hlavní sinici pøejít ji a dostat se mírným porostem za
železnièní tra , kde vychází napovrch uhelná sloj (r. 1772 tu
došlo k nálezu prvního uhlí). Odtud si pøíznivci zkamenìlin,
po trochu hledání, mohou odnést pìkné ukázky kladenské
karbonsko-permské flóry (staré jen cca 300 miliónù let), ze -
ména sigillarie, lepidodendrony, pøeslièky, vìtvièky a listy
kapraïorostù aj.

Teprve teï mùžeme opustit tato místa a vrátit se na køižo-
vatku, kde budeme pokraèovat na Stehelèeves. Silnice nás
vede kolem haldy do obce, kde u restaurace U Tùmù zah-
neme vlevo smìrem na Brandýsek a po cca 400 m doprava
k Døetovicùm. Na konci obce tìsnì pøed podjezdem dálnice
Praha - Slaný spatøíme po pravici nevelký vršek zvaný
Homolka. Není to ledajaký kopeèek. Tato bøidlicová kupa
skrývá na svém vrcholku opevnìnou výšinnou osadu lidu
øivnáèské kultury (cca 3200-2800 pø.n.l. - co je to prot
karbonu) - nejvýznamnìjší památku tohoto období
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JEDEME NA VÝLET

Pozùstaky štìrkového lomu s nálezy z køídového moøe. Foto autorka

Vrapický kostelík. s románským uzávìrem a gotic-
kým oknem. Foto autorka

Ukázky pøeslièek a kapradin kladenského karbonu. Foto z knihy 
B. Bouèka Geologické výlety po okolí Prahy.



(kos): [=Bøetislav Kostka]: Knezaplacení - vysoko
položená amatérská la ka
Kladenský deník. Roè. 10, è. 141 (16.6.2005).
[O buštìhradské folkové skupinì Knezaplacení, která
nedávno uspoøádala již desátý koncert cyklu Zastávka
v èase, tentokrát s hostem Karlem Plíhalem].

ØÍHOVÁ, Barbora: V Buštìhradu opravují zámek
Mladá fronta Dnes. Roè. 16, è. 145 (21.6.2005);

Støední Èechy Dnes - Kladensko [pøíloha], s. C/3
[Památka z 18. století by po rekonstrukci mìla sloužit
jako kulturní a spoleèenské centrum].

(rak): Vzpomínka na Otu Pavla
Kladenský expres. Roè. 14, è. 13 (28.6.2005), s. [3].
[Oslava nedožitých 75. narozenin Oty Pavla v
Buštìhradì].
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POLICIE ÈR INFORMUJE

PØEHLED EVIDOVANÝCH TRESTNÝCH ÈINÙ A PØESTUPKÙ SPÁCHANÝCH V OBCI BUŠTÌHRAD V ROCE 2005

èerven 2005
2. èervna - trestný èin ul.Vávrova -odcizení vìci z rodinného domu -neznámý pachatel
5. èervna - pøestupek ul. Kladenská - odcizení finanèní hotovosti - neznámý pachatel
8. èervna - trestný èin ul. Revoluèní  - odcizení platební karty z os. automobilu - neznámý pachatel
9. èervna - pøestupek halda Buštìhrad - odcizení motorové nafty - neznámý pachatel

13. èervna - trestný èin ul. Kladenská - vloupání do baru - zjištìn pachatel 
13. èervna - trestný èin ul. Revoluèní - odcizení okapù - neznámý pachatel
15. èervna - pøestupek ul. U Schodù - poškození výplnì dveøí - neznámý pachatel
17. èervna - pøestupek ul.Boøivojova - obèanské soužití - zjištìn pachatel
24. èervna - trestný èin ul. Pražská - odcizení os. automobilu - neznámý pachatel
28. èervna - pøestupek ul. Kladenská - jízda pod vlivem alkoholu - zjištìn pachatel
30. èervna - pøestupek ul. Lidická - obèanské soužití - zjištìn pachatel

èervenec 2005
4. èervence - pøestupek ul. Tyršova - odcizení finanèní hotovosti - neznámý pachatel
9. èervence - pøestupek ul. Kladenská - poškození výbavy vozidla - neznámý pachatel

12. èervence - pøestupek ul. Prokopova - odcizení benzinu z os. automobilu - neznámý pachatel
13. èervence - trestný èin ul. Vávrova - odcizení sekaèky - neznámý pachatel
20. èervence - trestný èin ulice neuvedena (pozn. red. rady) - zjištìn pachatel
22. èervence - pøestupek ul. Kladenská - obèanské soužití - zjištìn pachatel
27. èervence - trestný èin ul. Pražská - odcizení os. automobilu - zjištìn pachatel

stav ke dni 31.èervence 2005

Por. Petr Kohout

NAPSALI O NÁS

v Èeské republice, proslavenou i v zámoøí (ve 30. letech ji
zkoumala americko-èeská expedice). Poutníka té doby by,
na rozdíl od nás, vítaly palisádové hradby na jihu
pøerušené bránou a obklopené vnìjším pøíkopem vyte-
saným do skály.

A tady naše krátká výprava konèí. Motorizovaní turisté
otoèí svá pøibližovadla a vrátí se k hlavní silnici, kde odboèí
vlevo a budou pokraèovat smìrem na Prahu a Buštìhrad.
Pìší a cyklisté, vracející se zpoèátku stejnou cestou,

Tùmù odboèí vpravo a po nìkolika metrech se stoèí dole-
va na pìšinu vedoucí vìtrolamem a posléze mezi poli
kolem haldy k Buštìhradu. 

Tak pøíjemnou cestu a nezapomeòte si motyèky
se vám hodit. 

D S Homolka. Foto autorka



Redakèní rada se tímto omluvá paní Procházkové za neu-
veøejnìní èlánku o Èerveném køíží, ke kterému došlo díky
technickým problémùm pøi poøizování kopií z pùvodních
materiálù. Èlánek uveøejníme, pokud možno, v následu-
jícím èísle.

Dále se omlouváme paní Zd. Vestfálové za uveøejnìní pra-
covní verze jejího èlánku, který se týkal tématiky dìtských
høiš  v minulém èísle BZ. Redaktor BZ  tímto slibuje, že se
nauèí lépe pracovat s verzemi dokumentù  pøedaných ke
zpracování.

O NÁS

VONDRÁKOVÁ, Lída: Nejhùø dopadla zchátralá ga-
lerie
Mladá Fronta Dnes. Roè. 16, è. 154  (1.7.2005);
Støední Èechy Dnes - Kladensko [pøíloha],  s. C/3
[Cenu Codex sympaticus v anketì Paøez roku získala
záchranná stanice pro handicapované živoèichy Aves
v Brandýsku u Kladna za vybudování želvária a
nového rybníka a na druhém místì skonèilo mìsto
Buštìhrad za zahájení oprav zámku].

KASALICKÁ, Ivona: Otu Pavla pøipomenou dokumenty
i hrané filmy /zapsal (zk) [=Zdenìk Kuchyòka]
Mladá Fronta Dnes. Roè. 16, è. 154  (1.7.2005);
Støední Èechy Dnes - Kladensko [pøíloha],  s. C/3. 1 fo-
to (fot. Radek Cihla - Dana Heráòová se synem
Matoušem pøed domkem è. 54, kde bydlela rodina
Popperova)

(spa) [=Ondøej Špalek]: Na oslavu narozenin Oty Pavla
pøijeli i pøíbuzní
Kladenský deník. Roè. 10, è. 156 (4.7.2005), s. 3. 1 fo-
to (fot. O. Špalek - synové Jiøí, Jan a Petr a bratr Hugo
Pavel na návštìvì oslavy v Buštìhradì)

(ps) [=Petr Sklenièka]: Zámku zase svítá na lepší èasy
Kladenský deník. Roè. 10, è. 157 (7.7.2005), s.  2

[Ministerstvo kultury pøidìlilo Mìstskému úøadu v
Buštìhradì dotaci ve výši 3,9 milionu korun na obnovu
zámku]

(ÈTK):  Sbìratelé proslavili Buštìhrad i za hranicemi
Mladá Fronta Dnes. Roè. 16, è. 159 (9.7.2005).
[Každých ètrnáct dnù míøí do Buštìhradu na známou s
ratelskou burzu kolem 1 500 sbìratelù od nás i ze
zahranièí.]

kin [=Kindlová]: Buštìhradské muzeum Oty Pavla u
Rotta
Kladenský expres. Roè. 14, è. 14 (12.7.2005), s. [3]

HUSÁROVÁ, Kateøina: Senioøi z Buštìhradu se bojí :
Noèní služby v domì s peèovatelskou službou jsou
minulostí
Kladenský deník. Roè. 10, è. 162 (13.7.2005). 1 foto
(obyvatelé DPS, paní Kvìta Bílková)
[Obyvatelé DPS Buštìhrad si stìžují na neexistenci
noèních služeb, zástupci mìsta i DPS potvrzují, že ty-
to služby byly nadstandardem, který bìžný DPS
neposkytuje.]

Pøipravila I. Kasalická, 
info bibliogr. odd. SVK Kladno a webové stránky mìsta Buštìhrad
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