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Z RADNICE

Milí ètenáøi,

v podstatì od prvního èísla, které pro ás
témìø pøed dvìma lety pø ipravi la souèasná
redakèní rada, si lámeme hlavu, jak Zpravodaj
zpestøit, jakým zpùsobem udìlat „to“, aby v
b y l o v í c e z e s o u è a s n é h o d ì n í v n a š e m
mìstì.  Zároveò bychom však rádi na souèas-
né dìní chtìli nahlížet i v kontextu pøed-
chozího vývoje.

V tomto èísle proto poprvé najdete rubriku
„ T é m a Z p r a v o d a j e “ . D o u f á m e , ž e j e j í m
prostøednictvím se nám  podaøí do Zpravodaje
dostat oboje výše uvedené. Výbìr tématu byl
pomìrnì jednoduchý -  první tématem jsou
dìtská høištì, a to pøesto nebo právì proto, že
na Buštìhradì oficiálnì žádné dìtské høištì

není. Zapátrali jsem v archivech, využili ak-
t iv i t In ic iat ivy rodièù Høištì dìtem, oslovi l i
nìkteré z našich spoluobèanù s otázkou, kde
si jako malé dìti na Buštìhradì hrály.
Zkrátka, sami uvidíte, co jsme pro ás
nachystali.

Doufáme, že ás nová rubrika zaujme a
li bychom velmi rádi, kdyby se nám podaøi-
lo do její tvorby zapojit i Vás - ètenáøe. Pokud
by ás pøi ètení napadlo, že je tøeba nì
doplnit, vyjasnit, budeme velmi rádi, kdy -
te se rozhodli k tématu nìco napsat. 

Pøíjmené ètení Vám za redakèní radu BZ pøeje 
MartinJežek
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Vážení obèané, 

k napsání tohoto èlánku mì pøimìla událost,
která se stala pøibližnì pøed mìsícem. 

Ten den pøibìhl ráno na mìstský úøad vel-
mi rozèilený vedoucí Technických služeb pan
Formánek. Udýchanì oznámil, že na horním
námìstí nìkdo ulomil pø ibl ižnì dvoumetro-
vou špièku vánoèní jedle, kterou si tam pìstu-
jeme pro radost a vánoèní potìšení malých
velkých obèanù našeho mìsta. Jistì víte, že

ž ivá jedle se mìla k svìtu, utìšenì rost la
tìšili jsme se, jak si ji opìt v èase pøed-

vánoèním ozdobíme a na Mikuláše zase roz-
svítíme. Ale ouha! Nìkomu ale strom vadil.
Zøejmì došel k názoru, že tento krásný
vánoèní zvyk se mu nelíbí a tak se postará,
aby k nìmu nedošlo. Ten nìkdo neváhal - zøe -
mì aby jiným dokázal svou fyzickou i duševní
zdatnost - vylezl na naši jedli, polámal pøitom
nìkolik vìtví a špièku ještì ulomil! Pánové z
nických služeb špièku jedlièky opatrují ve
a doufají, že jim vydrží do vánoc, aby
nazmar a aby si ji mohli ozdobit.

Co vedlo tohoto neznámého k takovému
poèinu? Zlost, truc, nebo touha zviditelnit se?
Ale jak, když se nedokázal pøiznat. Atak si k -
du otázku. Co udìlá onen neznámý „hrdina“
pøíštì? Co ho napadne, aby nám zase „udìlal“

radost?
V poslední dobì zaznamenáváme stále

více pøípadù, pøi kterých dochází k poško-
zování majetku mìsta i obèanù - ulámané
nebo poškozené dopravní znaèky, èmáranice
na objektech, ulámané vìtve stromù na
ulicích, orvané kvìtiny v zahrádkách, nemluvì
o krádežích, vloupání do domù a podobných
pøeèinech. Na ty máme policii, ale ty menší
pøeèiny si musíme vyøešit sami. Všímat si
dìní v okolí, pozorovat, co se dìje a hlavnì
kdo se kde pohybuje a takové pøípady hlásit
na mìstský úøad. Nemùžeme si pøece nechat
l íb i t svévolné jednání pochybných jedincù,
teøí na úkor nás všech nièí z dlouhé chvíle èi

z nudy všechno, co je pro všechny. Nelze
pøece donekoneèna pøehlížet takové jednání,
které vede k nièení a ke zkáze! 

Chtìla bych proto pøi této pøíležitosti apelo-
vat na všechny obèany - važme si všeho, co
se nám podaøilo vybudovat, v èem žijeme a
chceme i nadále žít! Nenième to, co pro nás
udìlali jiní, ale zvelebujme a zkrášlujme naše
mìsto, aby i pro budoucnost bylo hezké a pøí-
jemné, aby zkrátka bylo pøíjemným místem

životu!

Ing. Jitka Leflerová
starostka

SLOVO STAROSTKY

SLOVO REDAKCE

Foto na titulní stranì: M. Aushaus



ZPRÁVY Z MÚ

Finanèní øeditelství v Praze ve spolupráci s jím øízenými støe-
doèeskými finanèními úøady vypracovalo plán, na základì
terého chce obèanùm - poplatníkùm - nabídnout v období

podávání daòových pøiznání k dani z pøíjmù fyzických osob za rok
2005 (tj. v období únor, bøezen 2006) vstøícnou službu. Naše n -
bídka spoèívá v tom, že by pracovníci finanèního úøadu do jehož
pùsobnosti spadá aše mìsto, navštívili v pøedem dohodnutých
termínech mìstský úøad, kde by obèané ašeho mìsta, pøípadnì
obcí pøilehlých, mohli využít nabídky našich služeb a

- podat daòové pøiznání k dani z pøíjmù fyzických osob
za rok 2005

- získat pomoc pøi vyplnìní tohoto pøiznání do pøísluš-
ných formuláøù

- obdržet složenku na zaplacení danì.

Cílem této služby je umožnit obèanùm, aby si v pøijatelné dobì
a pøímo v místì svého bydlištì vyøídili své zákonné povinnosti
vùèi finanènímu úøadu, aniž by pøitom finanèní úøad museli
navštívit. Touto akcí chceme jednak pøiblížit výkon daòové

správy obèanùm a jednak styk s úøadem uèinit snadnìjším
pokud možno i pøíjemnìjším. 

Bližší termíny budou upøesnìny.

Obèanské prùkazy vydané od ledna do srpna 2005
jsou platné!
Rádi bychom uklidnili obèany, kteøí mají obèanské prùkazy vy-
dané od 1.ledna 2005 do 31.srpna 2005. Tyto obèanské
prùkazy jsou platné a není dùvod pro jejich výmìnu. Pøestože
mají chybný francouzský text (nesprávný sklon èárky nad pís-
menem "e") jsou notifikované, což znamená, že je možné
používat je k cestám do státù Evropské unie.
Dle zákona è. 395 Sb. ze dne 15. 9. 2005, kterým se mìní
zákon è. 328/1999 Sb., o obèanských prùkazech, ve znìní
pozdìjších pøedpisù se parlament usnesl, že výjimka pøi
výmìnì obèanských prùkazù se týká obèanù narozených pøed
1. lednem 1936. To znamená, že pokud nemá obèan, který se
narodil pøed 1. lednem 1936 v obèanském prùkazu dobu
ukonèení platnosti vyznaèenou konkrétním datem nemusí si
dosavadní obèanský prùkaz nechat vymìnit.
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UPOZORNÌNÍ MÌSTSKÉHO ÚØADU BUŠTÌHRAD

V poslední dobì došlo podle hlášení mìstskému úøadu v našem mìstì k nìkolika pøípadùm napadení osob psy.
Vzhledem k závažnosti tìchto pøípadù upozoròuje mìstský úøad v této souvislosti na ustanovení Obecnì závazné
vyhlášky mìsta Buštìhradu è. 1/2004 o veøejném poøádku, èistotì mìsta a užívání veøejného prostranství, která ve
svém èlánku è. 6 upravuje, kromì jiného,  povinnosti chovatelù a majitelù psù. Protože v tomto èlánku jsou ještì další
ustanovení, která je tøeba stále pøipomínat, otiskujeme èlánek è. 6 zmínìné vyhlášky celý:

1. Každý je povinen udržovat poøádek a èistotu na veøejném prostranství. 
2. Jakékoli zneèištìní veøejného prostranství je zakázáno. 
3. Každý, kdo zneèistí veøejné prostranství zejména odhazováním zbytkù jídel, obalù od potravin a jiných

odpadkù je povinen tyto z veøejného prostranství odstranit. To platí i pro chovatele zvíøat, která veøejné pro-
stranství zneèistí výkaly. Stejnì to platí i pro uživatele motorových i nemotorových vozidel, kteøí pøi jejich pro-
vozu zneèistí silnici, místní komunikaci, chodník nebo jiné èásti veøejného prostranství. 

4. Je zakázáno mytí automobilù chemickými prostøedky a saponáty. 
5. Vlastnící nebo uživatelé nemovitostí jsou povinni dbát toho, aby do veøejného prostranství nezasahovaly

pøedmìty umístìné na nemovitostech a nebránily jeho užívání. 
6. Odklízení a splachování smetí a odpadu do kanálových vpustí je zakázáno. 
7. Nakládání a vykládání vìcí na veøejném prostranství je povoleno jen za tìchto podmínek: 

a) naložení a vyložení nákladu musí být provedeno v nejkratší možné dobì, 
b) pøi nakládání a vykládání musí být zajištìna prùjezdnost a prùchodnost veøejného prostranství, 
c) vìci urèené k naložení je možno pøipravit na veøejném prostranství nejdøíve v den odvozu, 
d) dojde-li k zneèištìní veøejného prostranství v dùsledku nakládání a vykládání je ten, kdo s vìcmi ma-

nipuloval  povinen okamžitì veøejné prostranství uklidit. 
8. Chovatelé jsou ve vztahu k chovaným zvíøatùm povinni: 

a) zamezit jejich volnému pobíhání na veøejném prostranství, 
b) uèinit taková opatøení, aby nedošlo k ohrožení života, újmì na zdraví ani majetku, 

9. Chovatelé psù jsou povinni uèinit veškerá opatøení smìøující k tomu, aby se jejich pes na veøejném pro-
stranství nepohyboval bez vodítka a náhubku. 

10.Do prostorù dìtských høiš  a pískoviš , do škol, školky, objektù sportoviš , zdravotnických zaøízení a na 
høbitov je pøivádìní nebo pøinášení zvíøat zakázáno. 

Ing. Jitka Leflerová
starostka
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Místní skládka
Místní skládka u vodojemu je znovu otevøena. Až do odvolání
bude platit tato otvírací doba:

út    14.30 - 16.30
èt     14.30 - 16.30
so    10 - 12
ne    13 - 15.

Z MIMOØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO 
DNE 28. 7. 2005 

MìZ schválilo bezúplatný pøevod pozemku è. 1706/69 z ma-
jetku Pozemkového fondu ÈR do majetku mìsta Buštìhradu
pro úèely výstavby ÈOV

MìZ uložilo starostce podepsat s Pozemkovým fondem ÈR -
územním pracovištìm Kladno smlouvu o bezúplatném pøevodu
pozemkù è. 1706/68 a 1706/69.

Z MIMOØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 10. 8. 2005

Paní starostka seznámila zastupitele s obsahem dopisu, který
došel v den jednání MìZ faxem ze SFŽP s námitkou k prove-
denému výbìrovému øízení na akci "ÈOV a kanalizace
Buštìhrad". Poté pøedala slovo ing. Pilskému jako pøedstaviteli
firmy, zajiš ující výbìrové øízení, a požádala o podání
vysvìtlení. Ten konstatoval, že se svým právním zástupcem
pøipraví reakci pro øeditele SFŽP na tento dopis, kterou obdrží
MìÚ k odsouhlasení. Uvedl, že k vyslovení námitky SFŽP
mohlo dojít kvùli tomu, že SFŽP nemìl k dispozici kompletní
dokumentaci, a proto doporuèil, aby mìsto Buštìhrad nechalo
pøezkoumat výbìrové øízení Úøadem pro ochranu hospodáøské
soutìže v Brnì. Upozornil, že jinak nedojde k podpisu smlouvy
o státní podpoøe mezi SFŽP a mìstem Buštìhrad. Ing. Pilský
zdùraznil, že hodnotící komise postupovala pøi svém jednání
podle zákona. Nato dala starostka hlasovat o povìøení firmy

TORMEN k pøipravení konceptu odpovìdi. 
Jednomyslnì schváleno. 

Paní starostka pøedstavila zastupitelùm p. ing. Dvoøáka - ob-
chodního øeditele firmy GEOSAN  GROUP a požádala ho, aby
seznámil zastupitele s profilem své firmy, sdìlil reference na
provedená díla a pøedstavil zastupitelùm plán firmy GEOSAN
GROUP na vlastní provedení akce v Buštìhradì. Ing. Dvoøák
podal požadované informace a zodpovìdìl dotazy zastupitelù.
Po jeho slovech nechala starostka hlasovat o tom, zda MìZ
souhlasí s návrhem Smlouvy o dílo, který mìli zastupitelé k dis-
pozici pøed jednáním k pøipomínkování a zda ji povìøí podep-
sáním smlouvy s firmou GEOSAN GROUP na uskuteènìní
plánované akce "ÈOV a kanalizace Buštìhrad". 
MìZ návrh smlouvy a zplnomocnìní paní starostky k podpisu
smlouvy jednomyslnì schválilo.

Po této èásti jednání dostali slovo ing. Plichta a ing. Hrubá,
kteøí seznámili zastupitele s postupem prací na vydání staveb-
ního povolení na ÈOV a kanalizaci. Ing. Plichta informoval
o plánu výstavby a uvedl, že bìhem celé akce se musí pos-
tupovat podle podmínek programu Infrastruktura. Dále

seznámil zastupitele s možnými komplikacemi ze strany
Památkové péèe ohlednì lokality Starého hradu a dalších míst,
kde se pøedpokládají historická nalezištì. Ing. Plichta navrhl,
aby mìsto pøipravilo plán pro seznámení obyvatel s napojením
jednotlivých domù a financováním jednotlivých pøípojek. Ing.
Plichta pro to pøipraví pøedbìžnou  kalkulaci nákladù na pøipo-
jení jednotlivých objektù. 

IIng. Hrubá seznámila zastupitele s prùbìhem vyøizování
stavebního povolení. Informovala o tom, že nejpozdìji do 15.
10. 2005 bude vydáno stavební povolení i s doložkou o nabytí
právní moci. Také pøedložila návrh na zajištìní smlouvy na
vypracování nezávislého znaleckého posudku na projekt ÈOV
a kanalizace Buštìhrad, který je tøeba doložit SFŽP ještì pøed
podpisem smlouvy na èerpání dotace. Návrh na cenu za zna-
lecký posudek znìl na èástku Kè 20.000,- + DPH. Starostka
dala o návrhu na zajištìní znaleckého posudku i na cenu hlla-
sovat.
Obojí jednomyslnì schváleno.

Zastupitelé dále projednali nabídky na provádìní technického
dozoru pøi akci ÈOV a kanalizace firem MAO Kladno - nabíd-
ková cena Kè 1.600.000,- plus 19% DPH, INGEM Plzeò - na-
bídková cena Kè 1.300.000,- bez DPH, STORMEN Praha -
nabídková cena Kè 600.000,- bez DPH a SIGOS Kladno - na-
bídková cena Kè 290.000,- bez DPH.
Zastupitelé se jednomyslnì usnesli povìøit technickým do-
zorem  firmu SIGOS s. r. o., Kladno za cenu Kè 290.000,- plus
DPH a zároveò požádali o pøedložení návrhu smlouvy.

Dalším bodem jednání byla zpráva hodnotící komise ohlednì
výbìrového øízení k poskytnutí úvìru na ÈOV a kanalizaci ve
výši Kè 20 mil. Byla pøedložena pouze jedna nabídka od ÈSOB
a hodnotící komise doporuèila zastupitelùm pøidìlit veøejnou
zakázku uvedené bance. Starostka dala hlasovat o tomto
návrhu. Návrh jednomyslnì schválen a starostka zplnomocnì-
na podpisem smlouvy s ÈSOB. 

Starostka seznámila zastupitele s návrhem Øeditelství silnic a
dálnic ÈR na uzavøení "Smlouvy o podmínkách zøízení a bu-
doucí smlouvì o právu vìcného bøemene" - uložení kanalizace
do ulice Kladenské, tj. do silnièního pozemku p. è. 215/1 a 453
silnice III. tøídy è. 00715 za cenu Kè 391.391,- vè. DPH.
Jednomyslnì schváleno.

Starostka pøedložila zastupitelùm k projednání návrh na vyhlá-
šení otevøeného zadávacího øízení na realizaci další etapy
opravy zámku, pøedložený firmou STORMEN. Pøi jednání do-
poruèili zastupitelé, aby kritériem pøi výbìrovém øízení byla
celková ekonomická výhodnost nabídky. V tomto smyslu bude
upraven text zápisu ze 4. mimoøádného zasedání konaného
27. 6. 2005, Ad 2 - bod 1. Zastupitelé oba návrhy jednomyslnì
schválili.

Zastupitelé jednomyslnì schválili návrh p. Kadlece, aby mìst-
ský úøad provìøil  zajištìní technického dozoru pøi dalších eta-
pách oprav na zámku. 

Starostka vyzvala zastupitele k hlasování o závìreèném úètu
mìsta, k nìmuž podala ještì komentáø èlenka FV pí Mahovská
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a o zprávì auditora o pøezkoumání hospodaøení v roce 2004,
které obdrželi pøedem. Auditor doporuèuje schválit závìreèný
úèet bez výhrad. Jednomyslnì schváleny oba dokumenty. 

Starostka pøedložila zastupitelùm ke schválení návrh smlouvy
firmou AUDITCORPORATION s. r. o. na provedení auditu za rok

2005 za èástku Kè 35.000,-. Zastupitelé si vyžádali doplnìní
louvy o sankce za pozdní doruèení auditorské zprávy, s uza-

vøením smlouvy vèetnì èástky Kè 35.000,- vyslovili souhlas. 

Zastupitelé vzali na vìdomí informaci starostky o souèasném
právním stavu firmy PAMÁTKY Buštìhrad zøízené mìstem.
Povìøili MìÚ jednáním s ÚZSVM a jmenovanou firmou o její
likvidaci.

Tenisový oddíl pøedložil návrh, aby arch. Øepka pøeprojektoval
vstupní pergolu u šaten tenisového klubu kvùli navrženému
levnìjšímu øešení než pùvodnì plánovanému - jedná se o cel-
kovou èástku do Kè 100.000,-. Jednomyslnì schváleno.

MìZ vzalo na vìdomí sdìlení firmy TECH-MA s. r. o. na spon-
zorování stavby dìtského høištì u MŠ. 

Starostka informovala zastupitele o jednání se zástupci
Sochorové válcovny TŽ ve vìci sponzorování rekonstrukce
dìtského høištì u fotbalového areálu a pøedložila zastupitelùm
ke schválení návrh darovací smlouvy na èástku Kè 30.000,- pro
první etapu rekonstrukce. SV TŽ je pøipravena pomoci mìstu
s rekonstrukcí dìtského høištì i v budoucích letech. Návrh

louvy zastupitelé jednomyslnì schválili. 

MìZ projednalo návrh spoleènosti BONETT Praha na zøízení
èerpací stanice LPG na pozemku pana Švestky u šaten fot-
balového høištì a usneslo se akceptovat návrh výboru pro vý-
tavbu a požadavek firmy BONETT zamítnout. 

Manželé Poddaných žádají MìZ o souhlas s odkupem èásti
pozemku p. è. 1819/1, který je na Pozemkovém fondu blokován
pro mìsto Buštìhrad. MìZ se usneslo žádost zamítnout z dù-
vodu dodržení prùchodnosti pro pìší v této lokalitì. 

MìZ projednalo žádost STP týkající se vìcného bøemene pro
uložení pøípojky na pozemek parc. è. 392/1 u domu èp. 32.
Jednomyslnì schváleno. 

MìZ projednalo návrh výboru pro výstavbu na uzavøení smlou-
vy s firmou K. N. Š na dokonèení schodù nad domem pana
Kühnela. Zastupitelé tento návrh jednomyslnì odsouhlasili za
podmínek, že realizace akce mùže probìhnout až v dobì, kdy
bude potøebnou èástkou naplnìn rozpoèet. 

Pan Kadlec upozornil zastupitele na opakující se problém s ta-
rasem (pozemek parc. è. 1241) u manželù Menclových. MìZ
ukládá stavebnímu výboru navrhnout øešení na základì sta-
tického posudku a geometrického plánu. 

MìZ opìtovnì projednávalo reklamaci elektroinstalace veøe-
jného osvìtlení u silnice na Bouchalku, provedené firmou

Šuláka. Jednomyslnì schváleno podniknout další kroky práv
cestou.

Zastupitelé jednomyslnì schválili bezúplatný pøevod historic-
kých pozemkù z majetku Státního statku Køivoklát v likvidaci do
majetku mìsta Buštìhrad. Jedná se o pozemky tìchto p. è.:
133/2, 107/3, 105/2, 710/1, 105/3 v k. ú. Buštìhrad. Zároveò
jednomyslnì schválili úplatný pøevod pozemkù p. è. 212, 889/1,
990, 991/3, 991/4, 992/1 a 1050 v k. ú. Buštìhrad za cenu Kè
325.330,- rovnìž z majetku Státního statku Køivoklát v likvidaci
do majetku mìsta Buštìhradu. 

M. Kindlová pøedložila zastupitelstvu ke schválení zmìnu èlenù
ve sportovním a školském výboru. P í Mòukovou má nahradit

Potùèková. Jednomyslnì schváleno. 

Pí V. Šumná pøedložila zastupitelstvu návrhy názvù ulic v no-
vých zástavbách v Buštìhradì: 

lokalita "u kaplièky"    ulice Okružní
lokalita "u høbitova"    ulice: Liliová, Šeøíková, Trnková 

a Jasmínová.

Tyto návrhy zastupitelé jednomyslnì schválili.

MìZ projednalo návrh starostky na nutnost využití objektù èp.
65 a èp. 207 v majetku mìsta jako záruky na úvìr poskytnutý
SFŽP na ÈOV a kanalizaci ve výši Kè 6 723 000,-. Návrh byl
jednomyslnì schválen. Zastupitelstvo uložilo MìÚ zajistit kvali-
fikovaný odhad na cenu obou nemovitostí, který je podmínkou
pro uzavøení smlouvy se SFŽP. 

MìZ projednalo další možnost zabezpeèení zdrojù financování
stavby ÈOV a kanalizace Buštìhrad formou odkupu/pos-
toupení pohledávek. Vzalo na vìdomí nezávaznou nabídku
HYPO NÖ-LANDESBANK s tím, že nebude využita s ohledem
na výhodnìjší podmínky prostøednictvím bankovního úvìru. 

Místostarosta ing. Nový seznámil zastupitele s návrhem firmy
CoS Administration Lodìnice na vybudování Domova dùchod-
cù v celém buštìhradském zámku. Zastupitelstvo povìøilo MìÚ
dalším jednáním s tím, že k tomuto úèelu lze nabídnout pouze
jedno køídlo zámku a spoleèné využívání spoleèenských pros-
tor v centrální èásti zámku. 
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Z RADNICE

KANALIZACE A ÈOV - STAVBA ZAÈÍNÁ!

Mnozí obèané pravdìpodobnì dosud v Buštìhradském
zpravodaji postrádali zprávu o tom zda, a pøípadnì jak,
bude probíhat dlouho oèekávaná stavba kanalizace

ÈOV. Zatím jsme s informacemi o této akci šetøili, pro-
tože celá záležitost je velmi komplikovaná, a stále se ob-
jevovaly a objevují drobné i velké pøekážky na cestì

zahájení této pro Buštìhrad mimoøádnì dùležité stavby.
V tìchto dnech se zdají být nejpodstatnìjší problémy
vyøešeny, zejména díky soustøedìnému úsilí  MìÚ a ex-
terních specialistù. Následující text se pokusí struènì
sumarizovat co podstatného pøedcházelo, a co stavba
pro nás všechny bude znamenat, podle faktù známých

dnešnímu dni - 6.øíjnu 2005.

FINANCOVÁNÍ
O zajištìní financování akce kanalizace a ÈOV se po-
oušelo minulé i stávající zastupitelstvo, teprve v letošním

roce se podaøilo získat finanèní podmínky, které jsou pro
rozpoèet mìsta pøijatelné.Díky intenzivnímu úsilí pracov-
níkù mìstského úøadu byla pøiznána Buštìhradu jedna

nejvìtších dotací pøidìlených v 1. kole dotaèního
Operaèního programu Infrastruktura. Vzhledem k tomu,
že z vlastních zdrojù je tøeba stále financovat 10% ceny
stavby, což je velmi vysoká èástka pro rozpoèet
Buštìhradu, bylo rozhodnuto tuto èást financovat formou
úvìru, jehož splácení je rozloženo na 10 let. Na "doda-
vatele" úvìru bylo vyhlášeno výbìrové øízení, nebo  se
také jedná o formu veøejné zakázky, a vítìzem se stala
ÈSOB. Úvìr ve výši 20 mil. Kè poslouží zejména k z -
bezpeèení vlastních zdrojù, k nezbytnému výkupu
pozemkù dotèených stavbou od Státního statku
Køivoklát v likvidaci  a také k financování záchranného
archeologického prùzkumu a archeologického dohledu
nad pracemi, který ze zákona musí zaplatit mìsto jako
investor. Jen pro oblast Starého Hradu by se mìlo jednat
o èástku okolo 3,5mil. Kè, náklady se ale mohou navýšit,
pokud dojde bìhem stavby ve vìtším mìøítku k archeo-
logicky dùležitým nálezùm.

PROJEKT
Zakázku na vypracování  projektové dokumentace (pro
výbìrové øízení na zhotovitele stavby a pro stavební po-
volení)  získala rovnìž na základì výbìrového øízení fir-
ma PROVOD s.r.o. Vzhledem k historii a datu podání
žádostí o dotaci nebyly do projektu zahrnuty, a tím pá-
dem nejsou ani finanènì dotovány èásti kanalizace
Buštìhradu s novou výstavbou, tj. Buštìhrad -
Chmelnice, RD v lokalitì "U kaplièky", oblast nových
øadových domù "U høbitova", a ani Bouchalka, z dùvodu
pøíliš velké vzdálenosti a nutnosti pøípadného pøeèer-
pávání odpadních vod pro pøíliš malý poèet domácností.
Souèásti stavby jsou: ÈOV, hlavní stoky kanalizace

šachtami v uzlových bodech a veøejné èásti pøípojek
jednotlivých domù. "Veøejnou èástí" je myšlena èást

pøípojky mezi kanalizaèní stokou a hranicí pozemku jed-
notlivé parcely. Projekt øeší zejména umístìní hlavních
tok, objekt ÈOV a umístìní jednotlivých pøípojek.

Umístìní pøípojek navrhl projektant podle dostupných
podkladù, je ale více než pravdìpodobné, že v nìkterých
složitìjších oblastech s velkými výškovými rozdíly (napø.
Starý Hrad a okolí) bude tøeba nìkterá navrhovaná
trasování ještì pøehodnotit podle provádìcího projektu,
který si v souladu s zadávacími podmínkami zabezpeèí
zhotovitel stavby.

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
Vzhledem k novelizaci zákona o zadávání veøejných za-
kázek muselo být letos provedeno nové výbìrové øízení
na zhotovitele stavby. Výbìrového øízení se zúèastnilo 8
firem èi sdružení více firem. Hodnotící komise zøízená
pro toto výbìrové øízení zastupitelstvem vycházela pøi
hodnocení ze soustavy pìti kritérií, které byly zveøejnìny
v zadávacích podmínkách, a to podmínky smlouvy o dí-
lo (30% váha), výše nabídkové ceny (22% váha), zpùsob
zajištìní plnìní povinností zhotovitele za provádìní díla
(18%váha ), zpùsob zajištìní plnìní z titulu záruky za
jakost (16% váha) a pojištìní stavby (14% váha). Na
základì soustavy tìchto kritérií byla vyhodnocena jako
nejlepší nabídka firmy GEOSAN GROUP a. s. Tento
návrh hodnotící komise na vítìze výbìrového øízení za-
stupitelstvo potvrdilo a povìøilo starostku uzavøením

louvy s vítìznou firmou za cenu 133.342.408,- Kè vèet
DPH.

Podrobnìjší informace o vítìzné firmì naleznete na in-
ternetových stránkách http://www.geosan-group.cz/. 

POSTUP STAVBY
Pøedání staveništì firmì GEOSAN GROUP a.s. je
plánováno na 31.10.2005. Nejprve bude zahájena vý-
tavba ÈOV v údolí Buštìhradského potoka, asi v 1/3

vzdálenosti mezi zástavbou hlavní èásti Buštìhradu
Bouchalkou. Posléze budou ukládány hlavní stoky
prùmìru 300 mm a napojovací šachty smìrem od ÈOV

"nahoru". Technický dozor investora - mìsta Buštìhrad -
bude provádìt firma SIGOS s.r.o., Kladno, která byla
rovnìž vybrána v poptávkovém øízení. Pokud 

archeologický prùzkum, na liniové stavbì stok bude
provádìn formou dohledu, záchranný archeologický
prùzkum v oblasti Starý Hrad, jehož trvání je archeology
odhadováno na tøi mìsíce, bude zapoèat pravdìpodob-
nì zaèátkem jara 2006.

DOBA VÝSTAVBY
Vzhledem k velikosti a zkušenostem vybrané provádìcí
stavební firmy GEOSAN GROUP a.s. je pøedpoklad, že
bude dodržen termín výstavby 12 mìsícù, který je
èástí uzavøené smlouvy o dílo. V pøípadì nedodržení
tohoto termínu je dodavatel smluvnì zavázán k tak
velkým pokutám za každý den prodlení, že napø. zhruba
dvoutýdenní zpoždìní stavby by prakticky naplnilo
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celoroèní rozpoèet mìsta.

PØIPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DOMÙ
Zpùsob, jak bude probíhat pøipojování jednotlivých
domácností na kanalizaci bude dále upøesòován. Podle
stávající právní úpravy obec má možnost naøídit pøipo-
jení jednotlivých objektù ve mìstì na kanalizaci, pokud
je to technicky možné, èímž je mínìno, že v blízkosti ob-
jektu se nachází stoka kanalizace. Tato možnost naøídit
pøipojení bude nejspíš v Buštìhradì použita, protože co
nejrychlejší pøipojení maximálního poètu objektù je v záj-
mu zlepšení èistoty životního prostøedí ve mìstì i efek-
tivity celého stavebního díla. Druhým dùvodem je nutný
minimální poèet pøipojených domácností k tomu, aby
ÈOV vùbec mohla zaèít plnit svou funkci biologického
èistícího systému. Na jednotlivé domovní pøípojky po
vlastních pozemcích jednotlivých majitelù bude tøeba mít
vystaveno stavební povolení. To bude s nejvìtší
pravdìpodobností vydávat na základì zákonem pøene-

sené pùsobnosti od Magistrátu Mìsta Kladna Stavební
výbor pøi MìZ, èímž by celá záležitost mìla být velmi
urychlena. MìÚ pøedloží zastupitelstvu návrh, aby pro-
jekty jednotlivých pøípojek byly zpracovány stejným pro-
jektantem jako veøejná èást kanalizace a obèanùm bude
nabídnuta možnost realizace pøípojek firmou GEOSAN.
Alternativnì  MìÚ navrhne, aby si do urèitého data mohli
vlastníci zajistit realizaci pøípojky podle projektu vlastními
silami. Cena za projekt na jeden dùm by se mìla pohy-
bovat okolo 2.000,- Kè, cena za realizaci neveøejné èásti
pøípojky na klíè se podle dostupných informací mùže po-
hybovat u typického domu okolo 13.000,- Kè, ale ve
skuteèné výši této èástky mohou být mezi jednotlivými
domy velké rozdíly. 
Tolik dosud známé informace o pøipravované výstavbì.
O vývoji celé stavební akce budeme informovat

dalších èíslech BZ.

Ing.Jan Kasalický
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Na zámku probìhlo úspìšnì výbìrové øízení na
další etapu obnovy. Stavební práce v krovech
hlavního køídla zaènou okamžitì. IREAS - Institut
pro strukturální politiku - vypracoval pro mìsto po-
drobnou studii proveditelnosti zámìru obnovy
zámku. Studie dopadla dobøe - i pøesto, že vìtší
èást funkcí umístìných do zámku bude
nevýdìleèná (Mìstský úøad a Mìstské informaèní
centrum, zámecká expozice, ZUŠ, mateøské cen-
trum apod.), je náš zámìr celkem dobøe
proveditelný. Zámek má totiž výbornou polohu
vzhledem ku Praze, Kladnu i letišti, takže o pros-
tory vyhrazené pro tzv. Centrum pro vìdu a
kum (nìco jako školící centrum), které mìsto
nabídne k pronájmu v jednom køídle, by mìl být
naèný zájem. Navíc vzniknou nová pracovní místa.

S touto studií jsme zažádali i o grant z Norska a
EU, z nìhož by byla možnost získat finance na
postupnou obnovu celého zámku. Kdybychom us-
pìli v nejbližší dobì, tedy v ideálním pøípadì, mohl
by být celý zámek opraven a plnì funkèní do roku
2012 - ovšem pravdìpodobnì neuspìjeme ihned,
spíše si nìco slibujeme až od nìkterého z dalších
kol podávání žádostí nebo  konkurence je pocho-
pitelnì velká. Alespoò však vize obnovy zaèíná vy-
padat reálnì. Mimochodem - aktuální odborný
odhad nákladù na celkovou rekonstrukci zámku se
pohybuje okolo 200 milionù Kè, což je sotva polo-
ina poèáteèních odhadù.

Ing. Arch. Daniela Javorèeková

Støední èást s novou støechou. Foto Aushaus



Z RADNICE & TÉMA ZPRAVODAJE

Tímto èíslem poèínaje se redakèní rada pokouší zpestøit
obsah Zpravodaje pøidáním nové rubriky. Jako první
Téma Zpravodaje jsme zvolili problematiku dìtských
høiš  v našem mìstì. Úvodním pøíspìvkem rubriky je
otevøený dopis Iniciativy rodièù Høištì dìtem, který
pøetiskujeme níže:

OTEVØENÝ DOPIS ZASTUPITELÙM MÌSTA BUŠTÌHRAD

Buštìhrad, dne 26.09.2005
Vážení zastupitelé, 

obracíme se na Vás žádostí o projednání a schválení
dalšího postupu v níže uvedené záležitosti. Velice nás trápí
skuteènost, že v našem mìstì neexistuje žádná náležitì
držovaná herní plocha vhodná pro dìti. Již delší dobu se

proto zabýváme myšlenkami, jak tuto situaci zmìnit.
V rámci našeho zájmu o problematiku dìtských høiš

jsme se dostali k informacím o rùzných možnostech finan-
cování dìtských høiš , vèetnì projektu Nadace Duhová en -
gie (www.duhovaenergie.cz) spoleènosti ÈEZ, který
vidíme jako velkou šanci. Prostøednictvím programu Duhové
høištì výše zmínìná nadace financuje, a to nemalou èást-
ou, výstavbu dìtských høiš  ve vybraných mìstech (napø. pro

rok 2005 bylo na tento program vyèlenìno 24 mil. Kè a bu-
dou vybudována høištì pro dìti ve vìku 2 až 15 let ve 

mìstech, každé s pøíspìvkem 2 mil. Kè.) 
O pøíspìvek z programu Duhové høištì mohou žádat

pouze mìsta. Od mìsta, jako organizace se oèekává výbìr
a poskytnutí vhodné lokality, studie zamýšleného høištì, za-
jištìní následné správy a údržby høištì a zhruba 10 až 20 pro-

centní podíl na nákladech na vybudování høištì.
Domníváme se, že v našem mìstì existuje obrovská potøe-
ba dìtského høištì vhodného zejména pro dìti. Zde se n -
bízí pøíležitost, jak tuto potøebu uspokojit na vysoké úrovni,
a pøitom s náklady pro mìsto Buštìhrad únosnými. Pokud
má být žádost úspìšná, je nutné se zaèít vèas zabývat touto
problematikou a zpracováním studie høištì. 

Vzhledem k obrovskému zájmu dalších mìst o financov-
ání Duhového høištì bude nutné zažádat soubìžnì s pro-
jektem Duhová energie zažádat o dotace a finanèní
pøíspìvky na vybudování høištì ještì další subjekty a to ze-
jména:

1. Støedoèeský kraj - v rámci dotace a grantu z Fondu
sportu a volného èasu - (www.kr-stredocesky.cz). Tato
dotace mùže èinit až 500 000 Kè, termín jejího podání bývá
konec øíjna každého roku, finance jsou k dispozici (v pøípadì
kladného vyøízení) vždy v 1. pol. následujícího roku.

2. Duhovou energii v rámci projektu Regionální pod-
pora (www.duhovaenergie.cz - Projekty nadace - Regionální
podpora). Uzávìrka žádosti o tuto podporu je 15. 10. 2005

pohybuje se øádovì v desítkách tisíc), období èerpání
pøíspìvku je do 31. 12. 2006.

3. Místní (i pøespolní) podnikatele o sponzorské
pøíspìvky
Iniciativa rodièù Høištì dìtem by ráda pøispìla k tomu, aby
šance Buštìhradu na získání pøíspìvku byla co nejvyšší.
Proto nabízíme svoji dobrovolnou spolupráci pøi vypracování
projektu a podání žádosti. Vzhledem k tomu, že se prob-
lematikou høiš  zabýváme již delší èas, máme pøehled o fir-
mách vyrábìjící herní prvky, pro inspiraci a reference jsme
navštívili mnohá  dìtská høištì v okolí, získali jsme kontakty
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Na tradièní výprav u do Litomìøic se jistì tìšili všichni úèast-
níci. Jen já jsem byla k tomuto pocitu ještì navíc nervózní,
jak moje premiéra vedoucí zájezdu dopadne. Jestli všechno
zvládnu jak se patøí. Najatý autobus nabíral ve ètvrtek 22.
záøí svoje pasažéry nejprve na zastávce U Macikù, potom
také  U Kahance a kolem ètvrt na devìt ještì u školy.
Dohromady nás jelo dvaatøicet zájemcù o pøírodniny

zahradnièení. K mému pøekvapení jeli na Zahradu Èech zá-
jemci všech vìkových kategorií. Po pøistání v Li áku (jak
svému mìstu slangovì øíkají jeho rodáci  jsme nedoèkavì
vyrazili mezi nepøeberné množství vystavovaných exponátù,
výpìstkù a pochutin. Všudypøítomné vùnì a pestré barvy
nás potìšily, stejnì jako krásné poèasí. 

Vedle výstavy byl pro návštìvníky pøedveden také pìkný
plòkový program. Ten zahájil známý herec a moderátor

Marek Vašut uvedením dìtského taneèního souboru DIXI
ukázkami starých lidových tancù z Irska a amerického

Texasu. Pøíjemným pøekvapením byl i pøedstavitel Dlouhého

Janka z pohádky A  žijí duchové! - dnes již trochu odrostlý
herec a zpìvák Jiøí Procházka. Na písnièky ze slavného dìt-
ského filmu jsme si mnozí vzpomnìli, jako bychom to vidìli
vèera. Vrcholem ovšem bylo vystoupení obyvatelky našeho
mìsta, známé zpìvaèky Ivy Hajnové a její kolegynì

nìkdejší populární dívèí kapely Schovanky. Moc pøíjemné
bezprostøední bylo, když mezi pøihlížejícími diváky pozdravi-

la zvlášt všechny pøítomné Buštìhraïany. Závìrem ještì vy-
hodnotila porota nejlepší výpìstky v rùzných kategoriích,
pøi ukli jsme si oøechovicí se slibem, že pøíštì jedeme zase,
a na tøetí odpolední jsme se k autobusu šourali vyloženì

nechutí kamkoliv odjíždìt. Obtìžkáni naditými taškami,
vazky keøíkù, sazenic a "š astných bambusù" jsme se vraceli

domù s pocitem pìknì užitého dne. Jestli jsem všechno
zvládla na jednièku, to mohou posoudit jen jiní, ale to, že se
tradièní výprava na výstavu Zahrada Èech v Litomìøicích vy-
daøila opravdu skvìle, to vím urèitì. Aže se tìším na tu pøíští,
to vím také.

Za kulturní výbor  Helena Trojánková

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO VÝBORU



na osoby, které v minulých letech projekt NDE úspìšnì po-
daly. Náš zájem je, abychom v tìsné spolupráci s mìstem
podali perfektnì pøipravenou žádost a projekt. Rádi bychom
se proto        s urèeným zástupcem pro tuto akci brzy sešli
a projednali podrobnosti. 

Aby øešení financování a realizace høištì bylo úspìšné,
navrhujeme, aby byl problematikou projektu høištì

podávání žádostí povìøen nìkdo ze zastupitelù, se kterým
budeme úzce spolupracovat, a aby byl urèen i pracov-
ník Mìstského úøadu, který by pomohl s administrativním
vyøizováním žádostí tj. poskytnutí papírù, kopírování, tele-
fonními poplatky, atd. Za naši iniciativu jsou urèeni jako
kontaktní osoby níže podepsaní a rádi se zúèastní všech
pracovních schùzek, kde by byla tato záležitost zastupitel-
stvem projednávána. Jména osob ze strany mìsta nám
mùžete sdìlit písemnì na dále uvedenou adresu. 

Je možné, že potøebu vybudování dìtského høištì
nepoci ujete jako akutní. Chápeme to, možná už Vaše dìti
høištì nepotøebují. Øada z nás ji pøed nìkolika lety také
necítila. Ale dìti jsou naše budoucnost a budoucnost toho-
to mìsta. Chceme-li, aby se jim v nìm líbilo a byly zde
spokojené, zapustily koøeny a jednou zde žily, musíme pro
to nìco udìlat. Doufáme, že se nám to spoleènými silami
podaøí.

Dìkujeme Vám za èas, který budete této problematice
vìnovat a tìšíme se na Vaši písemnou odpovìï.

Iniciativa rodièù Høištì dìtem

Zástupci: Jitka Mahovská a Dalimil Janský
(bez podpisù - zasláno zastupitelùm e-mailem )
Originál s podpisy pøedán na pracovní schùzce zas-
tupitelstva .

Kontaktní adresy: 
Jitka Mahovská ing. Dalimil Janský
Boøivojova 120 Lípová 373
Buštìhrad Buštìhrad

Poznámka:
Høištì vybudovaná v rámci NDE v minulých letech: Bílina,
Èelákovice, ÈB, Daèice, Dìèín, Hradec Králové, Hrotovice,
Námìš  nad Oslavou, Neratovice, Olbramovice, Olomouc,
Ostrava, Cheb, Chomutov, Chvaletice, Jeseník, Jihlava,
Kamýk nad Vltavou, Karviná, Kralupy n.V., Pardubice,
Plzeò, Rouchovany, Sokolov, Špindlerùv Mlýn, Tábor,
Terezín, Trutnov, Tøebíè, Turnov, Liberec, Litovel, Louny,
Mìlník, Milevsko, Týn nad Vltavou, Ústí n.L., Vejprty, Zlín.
Pøíklad vìtších dotací Støedoèeského kraje v roce 2005:
Obec Cerhenice - víceúèelové høištì 500 000, ZŠ Týnec
nad Labem - 1. etapa rekonstrukce školního høištì 500
000,-; Mnichovo Hradištì - vybavení víceúèelového høištì
na skatepart - 401 000,-; mìsto Stochov - høištì pro nereg-
istrované sportovce 500 000,-; Benátky nad Jizerou -
víceúèelové høištì + dìtské høištì u ZŠ 500 000,-.

PR - Dopis bude zveøejnìn na internetových stránkách
mìsta a dle dohody s øeditelem ZŠ a MŠ Oty Pavla pøedán
prostøednictvím žákù všem rodièùm. Jakákoli pomoc ze s -
ny všech obèanù Buštìhradu je vítána. 

...A JEŠTÌ JEDNOU K DÌTSKÉMU HØIŠTI…

Dne 1. èervence se v prostorách Tenisového klubu sešli
zástupci rodièù buštìhradských dìtí s nìkterými èleny
Tenisového klubu. Nutnost schùzky vyplynula z mi -
øádného jednání MìZ dne 27.6. 2005, kde zastupitelé
odložili hlasování o tom, zda dìtské høištì zùstane na
pùvodním místì, nebo bude tento prostor sloužit jako
další tenisový kurt.

Dva èlenové zastupitelstva - Mgr. Kindlová a Ing.
salický se schùzky také zúèastnili.

Tenisový klub podal žádost o vybudování nového
tenisového kurtu na místì, kde v loòském roce byly
odstranìny z dìtského høištì herní prvky. Zástupci
buštì-hradských rodièù (i prarodièù ) naopak ve své žá-
dosti trvají na obnovení dìtského høištì na pùvodním
místì na Høebeèské ulici vedle høištì fotbalového a stá-
vajících tenisových kurtù.

Pøítomní zástupci Tenisového klubu na schùzce
oznámili zmìnu jejich pùvodního zámìru. Uznávají, že je
nutné pro buštìhradské dìti ponechat høištì na pùvod-
ním místì. Náhradním øešením pro vybudování potøeb-
ného nového tenisového kurtu podle nich bude jeho
umístìní smìrem k tréninkové ploše se zdí. Zamìøení
pozemku pro nový kurt i dìtského høištì provede

Baroch. Zamìøení dìtského høištì neexistuje a bude
potøeba pro jeho znovuobnovení.

Všichni vítáme, že tak už nic nebrání tomu, aby
Mìsto Buštìhrad obnovilo dìtské høištì s hracími prvky
na pùvodním místì. Pro další úspìšné øešení financov-
ání a realizace dìtského høištì navrhují zástupci rodièù,
aby byl problematikou projektu a podávání souvisejících
žádostí povìøen nìkdo ze zastupitelù, s kterým bude
možno dále úzce spolupracovat. Stejnì tak je potøeba
urèit, který pracovník Mìstského úøadu bude vyøizovat
administrativní stránku vìci.

Možnost zúèastnit se grantového øízení u Fondu
portu a volného èasu Krajského úøadu nebo Duhové

høištì u Nadace Duhové energie je èasovì omezená.
Proto je v zájmu dìtí potøeba rozhodovat a èinit urych-
lenì. Pokud se tyto termíny nepodaøí splnit, zùstane fi-
nancování dìtského høištì na omezených možnostech
rozpoètu mìsta a dobré vùli pøípadných sponzorù. 

Až bude zpracováván rozpoèet mìsta pro pøíští rok,
bylo by nezbytné zohlednit nutnou obnovu dìtského
høištì. Dotace, o které MìÚ požádá Støedoèeský kraj

Duhovou energii, se nemusí podaøit získat ani pøi se-
belepším zpracování žádosti, protože zájemcù je hodnì.
Všichni ale vìøíme, že naše dìti si ze strany zastupitelù
zaslouží nejménì stejnou pozornost jako tenisté, fotba-
isti nebo volejbalisté, ke kterým vzhledem k èástkám
volnìným z penìz mìsta, byl èasto rozpoèet našeho

mìsta velmi štìdrý. Pozornost zastupitelù by tedy urèitì
mìla mít podobu sedmiciferné èástky ve výdajích mìsta
pro obnovu dìtského høištì na jaøe roku 2006.

Za Iniciativu Høištì dìtem Zdena Vestfálová
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POHÁDKA AKTIVNÍ „O BARNABÁŠOVI“
(od Jany Kráèmarové - 12 let)

Bylo nebylo jedno malé mìsteèko. Jmenovalo se Buštìhrad.
Buštìhrad nebyl nièím výjimeèný, mìli tam školu, školku

hlavnì plno dìtí! Dìti se scházely skoro každý den na jejich
oblíbeném høišti, kde byly houpaèky, prolézaèky, pískovištì

lavièky pro maminky, které si bìhem jejich her rády povídaly.
Nejenom, že bylo høištì krásné a navštìvované, ale mìlo
ještì jinou zvláštnost - kouzelného skøítka. Skøítek se jme-
oval Barnabáš a bydlel u koøenù jednoho vysokého stromu,

který pøi sluneèných dnech házel stín na pískovištì. Dìti se
s Barnabášem znaly. Každý den mu nosily dobroty, v zimì
staré deky, aby neumrzl a on jim za to plnil rùzná

pøání.
Jednoho dne, když dìti pøišly na høištì, brána byla zavøená

a na ní cedulka, kterou všem pøeèetl Pepíèek, protože on
jediný umìl èíst. Stálo na ní: "NAPOØÁD ZRUŠENO".
Všichni se moc divili, ale hlavnì byli smutní, protože
Barnabáš na nì byl zvyklý a bùh ví, co se s ním stane, když
nebude dostávat pamlsky, které mu tak chutnaly. Anièka za-
èala plakat. Pepíèek, protože byl nejstarší a nejšikovnìjší,
promluvil k dìtem: "Kamarádi, Barnabáš je v nebezpeèí.
Musíme nìco udìlat. Musíme mu pomoci." Anièka pøestala
plakat a všichni si zaèali lámat hlavu a pøemýšleli, co by mìli
podniknout. Poøád nemohli na nic pøijít, když v tom uslyšeli
hlas Anièèiny maminky, kteá je pøišla zkontrolovat. "Co tady
dìláte? Proè jste všichni tak smutní? A co je to tady za
cedulku?". Maminka si pøeèetla oznámení na brance a za-

raèila se. Vìdìla o Barnabášovi a stejnì jako dìti si uvì-
domila, jaké mu hrozí nebezpeèí. Chvíli byla tiše, ale potom
jí nìco napadlo. Všem dìtem svùj plán povìdìla, naèež se

dìcka rozbìhla a za chvíli už se vracela se svými maminka-
mi. Maminka Anièky jim povìdìla, co se stalo a zasvìtila je
do svého plánu. 

Druhý den se všichni sešli u Pepíèka doma. Pøinesli si papíry
a pastelky. Nakreslili krásnì barevnì Barnabáše a za pomo-
ci maminky pod nìj napsali: "Zachraòte Barnabáše!". Na pa-
pír pøidìlali tyè a vydali se do ulic. Chodili s transparentem
kolem domù a všem vysvìtlovali, co se stalo. Nesli s sebou
i košík, do kterého jim obèas nìkdo pøihodil jablíèko, staré
obleèení, nebo i korunky, které by Barnabášovi mohly

moci.
Brzy se zpráva roznesla po celém mìstì a jak už to tak bý
dozvìdìl se jí i pan starosta. Pan starosta mìl dìti rád

když vidìl, co uzavøením høištì zpùsobil a jak jsou dìti
mutné, vyndal ze stolu velký klíè. Byl to klíè od dìtského

høištì. Byl starý a ošoupaný, ale dìti z nìj mìly velikou ra-
dost. Maminky mìly radost také, protože pohled na š astné
dítì zahøeje každou maminku u srdce. Všichni bìželi ke
høišti, Pepíèek odemknul a vrhli se s køikem ke starému stro-
mu. Barnabáše hluk probudil a tak celý rozespalý vylezl.
Nejdøíve chtìl být naštvaný, protože nemá rád, když ho nìk-
do ruší ze spánku, ale když uvidìl dìti a hlavnì jablíèka,
terá mu donesly, zaèal se usmívat od ucha k uchu a všem

moc dìkoval.
Zprávu zaslechli i lidé z vedlejších vesnic a jezdili se na

nabáše dívat. Každý, kdo si ho chtìl prohlédnout musel
hodit do kasièky pìt korun a Barnabáš jim zato zatancoval,
nebo zazpíval. Zanedlouho byla kasièka plná  a protože
Barnabáš penízky nepotøeboval, rozhodl se udìlat dobrý
skutek a dal je panu starostovi na opravu høištì. 

Pan starosta byl moc rád a nakonec opravdu nelitoval, že se
nechal pøesvìdèit a høištì nezrušil. 
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NAŠLI JSEM V ARCHIVU:

foto: BZ roèník 2, èíslo
záøí 1977, titulní s
autor neznámý.
Na následující stranì:
BZ roèník 2, èíslo 8, sr-
pen 1977, str. 10-11.
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KDE SI  KDYSI HRÁLI NA BUŠTÌHRADÌ

Naši kolegové z redakèní rady, Ivona Kasalická a Honza Paulík,
oslovili v souvislosti s problematikou dìtských høiš  nìkteré

našich spoluobèanù. Otázka byla prostá: „Kde jste si hráli, mìli jste
si kde hrát, když jste byli malí“?

odpovídá p  Vìnceslava Cachová:
"Když jsem byla tak desetiletá, tak jsem si nejvíc vyhrála se svými
spolužaèkami Zdeòkou Opltovou a Bohuškou Dajèovou na
kém kuleèníku, který jsme mìli doma v hostinci. Cvièily a hrály
jsme si na nìm pøedevším v dobì, kdy v hostinci ještì nebyli
hosté.

Také jsme si hrály "na babkách" u rybníka na krám - jedna
nás prodávala a druhá kupovala - zbožím byly vìtšinou tzv. "chle-

bíèky", což byla rostlinka, která tam rostla, nìco jako nizounký
léz, takoví šneèci. Èasto jsme tam i skákaly pøes švihadlo školku

nebo panáka.
Na dvorku jsme si sama vyhrála nejvíce s blátíèkem obleèená

èasto v bílé zástìrce a maminka mi vždy øíkala, že jsem si jí ani
nezašpinila - to dneska si vezmu ráno zástìru a hned je špinavá
(smích). A také jsem chodila èasto s dìdeèkem do lesa, on mìl
pole blízko Poldovky, kam chodil hlídat oøechy a já jsem chodila s
ním".

odpovídá paní Marie Horová:
„V nynìjší dobì, v honbì za penìzi nìkdy ani nevíme, kde se
naše dìti nacházejí, jak se baví. My jsme za mého dìtství byli
vìtšinou v okolí domù, na ulicích hráli vybíjenou, kopanou. Nikdo
nás odnikud nevyhánìl, ale také jsme se museli slušnì chovat
(jako kdo). Rodièe nás ale klidnì pustili i do lesa na jahody, na fi-
alky, protože byla bezpeènìjší doba. Právì toto bezpeèí vyžaduje
dnes vyhrazená místa pro dìti na hraní a je škoda, že i tato místa
na dìtských høištích nemají vybavení, zejí prázdnotou kvùli divným
požadavkùm podléhajícím novým naøízením, na které však nej-
sou peníze. Dìti jsou ale poøád naše, aè jiné.“

odpovídá pan Václav Míšek:
„Když jsem  byl hodnì malý, tak jsme si hráli na ulici, protože nikde

na hraní nic jiného nebylo. U pumpy jsmesi hráli na schovávanou,
také míèové hry. Na Høebeèské hráli špaèka. Dvakrát týdnì se
chodilo na cvièení do sokola. Šlo ale o cvièení, ne o hraní. Když
jsem byl starší, tak jsem byl skaut - výlety atd.“

Odpovídá p  Jiljí Teringer:
"V dìtství jsem si nejvíc hrával ve Starém hradì, kde vládla parta
klukù Š astných (bydleli v domì pod Schmalzovnou - dnes obec-
ním domem), do které jsem patøil. Dole v Buštìhradì zase byla
parta, kterou vedl Sláva Podrazkých (bydlel v domì bývalého
MìÚ). Štastných si øíkali Boží bojovníci a druhá parta byli Køižáci -
proti sobì jsme pak bojovali na život a na smrt s klacky akáty

zbranìmi.
Také si vzpomínám, že jsem si èasti hrával s klukama od

Hejkalù, kteøí mìli zelináøství a  doma uskladnìnou zeleninu a my
v tom domì mezi okurkama a zelím vyvádìli lotroviny. 

Když v Mladém hlasateli organizovali Klub mladých ètenáøù,
rozhodli jsme se takový klub založit - byl jsem jeho èlenem
spoleènì s Vencou Madrachem, Zdenkem a Josefem
Burgrovými, Láïou Lukešem a dalšími. Pravidelnì jsme se
scházeli a uèili se tøeba vázat knihy, což nás uèil otec Pepíka
Burgra, nebo jsme chodili podle mapy na trampy.

Hodnì svého volného èasu jsem vìnoval hraní na housle -
hrával jsem dennì. To vyústilo také v mém úèinkování v dìtské
kapele, kde nás bylo asi 10. Èleny byli moji spolužáci a žáci
hudební školy, kterou vedl pan Vacek. Byl tam harmonikáø Pepík
Matzke, pozdìji mùj spolužák na konzervatoøi, kde studoval hru na
trombón, já a Karel Jedlièka jsme hráli na housle a jeho otec pan
Jedlièka hrál na basu. U Jedlièkù u rybníka jsme se scházeli a zk-
oušeli. Jednou jsme také mìli hrát v kostele - to když nás pan faráø
Fritz požádal, abychom mu pøišli zahrát, aby vìdìl, zda se to do
kostela bude hodit. No a když vidìl vcházet do dveøí Pepíka s har-
monikou, tak nás hned bez zkoušení vyhodil, že se na harmoniku
v kostele nehraje. Tak jsme tedy neúspìšnì hráli v buštìhradském
kostele."

Paní V. Cachovou a pana J. Teringera zpovídala a ráda poslouchala
I. Kasalická, paní M. Horovou a pana V.  Míška J. Paulík



TÉMA ZPRAVODAJE

Z kapacitních dùvodù nemohla redakèní rada uveøejnit níže
uvedený èlánek o výletu žákù naší základní školy na praž-

ou Spartu v pøedchozích èíslech BZ. Doufáme, že i pøesto
bude tato reportáž z výletu zajímavým ètením.

BUŠTÌHRADSKÉ DÌTI NA SPARTÌ

Jedno ètvrteèní zimní odpoledne, hned po skonèení výuky,
jsem si spolu s kolegou Standou Procházkou sedli ve s -
rovnì a pøemýšleli, èím oživit výuku našich žákù.
Najednou padl návrh, což takhle navštívit pražskou Spartu,
ale nikoli na zápase, ale trochu jinak, aby to mìlo hlubší
mysl, Na fotbalových stadionech stále ubývají diváci. Je to

jenom tím, že vstupnì je tak vysoké? Nikoli, urèitì na tomto
poklesu má vliv i chování nìkterých skupinek divákù, které
je èasto až velmi vulgární. Co z toho vyplývá? Sportovního
diváka musíme vychovávat od dìtského vìku. A proè pøitom
nevzpomenout známou zásadu uèitele národù J. A.
menského - zásadu názornosti.

A protože se má železo kout, dokut je žhavé, zavolali
jsme dlouholetému kronikáøi a archiváøi fotbalové AC Sparty
Praha panu Václavu Boreèkovi. Ten s naším nápadem
souhlasil. Atak se ve støedu 4. kvìtna vydalo 38 dìtí ZŠ

MŠ Oty Pavla Buštìhrad na prohlídku Sparty. Jeli jsme
tobusem, dìti byly vybrány za odmìnu. Jednalo se

prùmìru o 5 žákù z každé tøídy II. stupnì. S výbìrem žákù
nám pomohly tøídní uèitelky, své øeklo i vedení školy.

Již zmiòovaný kronikáø a archiváø pan Boreèek je na
Spartì od roku 1982 a bylo to vidìt. Nejprve nás vzal na tri-
bunu do Toyota arény. Zde nám povìdìl leccos z historie
Sparty, mluvil o její pøítomnosti a snažil se nastínit i její bu-
doucnost. Dìti pøitom sledovaly i pøípravu trávníku na další
utkání. Na ploše høištì pracoval pøi jeho sestøíhávání bývalý
vynikající fotbalista Sparty Zdenìk Caudr.

Potom nás pan Boreèek vzal na místa, kam se normální
divák nemùže dostat, totiž na komentátorská stanovištì nov -
náøù pøímo pod støechu hlavní tribuny. Chlapci i dìvèata
vidìli místa, kde pøi zápasech sedí sportovní moderátoøi,
televizní i rozhlasoví, píšící novináøi do sportovních deníkù,
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atd. zároveò je odtud nádherný rozhled - a to nejen na
plochu stadionu.

Další zajímavou èástí byla prohlídka míst V. I. P. samozøe-
jmì, že se pøitom mluvilo o sponzorování, o lidech, kteøí zde
zápasy sledují…  A pak to pøišlo - návštìva Sínì slávy
pražské Sparty. To nepøeberné množství pohárù, vlajeèek,
medailí, rùzných plaket, fotografií… naši žáci byli jako v
øíkovì vidìní. Velkým pøekvapení pro nìkteré dìti bylo
zjištìní, že za Spartu nìkolik let chytal i král komikù Vlasta
Burian, že Spartì v její více než stoleté historii fandili známé
osobnosti, napø. filmový režisér Martin Friè. Hodnì se
vzpomínalo na slavné fotbalisty a kluby, které na Spartì hrá-
ly. Prostì dotazy padaly jeden za druhým.

Když jsem se krátce po poledni vraceli autobusem zpìt
naší buštìhradské škole, tak jsem si spolu se Standou

Procházkou øíkali, ano, tato akce mìla velký smysl - zejmé-
na výchovný. Na tváøích našich dìtí bylo vidìt, že si vezou
hezké zážitky. Pány kluky to jistì podpoøí v jejich fotbalovém
zdokonalování a dívky zjistily, že na tom skuteèném fotbalu
asi opravdu nìco je. Ne nadarmo se o nìm øíká, že je to li-
dová zábava, zvláš  když se pøitom i slušnì, ale pøesto hla-
sitì fandí. V akcích podobného druhu budeme proto
pokraèovat.

Josef Florián

V úterý 13. záøí 2005 se uskuteènila na ZŠ Oty Pavla
Buštìhradì delší dobu pøipravovaná beseda s bývalým

vynikajícím hokejistou a pozdìjším velmi úspìšným
trenérem Augustinem Bubníkem.

Beseda byla urèena vybraným žákùm 6. - 9. tøíd. V
nì fyziky, kde se beseda konala, se jich shromáždi-
lo více než šedesát. Vzácného hosta uvítal øeditel školy
Mgr. Pavel Beran, pøítomna byla též paní Ivona
Kasalická, která navíc poøídila fotodokumentaci celé
akce. Jsme jí za to velmi vdìèni.

Za uèitelský sbor se akce zúèastnili Stanislav
Procházka a Mgr. Josef Florián, který besedu øídil, i další
uèitelky a uèitelé, pokud jim to rozvrh dovolil.

Beseda se velmi rychle rozproudila. Z vyprávìní
Augustina Bubníka, jakož i z následujících dotazù se žá-

ci dozvìdìli øadu zajímavých vìcí. 
Augustin Bubník hrál øadu let v kdysi slavném klubu

LTC Praha, odkud se prosadil do reprezentaèního týmu
tehdejší Èeskoslovenské republiky. Mezi jeho nejvìtší
hráèské úspìchy patøí èlenství v mužstvu ÈSR,  které na
Zimních olympijských hrách ve Svatém Moøici ve
Švýcarsku v roce 1948 poprvé v historii našeho ledního
hokeje remizovalo s Kanadou 0 : 0 a v koneèném úè-
tování získalo støíbrné medaile, a to jen o horší skóre
právì za Kanadou. Bylo to rok poté, co jsme se v Praze
poprvé stali mistry svìta, tehdy ovšem Kanada nehrála.

V roce 1949 se hrálo mistrovství svìta ve
holmu. Naši sice zaèali prohrou s domácími Švédy,
ale následovalo vysoké vítìzství nad Finskem. V prvním
zápase finálové skupiny jsme poprvé v historii MS

Kanadu
"Byl to tìžký zápas," podotýká skromnì, ale s

dostí v hlase Augustin Bubník. "Utkání bylo tvrdé,
ledovou plochu opustil zranìný Bouzek, navíc švédský
rozhodèí Ahlin uznal Kanadì branku, kterou Bauer kopl
bruslí. Pravá "mela" se však strhla poté, kdy se mi po-
daøilo vsítit druhý gól, který zámoøští hokejisté reklam-
ovali, že jsem jej prý dosáhl vysokou holí", pokraèoval.

Pro úplnost dodejme, že øídící komise LIH
druhý den pøi jednání

èeskoslovenských barev
Èeskoslovensko postupnì po

Švýcarsko a Rakousko, a i když prohrá
titul mu neunikl. Kanada ztratila další body se

a Švýcarskem. Byli jsme opìt mistry svìta,
však již za úèasti Kanady. A to se velmi cenilo.
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Pan Augustin Bubnik a pan Josef Florián pøi pøednášce. Foto IK
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Namísto dalšího dobývání sportovní slávy však
pøichází pro Augustina Bubníka a jeho spoluhráèe tra-

ický rok 1950. Svìtový šampionát se mìl konat
Londýnì, výprava našich hokejistù byla již v sobotu

bøezna 1950 na letišti v Ruzyni, ale do Anglie neodletìla.
O tom, že hokejisté zùstanou doma, se rozhodlo o dva
dny pozdìji. Jako dùvod ÈTK uvedla, že dva rozhlasoví
reportéøi nedostali od Anglièanù víza ke vstupu. Ukázalo
se, že to nebyla pravda. V knize "Èeský hokej" od autorù
Karla Guta a Jaroslava Prchala, která vyšla v roce 1998
v nakladatelství Olympia, se na stranì 35 píše: "Události
dostaly dramatický spád. Poté, co byla cesta definitivnì
zrušena, se hráèi sešli ve Zlaté hospùdce v Pštrosovì
ulici za Národním divadlem, odkud odjeli v policejních
antonech."

Dále se na téže stranì píše: "O tom, co pøedcházelo
zatèení hokejistù, což byla událost ve svìtì neslýchaná
a nemající obdoby ani za takzvanou "železnou oponou",
bylo mnoho napsáno v roce 1968 a potom znovu po
listopadu 1989.

Záminkou se stala skuteènost, že roztrpèení hráèi
hospodì nadávali
Pøíprava procesu a je -

èovaly tomu, že akci provázela
pozdìji STB neblaze proslula v dalších
procesech."

Následoval soud a jeho výsledek byl omraèující.
Bývalý vynikající brankáø Bohumil Modrý dostal patnáct
let, Augustin Bubník o rok ménì, Konopásek dvanáct,
Roziòák a Kobranov po deseti atd. Konec první zlaté
generace našeho hokeje byl smutný.

Namísto hokeje pracuje i Augustin Bubník jako poli-
tický vìzeò, mj. i v uranových dolech. Je sice po pìti
letech propuštìn, køivda však zùstává. Pøesto, jak to jen
jde, znovu obouvá brusle a hraje hokej za nìkteré kluby
v Èechách i na Moravì, nikoli však v Praze za Spartu.
Pozdìji se vìnuje trenérství. V polovinì šedesátých let
se stává trenérem finské reprezentace. 

Na MS ve Vídni 1967 pod jeho vedením Finové
poprvé poráží na MS Èeskoslovensko 3:1. Potom se

Augustin Bubník vrací do vlasti a opìt trénuje a vy-
chovává hokejisty. V polovinì 70. let trénuje napøíklad

Mladé Boleslavi. 
Na "mìsto automobilù" a jeho tým vždy rád

vzpomíná.
V letech 1998 - 2002 byl poslancem Parlamentu ÈR.

Ani pøi práci poslance nezapomínal na svou celoživotní
lásku - hokej. 

na pražském Hagiboru vyrostl
víceúèelová hala, kterou mìla postavit soukromá

spoleènost. Mìlo se zde hrát hokejové MS v roce 2003.
Vše dopadlo nakonec jinak. Plány s Hagiborem ztrosko-
taly, Èeši se dohodli s Finy, že MS v roce 2003 probìhne
nakonec ve Finsku, mezitím v ÈR bude na jiném místì
dobudována Sazka aréna a MS v ÈR se uskuteèní v roce
2004. Šlo o výmìnu práv na poøádání MS mezi Finy a
Èechy. Je nepochybné, že Finové na tuto dohodu pøis-
toupili zejména vzhledem k osobnosti Augustina
Bubníka, který finskému hokeji kdysi tolik pomohl.

Celá beseda s Augustinem Bubníkem na naší
buštìhradské škole probìhla v hezké atmosféøe, dìti ani
nedutaly a hlavnì poslouchaly. Možná, že se mìly více
ptát, ale to pøijde urèitì jindy. Do dalšího vyuèování od-
cházely s pocitem, že vidìly a slyšely skuteènou živou
legendu první zlaté éry èeského hokeje.

Po besedì ve škole odjel Augustin Bubník do
tìhradského Muzea Oty Pavla u Rotta, kde se
zájmem vyslechl pøednášku o životì a díle Oty Pavla

podání paní I. Kasalické.
Augustin Bubník poprvé poznal Otu Pavla jako hráèe

hokejového dorostu pražské Sparty v roce 1945. Po d -
hé dobì se s ním opìt setkal na ZOH v Innsbrucku

Rakousku v roce 1964. Bylo to velmi dojemné, nakonec
pøislíbil muzeu urèitou spolupráci. A to byla velmi krásná
teèka za celou návštìvou Augustina Bubníka v našem
Buštìhradì.

Zaznamenal Mgr. Josef Florián,
uèitel ZŠ O. Pavla Buštìhrad
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Redakèní rada se  rozhodla oslovit pøedstavitele dalších or-
ganizací pùsobících v našem mìstì. Tentokrát nám naše
otázky odpovídali ti, kteøí stojí v èele sportovních organizací
pùsobících v našem mìstì.  A jaké že to byly otázky?

1.    Jak dlouhá je historie ašeho oddílu - kdy vznikl? Je na
historii Vašeho oddílu nìco, co by stálo za zveøejnìní

pøipomínku?
2.    Jak se èlovìk dostane k tomu, že se stane "šéfem
portov  oddílu? Jak dlouho jste v èele  oddílu, jste sám ak-

tivním sportovcem?
3.    Kolik má áš oddíl èlenù, jaký je jejich vìkový prùmìr,
pøibývají nebo se jejich poèet spíše zmenšuje, stojíte o nové
hráèe nebo máte plno? Jaký je pomìr mezi Buštìhraïáky
a pøespolními?
4.    Jaký je dosavadní nejvìtší úspìch ašeho oddílu a z
ho máte nejvìtší radost? 
5.   Anaopak - co ám v souvislosti s fungováním oddílu
kazí náladu? 
6.    Jaké máte plány do budoucna ( napø. jaké akce chys-
táte v nejbližší dobì), co by mohlo Vaší práci ještì zlepšit,
co by ám pomohlo?
7.   Myslíte si, že ám mìsto Buštìhrad dává dostateèné
dotace? Kolik èinily dotace pøibližnì loòském roce a na co
jste je využili?
8.    Neprospìla by vašemu oddílu vìtší reklama? Nebyly by
takovou reklamou pøíspìvky do BZ? (Redakci BZ mrzí, že
pravidelnì nepøispíváte do BZ a prosíme ás tímto

pravidelnìjší pøíspìvky - tato poznámka se netýká
šachistù).

MUDR. JOSEF KURAJSKÝ, 
PØEDSESA S.K. BUŠTÌHRAD

Jmenuji se Josef Kurajský, je mi 45 let, absolvoval jsem
Fakultu všeobecného lékaøství University Karlovy v Praze,
jsem lékaø, ženatý, mám jednoho ètrnáctiletého syna. Do
Buštìhradu jsme se pøestìhovali v roce 1992. K mým
zájmùm patøí fotbal, turistika, tenis, cyklistika a lyžování. Ve
fotbalovém klubu S.K. Buštìhrad jsem od roku 2004
pøedsedou.

1.    Jak všichni pøíznivci buštìhradského fotbalu i pravidel-
ní ètenáøi Buštìhradského zpravodaje vìdí, loni jsme
oslavili 85. výroèí založení našeho klubu. S.K. Buštìhrad
byl založen 27.4.1919. Na historii našeho klubu mùžeme
být rozhodnì více hrdi než na naše souèasné výkony, kdy
jsme na konci minulé sezóny sestoupili do nejnižší
soutìže.
Otázka o historii by patøila spíše našemu kronikáøi èi
skuteèným pamìtníkùm buštìhradského fotbalu. Já mohu
zmínit jen nìkteré skuteènosti, které znám právì od nich.
Za pøipomenutí stojí mimo jiné, že již v letech 1927 - 1931
hrálo naše mužstvo II. tøídu a v roce 1933 postoupilo do I. B
tøídy. V roce 1947 mužstvo vybojovalo dokonce postup do

A tøídy. V roce 1953 bylo vybudováno stávající fotbalové
høištì. V roce 1960 byly vybudovány kabiny. Úspìchy sla-
il v minulosti i dorost, který v roce 1970 postoupil také do I.

A tøídy. Za zajímavost lze urèitì považovat i návštìvu 600
divákù v roce 1973, kdy se hrálo s Rakovníkem o postup
znovu do I. A tøídy. Pøi 55. výroèí klubu v roce 1974 bylo
sehráno pøátelské utkání se Slávií Praha, za kterou nas-

Redakèní rada ve spolupráci s øeditelem Základní umìlecké školy Buštìhrad vám pøináší pøehled koncertù ZUŠ, které  jsou
plánovány na mìsíce listopad a prosinec.

Koncerty  žákù v r.2005
/vìnovány 55.výroèí vzniku ZUŠ/

9. 11. 2005  -  støeda  v 17 hod.    koncert žákù, výstava prací žákù VO1 ZUŠ  Buštìhrad
23. 11. 2005  -  støeda  v 17 hod.    koncert žákù, výstava prací žákù VO ZUŠ  Buštìhrad
14. 12. 2005  -  støeda  v 17 hod.    Vánoèní koncert žákù, výstava prací žákù VO ZUŠ  Buštìhrad
13. 12. 2005  -  úterý   v  10 hod.    Vánoèní koncert pro žáky MŠ, ZUŠ  Buštìhrad
15. 12. 2005  -  ètvrtek  v 10 hod.    Vánoèní koncert pro žáky ZŠ, ZUŠ  Buštìhrad
20. 12. 2005  -  úterý    v 15 hod.    Vánoèní koncert pro obyvatele DPS

Koncerty  veèerní
29. 11. 2005  -  úterý   v  19 hod.    Koncert uèitelù a hostù na závìr oslav k 55.výroèí ZUŠ Buštìhrad
8. 12. 2005  -  ètvrtek v 19 hod.    Adventní koncert ZUŠ Buštìhrad

1 Poznámka redakèní rady: VO výtvarný obor ZUŠ
Koncerty žákù mohou být posunuty na ètvrtek v pøípadì, že veøejná schùze zastupitelstva se bude konat v den koncertu žákù /støeda/.  Pøípadné jiné zmìny
v již urèených termínech budou vèas oznámeny.
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toupil i Josef Bican. Utkání skonèilo 2:3, kdy všechny branky
hostí vstøelil právì Josef Bican. Za zmínku by jistì stály
další významné události našeho buštìhradského fotbalu, to

by však již pøesahovalo struèný rámec této ankety a bylo by
pøípadnì možné je zmínit nìkdy v budoucnu v samostat-
ném èlánku.

2.    Pøednì musí mít zájem o sport a nesmí mu chybìt chu
se na sportovním dìní nezištnì podílet. Od roku 1997 jsem
pracoval v mládežnickém fotbale S.K. Buštìhrad, v roce
2002 jsem byl zvolen do revizní komise S.K. Buštìhrad,

roce 2003 se mi podaøilo po odstoupení trenéra udržet naše
rozpadající se mužstvo starších žákù a v roce 2004 jsem po
nìkolikaleté pøestávce znovu založil mužstvo dorostu, ve
stejném roce jsem byl zvolen pøedsedou S.K. Buštìhrad. 
Aktivním sportovcem nejsem, sportuji pouze rekreaènì.

3.    Nejpøesnìjší informace by jistì poskytnul náš sekretáø
Michal Terš. Pokud je mi známo, má náš oddíl 317 èlenù,
nikdy mne nenapadlo poèítat vìkový prùmìr, ale nejmladší-
mu èlenovi je 6 let, nejstaršímu 85 let. Poèet našich èlenù
se v posledních letech pøíliš nemìní. O nové hráèe máme
zájem do všech mužstev. V souèasné dobì hrají za S.K.
Buštìhrad A mužstvo, dorost, starší žáci a mladší žáci. Rádi
bychom znovu obnovili i pøípravku.
Z celkového poètu našich èlenù je 247 Buštìhraïákù.

4.     K historickým úspìchùm patøí již zmínìná úèast v I. A
tøídì. Velkou radost nám udìlala loòská rekonstrukce trav-
natého povrchu hrací plochy, za kterou jsme Mìstskému
úøadu Buštìhrad velmi vdìèni.
V letošní sezónì lze považovat za velký úspìch zatím vel-
mi úspìšný boj dorostu a starších žákù o první místo v
resní soutìži. Stejnì tak mùžeme mít radost i z dosavad-
ních letošních výsledkù A mužstva, které ve IV. tøídì taktéž
zatím bojuje o první pøíèku v tabulce, i z výsledkù mladších
žákù, kteøí se již úspìšnì odpíchli ode dna tabulky.
Radost mám i z pøíznì skalních fanouškù našeho fotbalu,
teøí pøijdou i když se nám zrovna nedaøí.

Radost všem pøíznivcùm buštìhradského fotbalu mohou dìlat
naše internetové stránky (http://www.sweb.cz/s.k.bustehrad),
o které se stará sekretáø Michal Terš a které jsou i souèástí
internetových stránek našeho královského mìsta.

5. Hlavnì 4 vìci:
a) Kdyby buštìhradskému fotbalu pomohlo tolik lidí, kolik

nìm pouze nesmyslnì tlachá nebo ho zcela nekonstruk-
tivnì kritizuje, urèitì by byl nìkde úplnì jinde, tam, kde by si
ho skuteèní pøíznivci buštìhradského fotbalu pøáli mít
b) Opakovaný vandalismus v našem sportovním areálu

bezohlednost nìkterých "pejskaøù", kteøí nám pøes zákaz
vstupu se psy na høišti zanechávají pouze páchnoucí spon-
zorské dary svých miláèkù
c) Velmi malý zájem Mìstského úøadu Buštìhrad o buš-
tìhradský fotbal
d) Stav tréninkového høištì, které "budujeme" již od roku
2002 ve "spolupráci" s Mìstským úøadem Buštìhrad

6.    Vzhledem k situaci v Atýmu popsané podrobnìji
jiném èlánku zabývajícím se hodnocením loòské sezóny se

chceme zamìøit zejména na rozvoj mládežnického fotbalu
a pokud to bude jen trochu možné, tak zlepšit a stabilizovat
situaci v A týmu, pokud o to budou mít jeho hráèi skuteèný
zájem a budou se sami na tomto zlepšení výraznì podílet.
Pomoci zlepšit buštìhradský fotbal nám mùže každý, kdo

nìj má skuteèný zájem. Každou pomoc rádi pøivítáme.
Pomohlo by nám i jenom to, kdyby nám Mìstský úøad
Buštìhrad nekomplikoval situaci pøi velmi obtížném
získávání sponzorù.

7.  Vìtšina našich politikù by na tuto otázku radìji
odpovìdìla "No comment". Já pouze zkonstatuji fakta a ne-
chám odpovìï na tuto otázku na posouzení ètenáøù. K do-
tacím loòského roku se nechci konkrétnì vyjadøovat,
protože dosud jsme neobdrželi celou pøislíbenou èástku za
loòský rok. Pro letošní rok máme pøislíbenou èástku 49 000
Kè, která nepokryje ani fixní provozní náklady.

TOMÁŠ VOSYKA, 
VEDOUCÍ OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ A TÝMU HC  VLCI
BUŠTÌHRAD A TRENÉR

Tomáš Vosyka, vìk 36, vyuèen v oboru, pozice - vedoucí
obèanského sdružení a týmu HC Vlci Buštìhrad a trenér,
zamìstnání - soukromí podnikatel a mechanik

port, poèítaè.
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1.    HC Vlci Buštìhrad oficiálnì vznikl 23. 8. 2002, kdy doš-
lo k registraci u MV ÈR, v souèasnosti nastupujeme už do
ètvrté sezóny a s ohledem na soupeøení s velkou vìtšinou
týmù, které už mají dlouhodobìjší zkušenosti, považujeme
náš vzestup za výborný.

2.    Do funkce vedoucího obèanského sdružení a ve-
doucího oddílu jsem se dostal už v roce 2002, kdy mì zvo-
lila vìtšina èlenù na øádné valné hromadì, kterou poøádáme
každoroènì. Ještì v  sezónì 2004/05 jsem nastupoval za
náš tým jako obránce, vzhledem k zranìní jsem musel ak-
tivní hru ukonèit. Po získání trenérské licence se v souèas-
nosti snažím týmu pomoci jako trenér.

3.    V souèasnosti máme dva týmy, za které nastupuje 30
hráèù, v obèanském sdružení máme èlenù více. Vìkový
prùmìr je 26 let a za poslední rok se náš tým rozrostl o 13
hráèù. Vytvoøili jsme B-tým a dalším zájemcùm o doplnìní
našich øad dveøe rozhodnì nezavíráme. Nejvìtší slabinu
ale vidíme v mládežnické základnì. Tam cítíme velkou
potøebu lepší spolupráce s mìstem, jelikož se jedná o hod-
nì nároènou záležitost, a to jak po stránce samotné práce
s mládeží, tak po stránce veškerého zabezpeèení. Jelikož
se jedná o kolektivní hru, kde je tøeba urèité selekce kvalit-
ních hráèù, je v týmu pomìr místních vùèi pøespolním 5:25.
Je to dáno také faktem, že nedisponujeme žádným
zázemím. Domníváme se, že v pøípadì vybudování hoke-
jbalového areálu v Buštìhradì, by problém s mládeží a s
ší úèastí místních urèitì hodnì napomohl a popularita to-
hoto sportu by zde výraznì vzrostla. 

4.    Za nejvìtší dosavadní úspìch považujeme pøedloòský
postup do Oblastní ligy Kladno  a tam koneèné sedmé mí-
to, a také úèast ve ètvrtfinále Kladenského poháru 2004

(úèast 30ti týmù), kde nás nakonec vyøadil až souèasný ex-
traligový tým Habešovna Gladiators (1:4). Nejvíce nás v
èasnosti tìší to, že se nám podaøilo vybudovat hodnì
silný A-tým, který zatím v soutìži vyniká a je po zásluze na
prvním místì bez ztráty bodu. Zároveò se daøí získávat
dùležité body i našemu béèku.

5.  Není jednoduché udržet náš tým pøi životì. Disponujeme
minimálním rozpoètem a je hodnì nároèné pro jednotlivé
hráèe vìnovat tomuto sportu èas, o fyzické zátìži ani ne-

luvím a zároveò pravidelnì finanènì pøispívat na základní
chod týmu a na základní vybavení. Oproti jiným podobným
sportùm máme v tomto ohledu velice tìžkou pozici, kterou
nám ještì stìžuje zvyšování jednotlivých poplatkù. Považuji
tak za malý zázrak to, že se nám podaøilo pøi tìchto pod-
mínkách vytvoøit druhý tým.

6.    Naší nejvìtší souèasnou snahou je vybojovat a násled-
nì zabezpeèit postup do II.Národní ligy, ten ale s sebou
nese mnoho nových problémù, jako napøíklad povinnost
vytvoøit mládežnický tým. Není pak asi tøeba se více zmiòo-
vat o znaèném navýšení finanèní zátìže. Nejvíce by do bu-
doucna pomohlo vybudování vlastního zázemí pøedevším
pro pøípravu týmu a získávaní nových a mladých hráèù.
7.    Dotace od mìsta Buštìhrad letos èinila 9.000,-Kè a tu-
to èástku jsme z vìtší èásti použili na startovné do soutìže

a ze zùstatku jsme uhradili èást nájmù za tréninky, které
provozujeme v hokejbalové arénì u zimního stadionu
Kladno. V loòském roce jsme obdrželi 17.000,-Kè, využití
bylo podobné, jen zbylo ještì na povinné platby rozhodèích.

JOSEF VOVSÍK, 
PØEDSEDA DRUŽSTVA STOLNÍHO TENISU     SOKOL
BUŠTÌHRAD

Vovsík Josef, dùchodce, døíve pøedseda závodního výboru
odb. organizace na dole Nosek; se stolním tenisem jsem
zaèínal v Baníku Stochov v roce 1965, pozdìji jsem hrál za
Lokomotivu Kladno, odkud jsem zamíøil na Buštìhrad.
Kromì stolního tenisu se zajímám o hokej, fotbal, tenis atd.

1.    Historie našeho oddílu je velmi krátká. Oddíl byl založen
v roce 2002, kdy jsme mìli problémy s prostory v kladenské
Lokomotivì a tak èást èlenù založila oddíl na Buštìhradì.
Jedním ze zámìrù bylo rozšíøit èlenskou základnu o
tìhradské hráèe, což se nám zatím moc nedaøí.

2.  Se stolním tenisem jsem zaèal v r.1965. V èele
buštìhradského klubu jsem od jeho založení. Dìlám to asi
hlavnì proto, že je nás v manèaftu dobrá parta a èasto se
edy scházíme nejen kvùli stolnímu tenisu.

3.   V souèasnosti máme 13 registrovaných èlenù. V
prùmìru je nám 47 let, nejmladšímu z nás je 26 a nej-
taršímu 70! Když jsem zaèínali bylo nás šest a postupnì

náš poèet stoupal až k dnešním tøinácti.  O nové hráèe, ze -
ména místní, velmi stojíme. Vìtšina z registrovaných hráèù
je pøespolní.

4.    V pøedminulé sezonì se  naše "áèko" umístilo na 5.
místì okresního pøeboru první tøídy (OP 1), což je vzhledem
ke kvalitì stolního tenisu na Kladensku velmi slušným
úspìchem. Loni pak "béèko" vyhrálo okresní pøebor druhé
tøídy.  Z jednotlivcù pak vyènívá Zdenìk Nikl, který se v že-
bøíèku OP1 pravidelnì umís uje na pøedních místech. Vloni
vyhrál turnaj v Unhošti a v deblu si zahrál finále na kladen-
ském Kablu, výbornì nás také reprezentuje na turnajích
veteránù po celé republice. Kromì tìchto sportovních
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úspìchù nám velkou radost udìlaly dva znaèkové stoly,
teré pro nás s pøispìním mìstského úøadu zakoupil Sokol

Buštìhrad.

5.    Náladu mi trochu kazí malý zájem z øad místních oby-
vatel o stolní tenis. Pøitom se snažíme vytvoøit podmínky pro
každého - v pátek máme  sokolovnu vyhrazenou hlavnì pro
nováèky.

6.    Koncem listopadu bychom rádi uspoøádali turnaj pro
místní obyvatele. Doufáme, že úèast  se oproti minulosti
výraznì zlepší. O pøesném datu konání turnaje se oby-
vatelé Buštìhradu dozví z plakátù. V dlouhodobìjším
mìøítku pak k našim prioritám patøí udržet áèko v okresním
pøíboru první tøídy.

7.    Mìsto nám každoroènì pøispívá na nákup sportovního
vybavení. Letos  to byl napøíklad pøíspìvek na nákup stolù.
Dotace však nedostáváme pøímo my, ale celý Sokol, který
pak peníze rozdìluje mezi jednotlivé oddíly. Touto cestou
bych chtìl zároveò mìstskému úøadu podìkovat za fi-
nanèní pomoc, kterou Sokolu poskytuje.

Rád bych touto cestou jménem všech èlenù oddílu popøál
našemu èlenovi Zdeòku Niklovi vše nejlepší k jeho sedm-
desátým narozeninám. Pøejeme hodnì sportovních
úspìchù jak ve stolním tak i ve "velkém" tenisu!

PAVEL BUK,
P Ø E D S E D Š A C H O V É H O O D D Í L U S O K O L
BUŠTÌHRAD

42 let, vysokoškolské (MFF UK), specialista v úseku za-
jištìní Allianz pojiš ovny, zájmy : sport, historie

1.  Oddíl vznikl v roce 1976 jako šachový kroužek
Pionýrském domì a letos tedy vstupujeme do jubilejní 30.

sezóny. Se vznikem a trváním našeho oddílu je pevnì
jato poøádání žákovského šachového turnaje O putovní po-

hár. Na již trojitý podstavec bude letos vypáleno jméno
tøicátého vítìze. Za dobu jeho trvání se ho zúèastnilo nìko-
lik set žákù a žákyò buštìhradské školy a v posledních
roènících se objevují potomci úèastníkù roèníkù prvních.

2.     Asi jako ve filmu Nìkdo to rád horké: " .. je to již 30 let,
co jsem se stal pøedsedou a musím øíct, že jste zvolili
správnì!"
V dobì vzniku šachového kroužku jsem byl nejstarší, takže
jsem se logicky ujal organizaèních záležitostí, což mi s
kými pøestávkami zùstalo dodnes. Na chodu oddílu, ve-
dení mládeže a "kapitánování" soutìžních družstev se
podílejí i další èlenové, zvláštì Míla Mleziva a Václav Buk.
Šachy lze aktivnì hrát po celý život, takže jsem též "ak-
tivním sportovcem".

3.   Oddíl má nyní 22 registrované hráèe všech vìkových
kategorií (od prvòáèkù po dùchodce, s málo vypovídajícím
vìkovým prùmìrem 26 let) : 9 dospìlých, 3 dorostence a 10
žákù (vèetnì jedné žákynì). Aèkoli drtivá vìtšina èlenù

prošla, nebo prochází, buštìhradskou školou, v souèasnos-
ti je v oddíle 9 obèanù Buštìhradu, 6 Kladna, po 3 Høebèe
a Dobrovíze a 1 Zájezda. V letošním roce pøibylo 6 nových
žákù. Poèet èlenù je sice rekordní v celé historii, ale velmi
rádi pøivítáme i další zájemce! Na pravidelných úterních
schùzkách jsme pøipraveni zapojit do tréninkù mládeže i
další žáky a žákynì, nauèit šachy i úplné zaèáteèníky

koneènì jsme otevøeni i tìm, kteøí si do Sokolovny pøijdou
jen pøíležitostnì zahrát.

4.     Za úspìch oddílu považuji jeho nepøetržitou tøicetiletou
historii, která je v posledních letech ozdobena skvìlými
úspìchy našich žákù, o kterých se nám nikdy ani nesnilo:
družstvo žákù hrálo
ligu mladšího dorostu a
se každý dvakrát probojovali na
Pøidáme-li k tomu úspìšné
Buštìhradu pod záštitou paní
bez nadsázky konstatovat, že se
jedním z center mládežnického šachu ve
kraji.
Osobní radost jsem letos mìl z kompletnì odehraného
louhodobého oddílového pøeboru za úèasti 14 hráèù.

5.    Náladu si jen tak zkazit nenechám. Po sportovní
stránce byly jistì nepøíjemné tìsné sestupy družstev v up-
lynulé sezónì (o obou se rozhodlo až v posledních kolech):
Adružstva z regionálního pøeboru a zvláštì žákovského

1. ligy mladšího dorostu - návrat mezi celostátní elitu bude
velmi obtížný. Mezi "hrozby" je nutno zaøadit pomìrnì úz-
ou žákovskou špièku a mezeru, která po ní v pøíštím roce

zùstane  nejlepší hráèi letos v žákovských kategoriích
skonèí a v oddíle zatím nemáme roèníky 93 a 94.
Nebezpeèím pro uspoøádání 3. roèníku Velké ceny
Buštìhradu (a pøípadných jiných velkých akcí) je stav pod-
lahy velkého sálu v Sokolovnì.

6.    Kalendáø na tuto sezónu je již témìø hotov a akcí je
skuteènì hodnì : 

- poslední øíjnový týden budou Jan Šáfr a Michal
Schmalz hrát (na základì postupu z krajského pøeboru)

Seèi u Chrudimi Mistrovství Èech (loni se Janu Šáfrovi po-
daøilo postoupit až na Mistrovství Èeské republiky)

- prvním turnajem v Berounì již zaèal regionální pøe-
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bor mládeže, který formou osmi turnajù v rùzných mìstech
skonèí až na jaøe (jeho souèástí bude i naše Velká cena
Buštìhradu) a nejlepší hráèi si vybojují postup do
èervnového krajského finále - turnajù se zúèastní všichni
naši žáci

- poslední øíjnovou nedìli zaène regionální soutìž
družstev dospìlých a cílem našeho Áèka je postoupit zpìt
do regionálního pøeboru

- v prosinci uspoøádáme jubilejní 30. roèník
ského turnaje O putovní pohár mìsta Buštìhradu

- od ledna do kvìtna se bude hrát Krajský pøebor
žákovských družstev - naši žáci budou bojovat o co nej

výsledek, ale do 1. ligy mladšího dorostu postoupí jen
.

- v dubnu se družstvo mladších žákù zúèastní
jednodenního Krajského pøeboru.
Úterní schùzky v Sokolovnì budou do konce kalendáøního
roku pøevážnì tréninkové se zamìøením na mladší žáky (a
pøípadné další nováèky), od ledna do bøezna budeme hrát
oddílové pøebory.
Vzhledem k rozrùstajícímu se poètu èlenù bude nutné ob-
novit a rozšíøit šachový materiál (hodiny, figurky), kterému je
pøes 20 let a už je to znát. Velmi by též k výuce pomohla
nástìnná šachovnice.

7.    Šachový oddíl je souèástí TJ Sokol Buštìhrad a v minu-
lých letech jsme dotace mìsta Sokolu Buštìhrad èerpali
"pouze" jako uživatelé Sokolovny - hrací místnost a pøípad-
nì velký sál vèetnì osvìtlení a topení jsou nám díky skvìlé-
mu pøístupu starosty Sokola podle potøeby vždy k dispozici.
Pøi vìdomí problémù šachových oddílù (i ve vìtších
mìstech) s hracími místnostmi si toho velmi vážíme. 
V roce 2004 (poprvé v naší historii) jsme èást dotací, které
dostal Sokol od mìsta, dostali pøímo na naši èinnost.
Vzhledem k úspìšným výsledkùm našich žákù bylo 7 tis. Kè
využito takto (zaokrouhleno): 
3000 Mistrovství Èech (startovné+ubytování týden v Žihli 2
hráèi+doprovod)
1000 1.liga družstev ml.dorostu (startovné)
1000 1.liga družstev ml.dorostu (ubytování v Novém Mìstì
p.Smrkem - 6 hráèù+doprovod)
1000 Finále Krajského pøeboru (startovné+ubytování ví-
end ve Vlašimi - 4 hráèi+doprovod)

1000 startovné v soutìžích družstev dospìlých a v jiných
žákovských turnajích
V roce 2005 jsme na èinnost dostali 9 tis. Kè a byly (ještì
budou) utraceny takto:
4000 Mistrovství Èeské republiky (týden ve Zlatých Horách
1 hráè+doprovod)
3000 Mistrovství Èech (startovné+ubytování týden v Seèi 2
hráèi+doprovod)
1000 Mistrovství Èeské republiky v rapidu (startovné+uby-
tování víkend v Sedlèanech 2 hráèi+doprovod)
1000 Finále Krajského pøeboru (startovné+ubytování ví-
end ve Vlašimi - 4 hráèi+doprovod) 

Dalšími dotacemi od mìsta Buštìhradu jsou každoroènì
vìnované ceny na turnaj O putovní pohár (v hodnotì cca
1000 Kè) a ceny a poháry na Velkou cenu Buštìhradu (v
hodnotì cca 2000 Kè).
Posouzení dostateènosti dotací nechám na jiných, v

každém pøípadì dìkuji všem daòovým poplatníkùm, zas-
tupitelùm rozhodování o rozpoètu pøi vìdomí potøeb mìsta
Buštìhradu (zámek, kanalizace,..) nezávidím a doufám, že
na Sokolovnu jako centrum sportovního i spoleèenského
dìní nezapomenou.

Závìrem bych chtìl popøát všem kolegùm hodnì úspìchù
v nadcházející sezónì.

RNDR. MIROSLAV OPLT, CSC. 
PØEDSEDA TK BUŠTÌHRAD               

Domnívám se, že uvádìt své "curiculum vitae" není pøíliš
š astné a ani s ohledem na charakter ankety dùležité a už
vùbec si nemyslím, že je tøeba pøedstavovat svoji fotografii. 

1.    Tenisový oddíl Buštìhrad byl založen v roce 1983 a tak
lze sledovat jeho již více než 20tiletou bohatou sportovní
historii. Ta je velmi pøesnì a pøehlednì zachycena  doku-
mentárnì, fotograficky, ale i graficky v Kronice tenisového
oddílu o níž možná málo kdo ze sportovní veøejnosti ví.
Zcela profesionálnì ji vede èlen TK a jeden z jeho zakla-
datelù a tedy zasloužených èlenù, výborný tenista František
Drábek. Pøi nahlédnutí do zmínìné Kroniky, si dovoluji
tvrdit, že patøí k dokumentùm, které nemají v porovnání s
jinými tenis.oddíly obdoby. Tento dokument je zcela
výjimeèný svojí vypovídací schopností o všem co se v d -
hých minulých letech života tenisového oddílu odehrálo.
Urèitì, až jednou bude organizována MìÚ Buštìhrad a je-
ho komisí, která se zabývá sportem v našem mìstì (námìt
k zamyšlení) výstava o historii, ale i pøítomnosti sportu v
šem mìstì, bude zmínìná Kronika jedním z jejích vzác-
ných exempláøù.

2.    Pøedsedou oddílu jsem byl zvolen na výroèní èlenské
schùzi v roce 2003 poté, co se pan Zdenìk Nykl rozhodl
funkci pøedsedy oddílu po dlouhých letech dále nevykoná-
vat. V této souvislosti bych chtìl uvést, že pan Zdenìk Nykl
patøí rovnìž k zakladatelùm tenis.klubu, který pro jeho èin-
nost odvedl hodnì záslužné práce. Mám na mysli nejen
øadu sportovních úspìchù k nimž pan Zdenìk Nykl jako
výborný tenista sám pøispìl, ale i v oblasti vedení klubu, jak
bylo zmínìno, jako jeho dlouholetý pøedseda. Patøí mu za
tuto práci podìkovat a to i v souvislosti s jeho životním ju-
bileem, které v tìchto dnech oslavil a které jej zastihlo ve
stále výborné tenisové kondici. 
Pokud bude s mojí prací, jako pøedsedy spokojenost, jsem
pøipraven v této funkci dále pracovat a realizovat nìkteré
krátkodobé, støednìdobé, ale i dlouhodobé vize, na nichž
právì nyní pracuji a které smìøují k dalšímu zlepšení èin-
nosti našeho TK, k jeho propagaci nejen v rámci okresu

kraje a tímto zpùsobem i k propagaci našeho mìsta. Na
Vaši otázku odpovídám, že jsem pochopitelnì aktivním
portovcem a že tenis patøí mezi ty druhy sportu, které mám

rád.

3.   V souèasnosti má náš TK 64 èlenù s vìkovým
prùmìrem, který kolísá od 30 do 35 let. Rozebírat však stáøí
hráèù èi hráèek tenisu si myslím není podstatné, protože a
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to je to krásné na tenisu, že pokud zdraví jen trochu slouží,
lze tenis hrát i ve vìku více než zralém. Samozøejmì, že
jedním z dùležitých úkolù je získat pro tenis nové mladé li-
di, kteøí se právì rozhodují, jakému druhu sportu se budou
vìnovat a kteøí by mìli zùstat vìrni svému tenis.oddílu, tedy
TK Buštìhrad. I když mnozí dnes startují za nìkteré k -
enské kluby, kde se zdokonalují pod vedením zkušených

trenérù, je jistì dobré, že impuls hrát právì tenis vznikl tady
u nás, zase v rodinách tenistù.
Pokud jde o zájem o èlenství v TK Buštìhrad, výbor TK re-
istruje narùstající zájem o èlenství v TK. Je dán s nejvìtší

pravdìpodobností rozšiøující se bytovou výstavbou
našem mìstì. Zájem ale projevují i mladí lidé, nebo lidé

støední generace s pøilehlých obcí. Zatím je výbor TK pro to,
nové èleny pøijímat. Tato skuteènost však zøejmì nebude tr-
vat dlouho, protože kapacita TK je limitována pouze dvìma
kurty. O možnosti výstavby tøetího kurtu, jedná výbor TK

MìÚ Buštìhrad. 

4.    Na otázku jaký je dosavadní nejvìtší úspìch tenis
ílu, lze odpovìdìt jen velmi obtížnì, protože za celou his
existence tenisového oddílu byla dosažena celá øada

úspìchù, jak v rámci kladenského okresu,  tak v rámci kra-
je v jehož soutìži buštìhradský "A" tým úspìšnì vystupuje.
Za zcela ojedinìlé v porovnání s jinými tenis.oddíly celého
kladenského regionu lze považovat skuteènost, že tenis -
lub každý rok na závìr sezóny organizuje 3 - 4 velké

tenisové turnaje jak pro muže, ženy, dìti vèetnì
závìreèného sportovnì-spoleèenského turnaje urèeného
pro èleny TK Buštìhrad. Jmenované turnaje jsou již v pod-
vìdomí tenisového "svìta" celého okolí TK Buštìhrad a j
tedy i výbornou propagací nejen našeho oddílu, ale i
našeho mìsta. 

Otázky è. 5,6,7 se natolik prolínají, že bude asi nejlépe na
nì odpovìdìt souèasnì. 
Pøedevším mnì dovolte, abych využil této anketní
pøíležitosti a jménem výboru a èlenù TK podìkoval ve-
dení MìÚ Buštìhrad a všem jeho zastupitelùm, že souh-
lasili s pøedloženým návrhem výboru TK realizovat
výstavbu nového objektu tenisového areálu, jako svojí
investièní stavbu. Pøesto, že stavba areálu ještì není
plnì dokonèena a kolaudaèní øízení se teprve pøipravuje,

lze již dnes konstatovat, že se podaøilo realizovat jednu
z nejlepších investièních  sportovních staveb, které kdy
byly v rámci našeho mìsta provedeny. Jde o stavbu, k -
rá by mìla svými parametry a funkèností sloužit nejen
generaci souèasných tenistù, ale i generaci, která možná
ani dnes netuší, že se jednou tenisu bude vìnovat. Za to
patøí všem tìm,  kteøí stáli u myšlenky takovou to stavbu
navrhnout i tìm kteøí s její realizací vyslovili souhlas,
velké podìkování. Podìkování o to vìtší, že ne všichni
se k této myšlence pøidali a nebo dokonce ji zcela
nezasvìcenì kritizovali a  již na samotném zaèátku èi

prùbìhu její realizace. Ale tak už to jak všichni víme,
životì chodí. Moje babièka mívala v místnosti, kde žila

takový krásný vyšívaný pøehoz na nìmž bylo cosi na-
sáno a èemuž jsem jako kluk ani moc nerozumìl
nevìnoval tomu ani patøiènou pozornost. Ale na který

jsem si posléze èasto v životì vzpomnìl. Nejinak tomu

bylo i v pøípadì výstavby našeho tenis areálu. Ta vyší-
vaná slova znìla takto: "a  dìláš co dìláš, nikomu se
nezachováš a tak na nic nedbej a podle svého jednej".
Tato slova se pochopitelnì týkají v tomto pøípadì výboru
našeho TK, který se výše uvedeného v prùbìhu real -
zace stavby, držel. Ato je vlastnì odpovìï na Vaši an-
ketní otázku è.5. 

MILAN ŠUMNÝ, 
KAPITÁN VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU BUŠTÌHRAD.

58 let
Vyuèený zedník, Støední prùmyslová škola, Doplòkové
pedagogické studium na vojenské akademii Brno a
ciální pedagogika na pedagogické fakultì v Praze.
Mistr odborného výcviku na uèilišti ve Vrapicích.

1.    Oddíl volejbalu byl v Buštìhradì oficiálnì založen
roce 1951, ale vím jistì že volejbal se hraje v Buštìhradì

mnohem déle. 
Nejvìtší úspìch mìl oddíl v 60-tých letech minulého sto-
letí, kdy hrál krajský pøebor 1. tøídy, a kdy mìl také ne -
vìtší základnu. Dvì družstva mužù Aa B, dorostence,
družstvo žen a dorostenek. Oddíl také vychoval jednoho
hráèe národního mužstva pana Jiøího Šumného a pr-
voligového hráèe pana Františka Kelllera, hráèe II. Ligy,
uèitele ZDŠ v Buštìhradì pana Pavla Kosinu. 
V roce 1973 hráèi dorostencù postoupili do dorostenecké
ligy, ale z nedostatku financí se tento postup
neuskuteènil.
V roce 1980 jsme sestoupili z krajského pøeboru II. tøídy
do okresního pøeboru z dùvodu nedodržení podmínek
soutìže, což bylo mít družstvo dorostencù, pøi tom jsme
se v krajském pøeboru umis ovali kolem 3. místa.
V okresním pøeboru se celých 25 let umis ujeme na 1.
nebo 2. místì. 

2.    "Šéfem" jsem vlastnì od roku 1973 a dùvod je zcela
prozaický, nikdo jiný se
Ale vlastnì všichni dìláme všech
základna je malá. Stále aktivnì hraji a
stav udržím ještì hodnì dlouho.
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Kdo chodí do Buštìhradského kostela, už zajisté ví, že se
zde na pøelomu srpna a záøí staly velké zmìny. Zdejší pan
faráø, páter Boøivoj Bìlík, který vedl Rozdìlovskou farnost
jedenáct let a konal duchovní službu také v Buštìhradì,
odešel na zdravotní odpoèinek a novým faráøem se stal
páter Jaroslav Kuèera. Dne 29. srpna otec Bìlík sloužil

Rozdìlovském kostele slavnou dìkovnou mši svatou
pøedával farnost svému nástupci za pøítomnosti pana

kardinála Miloslava Vlka, kladenského vikáøe P. Mgr. Jiøího
Neliby a dalších osobností duchovního života. 

Páter Boøivoj Bìlík pochází z Moravy. Než pøišel do
Rozdìlovské farnosti (1994), pùsobil dvacet pìt let v
Trhovém Štìpánovì v Podblanicku. Duchovní služba na
Kladensku rozhodnì nebyla jednoduchá, je zde daleko
ménì vìøících a rozhodnì ménì idylické podmínky, než na
Podblanicku, které neprošlo takovými hospodáøskými a so-
ciálními zmìnami. Páter Bìlík si však získal lásku a respekt
svou zbožností, trpìlivostí, pokorou a tolerancí, vysokou
úrovní své duchovní služby, péèí o kostely všech ètyø
farností (opravy, restaurování oltáøù, v Rozdìlovì rekon-
strukce a pøístavba fary), organizací spoleèenského života
farnosti (setkání dìtí, mládeže i dospìlých, založení
pìveckého sboru Schola cantorum sanctae Ceaciliae, or-
ganizování poutí apod.). Za jeho pùsobení se buštìhradský
kostel doèkal nové støechy, opravy fasády, elektroinstalací,
ozvuèení, alarmu a sítí do oken. Vyuèoval zde pravidelnì i
náboženství pro dìti. Jeho novým pùsobištìm je Mukaøov.

Páter Jaroslav Kuèera se narodil v roce 1957 ve
Vejprnicích na Plzeòsku, kde byl i pokøtìn. V roce 1968 se

pøihlásil na hodiny náboženství, již v mládí na nìj duchovní
prostøedí hluboce pùsobilo. Po ukonèení základní školy se
vyuèil strojním zámeèníkem. Po vojnì nalezl ve Vejprnicích
u františkánù  podnìtné spoleèenství mladých lidí a posléze
se rozhodl ke knìžství. Navštìvoval knìžský semináø v
Litomìøicích a knìžské svìcení pøijal 30. 6. 1990 v kate-
drále sv. Víta v Praze. Následnì nastoupil do Èisté u
Rakovníka a od roku 1991 pùsobil v Rakovníku. Dnem

záøí 2005 se stal naším novým duchovním otcem.

Z èasopisu Prameny upravila 
D. Javorèeková
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3.  V souèasnosti je aktivních hráèù 10, z toho jsou ètyøi
buštìhraïáci a poèet èlenù se bohužel stále snižuje, proto
mezi námi pøivítáme každého nového zájemce.
Nejmladšímu hráèi je 30 let a nejstaršímu 60 let.

4.    V souèasné dobì jsme mistry okresního pøeboru a
vìtšina èlenù se zúèastòuje
uperveteránù nad 50 let.

zúèastnìných mužstev má, na rozdíl od nás, v zá
bývalé reprezentanty a ligové hráèe, pøesto se nám

mis ovat v popøedí tabulky. Ze šesti sehraných roèníkù
jsme 5x postoupili do finále.

5.   Náladu nám kazí hlavnì nevhodný povrch podlahy
tìlocviènì ZŠ. Betonová podlaha je opravdu velmi nevhod-

ná pro sportování, kde trpí hlavnì klouby a pøi pomyšlení,
že tady sportují hlavnì dìti si myslím, že je nejvyšší èas
tento stav zmìnit Pohyb na betonu se u dìtí èasto ještì ne-
projeví, ale s pøibývajícími lety to bohužel urèitì pocítí.
Další problém je opìt podlaha, tentokrát v Sokolovnì. Tady
je sice jedna z nejlepších, parketová, protože parkety jsou
na roštu který péruje, ale bohužel ji napadla døevomorka. V
souèasné dobì se na nìkterých místech zcela propadla a
její stav je havarijní. Trénink na betonu v ZŠ je pro nás
zcela nemyslitelný a tak doufáme, že se podaøí vyøešit
povrch v Sokolovnì, jinak je ohrožen náš trénink.

6.    Do budoucna chceme dále udržovat tradice, hlavnì
turnaj v deblech který se hraje o pìknou a navštìvují nás
tradiènì bývalí hráèi Buštìhradu. Dále aprílový turnaj a
memoriál Èendy Buka 22 a 23.øíjna nás èeká úèast ve
finále Mistrovství republiky superveteránù a Okresní pøe-
bor.

7.    Jsme spokojení, že jsme díky souèasnému zastupitel-
stvu dostali finanèní prostøedky pro vybudování nového an-
tukového høištì.Akce se uskuteènila v roce 2003 a od té
doby je høištì využíváno také ostatními oddíly Sokola a
hlavnì dìtmi z Junáka. Dotace využíváme na poøádání tur-
najù a úèast na nich, to se týká hlavnì superveteránù, kde
díky nim mùžeme jezdit po celé republice, kde Buštìhrad
úspìšnì reprezentujeme. Ve volejbalovém svìtì jsme
dostateènì zviditelnìní.

Využiji tuto možnost a dìkuji zastupitelùm za jejich pomoc
našemu oddílu.

Všem dotázaným dìkujeme za jejich odpovìdi, ochotu a
vstøícnost.

Redakèní rada

Z P R Á V Y  Z  KO S T E L A

Otec Bìlík pøi køtu (2004). Foto autorka



ORGANIZACE A SPOLKY

CO SE DÌJE V BUŠTÌHRADSKÉM PELÍŠKU

Od zaèátku záøí je mateøské centrum opìt
otevøeno každý ètvrtek, kdy mohou všichni zá-
jemci navštívit naše pravidelné volné herny od
10.00 do 12.00. 

Od 21. záøí opìt zaèalo cvièení pro maminky s dìtmi do 3 let.
Toto cvièení probíhá v zasedací místnosti Kulturního støediska
každou støedu od 10 do 11 hodin . Cvièení je vedeno formou
protahování, posilování a cvièení na míèi a vede ho èlenka
MC Markéta Sedelmayerová.

12.10. - pøipravilo MC ve spolupráci s Ústavem zemìdìlských a
potravináøských informací v Praze pøednášku na téma "Pre-
vence onemocnìní z potravin aneb 5 klíèù Svìtové Zdravot-
nické Organizace". Pøednášet nám pøijely MUDr. Jolana
Rambousková, CSc. a Mgr. Dana Kubisová. Hovoøily o mikroor-
ganismech, o nákazách a otravách z potravin a jejich pøed-
cházení, o zdravé výživì. Jedním z dalších témat byl i Systém
zajištìní bezpeènosti potravin v Èeské republice.
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V uplynulém období jsme s obyvateli DPSky opìt prožili
nìkolik pøíjemných akcí a tak se pokusím struènì popsat
alespoò ty nejvýznamnìjší.

V èervnu jsme spoleènì navštívili "palaèinkárnu" v Klad-
nì, kde jsme si pochutnávali na sladkých i slaných pala-
èinkách. Spoleèné výlety se nám líbí a tak dalším cílem byli
Lidice, kde jsme se obdivovali voòavé a barevné nádheøe
rùžové zahrady. Potìšili jsme nejen oko, ale také chu ové
buòky, protože jme využili pohostinnosti bufítku. Pøi prose-
zení v krásném teplém dnu plném sluníèka nám svým
povídáním pøiblížila paní Kimlová dobu, kdy do Lidic chodi-
la do školy a spolu s ní jsme vzpomnìli na ty kteøí nemìli to-
lik štìstí, aby se mohli tìšit z naší pøítomnosti.

Èerven byl mìsíc bohatý na milá posezení (nejenom
posezení, ale také tanec) a tak v jeho závìru znìla z DPSky
hudba, zpìv a gratulace pøi vydaøené oslavì narozenin paní
Hubené.

Èervenec a srpen byly mìsíce strávené navštìvováním
parku, pokud to poèasí letošního léta dovolovalo.

Park je místem pro hezké strávení èasu pro naše oby-
vatele, které tu dlouho chybìlo a díky ochotì pana
Formánka z technických služeb a partì jeho spolupracov-
níkù se stále nìco vylepšuje. Pøibývají lavièky a dokonce
i stùl, aby bylo kam si položit nìco dobrého. Jen je škoda,
že si toho nepovažují všichni, a nìkteøí z našich spolu-
obèanù úspìšnì likvidují to, co jiní nemalým úsilím vytvoøí.

Na konci prázdnin jsme navázali na tradici návštìv kni-
hovníka pana Samka, bez kterého si už dost dobøe ne-
dovedeme DPSku pøedstavit. Moc mu za jeho èas
dìkujeme.

Stálým návštìvníkem je také paní Mrázková, která
nìkolikrát do roka pøijde se svým obchùdkem pøímo za naši-
mi klienty, a tak se také v záøí stalo. Dík patøí také za ochotu
poradit a pomoci s výbìrem nákupù.

Záøí bylo v letošním roce mìsícem plným tepla a sluníè-
ka a tak jsme jej využili k procházce po nauèném støedisku
Kladno - Èabárna. Celou naší skupinku provedl ochotný
prùvodce po èásti areálu a o každém zvíøátku nám øekl nì-
co zajímavého, akvárium s jesetery nás uchvátilo. Prošli
jsme celý areál, posedìli v klidném prostøedí a v chládku
pod stromy pozorovali život zvíøat a ptákù kolem nás.
Podívali jsme se také na handicapovaná a ohrožená zvíøa-
ta, kde jme pøispìli malým obnosem do kasièky. A jak už
bývá naším dobrým zvykem odmìnili jsme se v zahradní
restauraci, kde k nám byl personál velmi vstøícný a plnil
ochotnì naše pøání.

Užili jsme si také další hudebnì taneènì pìveckou
oslavu, narozeniny pana Štefka. Hrál nám náš oblíbenec
pan Bláha na klávesy a pøála bych vám vidìt jak to umí
"babièky a dìdeèkové" roztoèit. Opìt jedno pøekrásnì
prožité odpoledne, pøi kterém jistì všichni zapomenou na
své bolesti a trápení. Nyní už se tìšíme na vše co máme
pøed sebou. Od øíjna ožije opìt náš klub ruèních prací a plá-
nujeme také návštìvu divadla.

Jistì se kolem nás nedìjí jen vìci pøíjemné, ale popis
vìcí neveselých nechám na "odbornících", já vás chci infor-
movat o tom co se u nás dìlá právì pro to, abychom si
v našem zaøízení život užívali. 

S. Šumná

D M S PEÈOVATELSKOU SLU BOU

MATEØSKÉ CENTRUM BUŠTÌHRASKÝ PELÍŠEK

Cvièení maminek s dìtmi 
už je v plném proudu. 

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

CO JE NOVÉHO VE VÌCI HØIŠTÌ?
Rády bychom vás informovaly v jaké fázi realizace projektu
se nacházíme a kolik finanèních prostøedkù se nám již po-
daøilo získat. Vzhledem k tomu, že v souèasnosti stále
oslovujeme další dárce, èástka se mìní, ale rozpoèet
máme již z poloviny pokryt. 

Získanou sumu z vìtší èásti tvoøí úspìšnì získaný
grant u Nadace Via - program Procter and Gamble pro
MC, o jehož podání jsme vás informovaly v minulém
èísle. K naší radosti jsme se v polovinì srpna dozvìdìly,
že náš projekt byl vyhodnocen jako nejlepší z 45 po-
daných žádostí a byla pro nìj schválena nejvyšší možná
èástka 70 000 Kè. 

Další finance získáváme prùbìžnì od oslovených
dárcù, které osobnì navštìvujeme a žádáme je o fi-
nanèní pøíspìvek. Vysvìtlujeme všem výjimeènost toho-
to projektu, který není jednorázovou akcí nebo stavbou,
která za pár let nebude sloužit. Zdùrazòujeme, že toto
høištì bude postaveno kvalitní firmou, jejíž prvky budou
maximálnì bezpeèné a odolné, firmou, která má d -
hodobé záruky a splòuje všechny EU normy. Jak to
tak bývá, setkáváme se s rùznými reakcemi - od abso-
lutního nezájmu a nepøíjemných pohledù, pøes symbol-
ickou podporu až po pochopení a nabídky sponzorství.
Nejvíce nás však pøekvapily záporné reakce lidí, kteøí
mají malé dìti. Nìkteøí nás také odbyli s tím, že høištì je
vìc mìsta, že mají špatné zkušenosti s mìstem,  èi oby-
vateli Buštìhradu, kteøí nevyužívají jejich služeb a tedy
jim nenechají vydìlat. Na druhé stranì se ale setkáme s
milými lidmi, ocenìním, finanèním pøíspìvkem, èi nabíd-
kou osobní pomoci, což nám nové síly zase dodá. 

Výrobce a jednotlivé prvky
V srpnu a záøí jsme se zabývaly výbìrem vhodné firmy
pro naše høištì. Peèlivì jsme studovaly a porovnávaly
všechny nabídky oslovených firem. Používaly jsme svo-
je dìti jako lakmusový papírek a pozorovaly jsme, jak a
na èem si dìti nejvíce hrají na høištích zbudovaných fir-

mami, které jsme do výbìru zahrnuly, zajímal nás stav h-
erních prvkù po "pøežití" nìkolik zim a dovádivých dìtí.
Surfovaly jsme na internetu a hledaly zkušenosti jiných
spolkù a mateøských center, které již høištì vybudovaly.
Oslovily jsme realizátorky høiš  v jiných mìstech  - napø.
Lucii Slaukovou ze Sítì MC, která má za sebou úspìš-
nou realizaci 3 høiš  v Podìbradech nebo Michaelu
Kmjeèovou z MC Èelákovice. Jejich rady "z boje" nám
velmi usnadnily rozhodování a pomohly se vyvarovat
chyb.

Po zralé úvaze jsme se nakonec rozhodly jít cestou k-
vality a zvolily jsme renomovanou dánskou firmu KOM-
PAN. Výrobní program této firmy obsahuje
lizovanou øadu herních prvkù pro malé dìti, kterou
již od zaèátku na høišti plánujeme. 

Pozvali jsme tedy zástupkyni firmy do Buštìhradu,
aby nám pomohla pøímo na místì vyøešit dispozici høištì
a podala pøesnou cenovou nabídku vybraných prvkù.
Spoleènì jsme se shodly na tom, že v základní variantì
høištì bude herní sestava s nerezovým skluzem, lanovou
šplhací stìnou, šikmou horolezeckou plošinou a
sièským skluzem, pružinové houpadlo s postranicemi,
kládová houpaèka pro 4 dìti, pískovištì a herní
domeèek. Celková cena uvedených prvkù této základní
varianty je 245 427 Kè (+ DPH 46 631 Kè). Další výdaje
na úpravu terénu, zasetí trávy, na zemní práce spojené

výkopem dìr, zabetonování kotev herních prvkù, mate-
iál na dopadové plochy, na zhotovení pískovištì a za-
oupení písku, barvy-laky na renovaci lavièek a stolù,

dopravu a  pracovní materiály budou èinit pøibližnì 50
 Kè. Pøesto, že rozpoèet základní varianty není malý,

pokusíme se získat finance i na rozšíøenou variantu
terá by zahrnovala ještì klouzaèku pro nejmenší (Lišèí

doupì), pružinové houpadlo (Ètyølístek), vertikální toèid-
lo pro 2 dìti  (cena s DPH 1  Kè). 

Jaká bude dispozice høištì?
Pøesto, že ještì nemáme detailnì zakreslený plánek
umístìní prvkù (poèet prvkù závisí na celkovì získané
èástce), plánujeme do spodní rovinaté èásti pozemku
(kde døíve bylo pískovištì) umístit herní prvky pro nej
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Se zástupkyní firmy plánujeme rozmístìní herních prvkù. Foto IK

Takto by mìl vypadat jeden z plánovaných prvkù - herní domeèek.
Foto IK
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KOŽÍK, František: Fanfáry pro krále : Eduard Vojan a jeho
doba. Vyd.2. Praha : Melantrich, 1993. 429 s.
Životopisné dílo o legendárním herci Národního divadla.

WAGENBACH, Klaus: Franz Kafka. Vyd.1. Praha : Mladá
fronta, 2005. 185 s.
Otázka, zda patøí Franz Kafka více do èeské èi nìmecké li-
eratury ztrácí v dnešní politicky i kulturnì propojené Evropì
svou váhu. Pro život jednoho z nejvydávanìjších a ne -
úspìšnìjších pražských autorù byla jeho nezakotvenost
jedním ze zdrojù vìèných pochybností o vlastní tvorbì.

NOVÁK, Tomáš - CAPPONI, Vìra:
Sám sobì psychologem. Vyd.3.
Praha : Grada, 2005. 275 s.
Dvojice autorù již ve tøetím,

pøepracovaném a doplnìném vy-
dání pomáhá ètenáøùm pøekonat

úskalí na cestì sebepoznání, jež je nezbytné k harmonic-
ému rozvoji osobnosti a k pocitu spokojenosti.

NÌMEC, Martin: Stodola. Vyd.1. Praha ; Litomyšl : Paseka,
2005. 139 s.
Neèekanì vyzrálá prvotina èeského autora popisuje pocit
odcizení od umìlosti dnešní civilizace.

SAINT-VICTOR, Jacques de: Madame du Barry. Vyd.1.
Ostrava : Domino, 2005. 302 s.
Madame du Barry pocházela sice z lidových vrstev, avšak
nevšední krása ji dopomohla k tomu, aby se z poulièní pro-
davaèky stala milenkou francouzského krále Ludvíka XV. To
jí nakonec pøivedlo k dìsivé smrti na námìstí Concorde.

VERHOEF, Esther: Akvarijní ryby. Vyd.2. Praha : Rebo,
2005. 251 s.
Bohatì fotograficky vybyvená encyklopedie nám jednot

druhy ryb popíše, ale také poradí, jak se o nì správnì
tarat.

ŽILÁK, Karel: Pusinka. Vyd.1. Brno : Jota, 2005. 169 s.
Krutá próza ze souèasnosti nás zavede do podsvìtí mezi 
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DÌKUJEME VŠEM DÁRCÙM, KTEØÍ JIŽ PØISPÌLI NA NÁŠ PROJEKT:
Nadace Via program PROCTER AND GAMBLE 
Ing. Pavel KRÁÈMAR (Buštìhrad)
Showa Aluminium Czech s.r.o. (Kladno)

ackaldrin s.r.o. (Kladno)
Štìpánek Auto  (Buštìhrad)
Tiskárna Martin Peroutka (Buštìhrad)
Rodina Tùmova  (Buštìhrad)        

Martin Rašek PB - auto -servis (Buštìhrad)
Papírnictví RP Trade (Buštìhrad)
Pasíøství Houska a Douda (Buštìhrad)
Helena Krausová - Linea (Buštìhrad)
Jindøich Náprstek - cukrárna, lahùdky (Buštìhrad)
Miroslav Vinkl - smíšené zboží (Buštìhrad)   
David Paluka - PARD - bazar nábytku (Buštìhrad)
Smíšené zboží Èechová-Thujová (Buštìhrad)

Pokud se budete chtít o aktuálním prùbìhu realizace
høištì dozvìdìt více, sledujte naše snažení na
www.mestobustehrad.cz v sekci spolky. Tímto také dìku-
jeme webmasterce Danì Heráòové za její rychlost a pre-
ciznost, s jakou naše podklady zpracovává.
V pøípadì jakýchkoli dotazù, èi jakékoli nabídky pomoci nás
prosím kontaktujte na tel.: 312 250 222. Dìkujeme.

Za Mateøské centrum 
Jana Závorková a Ivona Kasalická

menší (domeèek, pružinové houpadlo, pískovištì) a do
mírného svahu pod pumpou pak herní sestavu se sítí a
skluzavkou pro vìtší dìti a kládovou houpaèku. V sou-
vislosti s tím bylo na zaèátku øíjna tøeba pøipravit terén
pro uvedené herní prvky  - s odvozem štìrku, který  zùstal
v dolní èásti zahrady, vèetnì odstranìní lavièek a èásti ob-
rubníku a nám pomohly technické služby mìsta, zeminu,
terou brigádníci z MC odvozili v koleèkách na høištì, dodala

sponzorsky firma pana Kühnela z Dobrovíze, firma Kvìtiny
- zeleò Albrecht se posléze sponzorsky postarala o zasetí
trávy. Tyto úpravy bylo nutné provést, protože jako
dopadová plocha u prvkù s menší výškou pádu než 1 metr
(prvky pro nejmenší) je nejvhodnìjší trávník. Odstranìné
stávající lavièky a stoly budeme postupnì renovovat, za-
jistíme i výrobu a instalaci malého plùtku u svahu k dolní
bránì (aby se sotva chodící mròouskové neskutáleli dolù).
Jak je vidìt, práce je a bude spousta. 

Po zvážení situace a našich možností (vše organizuje a
zaøizuje bez jakéhokoli honoráøe, èi odmìny jen pár
maminek s dìtmi) jsme se tedy rozhodly realizovat høištì na
jaøe  2006, kdy bude pøed námi "teplejší období roku" vola-
jící dìti na hraní ven. Zimní období využijeme ke shánìní
dalších penìz a to jak od dárcù, tak i podáním dalších
grantù a dotací.

Pohádku, která byla souèástí výše uvedeného grantu, si
mùžete pøeèíst v rubrice TÉMA ZPRAVODAJE.

Mìstská knihovna v Buštìhradì
ještì jednou vyzývá všechny
ètenáøe, zejména ty, kteøí naši kni-
hovnu navštìvovali v minulosti,
aby zapátrali ve svých domácích
knihovnièkách a vyhledali v nich
nevrácené knihy. Evidujeme 57 dosud nevrácených titulù
dospìlých ètenáøù a 42 titulù pùjèených dìtským ètenáøùm.
Mezi tìmito výpùjèkami se najdou i opravdu dlouhodobé

roku 1995. Bìhem øíjna a listopadu nebudou mimoøádnì
ètenáøùm úètovány poplatky za upomínky, po 1. prosinci po-
dle dodatku ke knihovnímu øádu budou zapomnìtlivci
obesláni a pokutováni. Tìším se, že této doèasné amnestie
využijete a knihy se vrátí do fondu knihovny, kde budou po
zpracování v databázi opìt všem k dispozici.
Jako obvykle bych vás rád seznámil s nìkterými novými

uly v knihovnì:



VÍTE ŽE…

… v záøí 2005 se stala sbírka vše
knih Oty Pavla v Buštìhradském
muzeu Oty Pavla u Rotta komplet-
ní? Poslední knihou, která do
bírky chybìla, bylo 3. vydání Syna

celerového krále z roku 1995.

… sbírka všech knih Oty Pavla v muzeu èítá
všech 46 knih Oty Pavla èi výborù jeho povídek? 11
knih vyšlo za života Oty Pavla vèetnì 1. vydání
Pohádky o Raškovi a Jak jsem potkal ryby z roku
1974 a 35 knih po jeho smrti až do souèasnosti.

… nejkurióznìji získanou knihou do sbírky muzea byla
kniha vyèuhující ze svázaného balíku sbìru starého
papíru, který poøádala MŠ Buštìhrad na jaøe 2005?.
Bylo to velmi cenné 2. vydání Dukly mezi mrakodrapy,
která ve sbírce chybìla. Neznámému dárci tímto dìku-
jeme!

… muzeum vlastní také 12 zahranièních pøekladù knih
Oty Pavla? Ve sbírce jsou pøeklady ve slovenštinì,
švédštinì, bulharštinì, maïarštinì, polštinì, srbštinì,
japonštinì a italštinì. Dárcem 7 cizojazyèných
pøekladù knih Oty Pavla je øeditel Sládeèkova vlas-
tivìdného muzea  v Kladnì PhDr. Zdenìk Kuchyòka,

který je pro naše muzeum koupil v in-
ternetové aukci.

… od otevøení do zaèátku øíjna
navštívilo muzeum Oty Pavla 6
137 návštìvníkù?

… od otevøení do zaèátku øíjna pøije-
lo do muzea 97 zájezdù a školních

výprav, ve kterých bylo 2837 návštìvníkù?

… vìtšina dìtí ze školních zájezdù do muzea prochází
zároveò Stezkou historií Buštìhradu a vyplòuje zábav-
nou vìdomostní hru Krok za krokem Buštìhradem,
terá vznikla ve spolupráci se ZŠ Buštìhrad?

… v souèasné dobì jsou 2 exponáty muzea - fotbalový
míè Dukly z roku 1962 (dar fotbalistù Dukly Otovi
Pavlovi) a rybáøský prut (dar Oty Pavla fotografovi
Bohumilu Novotnému z roku 1972) na výstavì v
Památ-níku národního písemnictví "Ota Pavel - umìt
se radovat"? Na této výstavì je možné hlédnout sbírku
dokumentù z pozùstalosti Oty Pavla ze sbírek PNP;
výstava trvá do 30. 10., ale bude pravdìpodobnì pro-

loužena.

Ivona Kasalická
za o.s. Buštìhrad sobì
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PLÍMOVÁ - PAUMEROVÁ, Kvìta: Mužùm vstup zakázán.
Vyd.1. Praha : Portál, 2005. 235 s.
Každodenní radosti i starosti zahalených dívek v
ordánsku. Kniha bude pøínosem pro ty, kdo se chtìjí
dozvìdìt nìco víc o svìtì žen v arabském svìtì, o jejich
kultuøe a o èasto zcela neznámých zvycích.

ŠIŠKA, Miroslav: Historie na sobotu. Vyd.1. Praha : Petrklíè,
2005. 263 s.
Známý popularizátor èeské historie nás nechá netradiènì
nahlížet do soukromí významných postav a osobností.
Dùležité dìjinné mezníky se nám tak stanou dùvìrnì
známé.

LASKOVÁ, Vera: Dvì lásky Benjamina Franklina. Vyd.1.
Praha : Grafoprint-Neubert, 2005. 202 s.
Doktorka filosofie a profesorka amerických dìjin chicagské
university poodhaluje pozadí zrodu moderní diplomacie a
poukazuje na roli žen, které se dotkly osudu Benjamina
Franklina.

ANDÌRA, Miloš: Ohrožená zvíøata. Vyd.2. Praha :
Aventinum, 1998. 181 s.
Velkoformátová encyklopedie pro dìti s barevnými ilus-

tracemi seznamuje mladé pøírodovìdecké nadšence
s ohroženými druhy zvíøat a s výhledy na jejich pøežití ve
volné pøírodì.
HALL, Allan: Život bez zábran : Ze soukromí svìtových leg-
end. Vyd.1. Praha : Brána, 2005. 195 s.
Koho by nezajímaly každodenní trampoty osobností filmu a
pop music?

ÈAPKOVÁ, Kateøina: Èeši, Nìmci, Židé? Vyd.1. Praha :
Paseka, 2005. 355 s.
Aktuální a dùkladná studie o národní identitì Židù v Èe-
chách mezi lety 1918 - 1938.

SMITH, Wilbur: Triumf slunce. Vyd.1. Frýdek-Místek :
Klokan, 2005. 543 s.
Novinka populárního a v naší knihovnì hojnì pùjèovaného
autora.

ŽÁÈEK, Jiøí: Hádanky a luštìniny. Vyd.1. Praha : Šulc a
spol., 2004. 88 s.
Zábavné veršované hádanky pro úplnì nejmenší
ètenáøe.Plete, plete sítì z nití, ale rybu sotva chytí.

Na vaši návštìvu v knihovnì se tìší
Jiøí Samek

BUŠTÌHRADSKÉ MUZEUM OTY PAVLA U ROTTA



SPORT

DODATEÈNÝCH PÁR SLOV K SEZÓNÌ 2004/2005 
A-MUŽSTVA S.K. BUŠTÌHRAD

Posledním jarním utkáním ve Høebèi pro buštìhradský fotbal
skonèilo velice neúspìšné úèinkování ve III. tøídì.
Po žalostné podzimní èásti jsme si na zaèátku jarní sezóny øekli,
že se pokusíme ve III. tøídì udržet. Po nìkolika slibných výsledcích
- 3 vítìzství - kdy se zdálo, že jsme nastoupili správnou cestu, se
naše mužstvo bohužel dostalo opìt do problémù, které nás trápi-
ly už na podzim. Úèast hráèù na trénincích, i pøes dané sliby a do-
hodu, byla žalostná a podle toho také vypadala následná hra v
zápasech i jejich výsledky. Když na trénink chodí stabilnì 4 nebo
5 stejných hráèù a na utkání se dostaví jen torzo mužstva, které
navíc musí trenér shánìt ještì pár minut pøed zahájením utkání
nebo pøed odjezdem na utkání venku telefonem, tak se ani neda-
lo nic jiného, než sestup do IV. tøídy, èekat. 
Jako jeden z hlavních dùvodù vidíme ten, že se nám, i pøes
veškerou snahu, nepodaøilo pøesvìdèit hráèe k zodpovìdnìjšímu
pøístupu jak k tréninkùm, tak i k zápasùm. Bez poctivé pøípravy se
nedá hrát ani III. tøída, ale to nìkteøí hráèi nedokázali nebo nechtìli
pochopit.
Dalším dost podstatným problémem je nìkolik let trvající gene-
aèní problém a z nìj vyplývající neochota a nezájem starších

zkušenìjších hráèù o zapojení do hry a chodu vlastního fot-
balového klubu. Pomoc tìchto v souèasné dobì nehrajících hráèù
by oddílu hodnì pomohla a proto každý, kdo by chtìl skuteènì po-
moci je stále vítán.
Jako další neménì dùležitý dùvod vidíme i nedostatek finanèních
prostøedkù, které nám chybí jak na bìžný provoz a èinnost klubu,
tak i na pøípadné hostování èi pøestup hráèù z jiných mužstev
teré by nám pøi nezájmu nìkterých našich hráèù mohlo výraznì

pomoci. Pøi stávajícím pøístupu nìkterých hráèù a následujících
výsledcích hry však nemùže pøekvapit nízký zájem divákù a z to-
ho vyplývající chybìjící pøíjmy za vstupné i nezájem sponzorù,
teøí by nás jinak mohli velmi významnì podpoøit v naší èinnosti.

Dalším významným problémem je opakovaný vandalismus, jehož
výsledkem je opakované nièení oplocení, støídaèek, branek, lav -
èek a osvìtlení tribuny. Vedení oddílu se snaží celý sportovní
areál pøi výše popsaných minimálních finanèních prostøedcích
vlastními silami a na vlastní osobní náklady udržovat v pøijatelném
stavu, ale samo na to do budoucna nemùže staèit. Na opravu
branek pro pøípravku a pro tréninky nejsou již finanèní prostøedky
a tak pomalu, ale jistì chátrají. Ponièený plot byl opraven vlastní-
mi silami a za nezištné pomoci pana Františka Drábka a Karla
Eliáše, za což jim patøí náš vøelý dík. Pøesto výsledek této práce již
není vidìt, protože oplocení bylo již za necelý týden vandaly znovu
ponièeno!
Chtìli bychom se ještì zmínit o stavu našeho sportovního areálu.
Po rekonstrukci hrací plochy mají naše mužstva lepší podmínky
pro zápasy. Aby se ulehèilo travnaté ploše, byl uèinìn pokus vy-
budovat tréninkové høištì, který zajiš�oval Mìstský úøad
Buštìhrad. Bohužel dosud zùstalo jen u pokusu, jehož zhodno-
cení si mùže udìlat každý pouhým pohledem na souèasný stav
"tréninkového høištì". Smutné je, že tomuto pokusu padla za obì
nejen èasomíra, ale i pøekvapivé finanèní prostøedky, které, jak se
momentálnì zdá, jsou nenávratnì pryè a z tréninkového høištì

zbyla jen opuštìná pískovna. Škoda jen, že pøes opakovaná jed-
nání zástupcù výboru S.K. Buštìhrad s Mìstským úøadem
Buštìhrad vèetnì pøedložení cenové nabídky na dokonèení
tréninkového høištì a jeho roèní údržbu za èástku menší než
tøetinovou z dosud investovaných prostøedkù se dobudování toho-
to tréninkového høištì nepohnulo ani o píï!
Ve stávajícím roèníku pøejme buštìhradské kopané zlepšený a
odpovìdný pøístup všech hráèù, ale i vìtší podporu a pomoc
všech, kteøí mají rádi sport a kterým není fotbal v Buštìhradì
hostejný.

Karel Landa a Josef Kurajský

ŠACHOVÝ ODDÍL SOKOL BUŠTÌHRAD

SOUTÌŽE DRUŽSTEV DOSPÌLÝCH: ÁÈKO POSLEDNÍ, BÉÈKO SEDMÉ
V Regionálním pøeboru osmièlenných družstev (byli jsme nováèkem)
bylo naším cílem neskonèit poslední a tím se v pøeboru udržet. Obavy,
zda na tuto soutìž budeme výkonnostnì mít, se nepotvrdily. Naopak,
s vìtšinou soupeøù jsme sehráli vyrovnané zápasy a získali jsme 3
body pøi celkové bilanci 1 vítìzství, jedna remíza a 9 porážek. V
prùbìhu celého roèníku (s výjimkou vyhraného zápasu) nám zá-
pasové body neskuteèným zpùsobem unikaly mezi prsty, o èemž
svìdèí ètyøi (!) prohry nejtìsnìjším pomìrem 3,5:4,5. Po celou dobu
jsme se drželi na 10-11.místì, ale v závìru jsme skonèili podobnì jako
žáci. V posledním kole jsme opìt prohráli nejtìsnìjším rozdílem

družstvem NOVAKladno a protože Kolešovice porazily Slaný, klesli
jsme na poslední místo a sestoupili do regionální soutìže. 
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S P O R T

REGIONÁLNÍ P EBOR Individuální výsledky 
našich hrá

Kone ná tabulka - 
skupina B

naše
výsledky body partie

1. Sokol
Hostivice 20 60,5 1  :  7 Buk

Václav 3 10

2. ŠK Kladno 
C 18 55,5 2½ : 5½ 

Barták
Pavel
(host)

3,5 7

3. EE Kralupy 
C 14 50,0 3  :  5 Buk Pavel 6,5 11

4. EE Kralupy 
B 14 49,0 3½ : 4½ 

Mleziva
Miloslav
ml.

7 10

5. SK DDM 
Slaný 13 49,0 2½ : 5½ 

Mleziva
Miloslav
st.

2 5

6. ŠK Kladno 
D 13 40,5 3½ : 4½ Huml

Antonín 1 7

7. ŠO Stochov 12 47,0 3  :  5 Huml
Lubomír 0,5 6

8. NOVA
Kladno A 9 36,0 3½ : 4½ Dvon

Ladislav 1,5 5

9. Lib ice 6 38,5 4  :  4 Modr
Martin 2,5 4

10. CAISSA
Úholi ky B 6 33,5 3½ : 4½ Buk Jan 0 4

11. L
Kolešovice 4 33,5 5  :  3 Šáfr Jan 7 11

12. Sokol
Bušt hrad A 3 35,0 Schmalz

Michal 0,5 5



Béèko hrálo druhým rokem Regionální soutìž pìtièlenných
družstev. Zatímco loni skonèilo bez konkurence poslední,
letos se u mladých hráèù projevil výrazný výkonnostní
vzestup a družstvo, které bylo sestavováno "aby si všichni
zahráli", skonèilo v klidném støedu tabulky. Výrazným
tahounem družstva se stal Honza Šáfr, který pøevážnì na-
tupoval na druhé šachovnici a ziskem šest bodù z osmi par-

tií dosáhl úctyhodné úspìšnosti 75%!

ODDÍLOVÝM PØEBORNÍKEM PØI REKORDNÍ ÚÈASTI VÁCLAV
BUK
Poprvé v historii našeho oddílu se podaøilo odehrát od-

ílový pøebor jako dlouhodobou soutìž. Možnosti zmìøit vzá-
jemnì síly a bojovat o nominaci do A družstva využili témìø
všichni èlenové oddílu. Pøi úèasti 14 hráèù se hrálo švý-
carským systémem na 7 kol a od ledna do dubna se øádnì

sehrálo všech 49 utkání tempem 30 tahù za  hodinu a 15
minut do konce partie. Zcela suverénnì prošel turnajem
Václav Buk, který získal plný poèet  bodù a potvrdil roli
naší jednièky. Postavení žebøíèkové dvojky potvrdil i Míla
Mleziva, který prohrál pouze s vítìzem a s náskokem ob-
sadil 2. místo. Na další místa se již probojovali úspìšní žá-
ci: Honza Šáfr, který se stal dorosteneckým oddílovým
pøeborníkem a se stejným bodovým ziskem, ale horším po-
mocným hodnocením, Michal Schmalz. 

V závìru sezóny jsme sehráli i oddílové pøebory v bleskovém
šachu (na partii má každý hráè jen 5 minut) a v rapid šachu (20
minut na partii).
I v "bleskovkách" za úèasti 11 hráèù zvítìzil Václav Buk, který
prošel turnajem opìt bez porážky, ale protože ve finálové èásti
dvakrát remizoval, o jeho vítìzství pøed druhým Michalem
Schmalzem rozhodlo jen pomocné hodnocení. Jen o pùl bodu
ménì získal tøetí Honza Šáfr.
O pøeborníka v "rapidu" bojovalo 9 hráèù a pøi neúèasti Václava
Buka se již zcela prosadili naši úspìšní žáci: zvítìzil Honza
Šáfr lepším pomocným hodnocením pøed Michalem
Schmalzem, když oba získali 7 bodù. Míla Mleziva na 3. a
Pavel Buk na 4. místì získali 5,5 bodu. 

KRAJSKÝ PØEBOR MLÁDEŽE: BRONZOVÁ MEDAILE A DVA
POSTUPY
Závìreèným turnajem šachové sezóny 2004/05 bylo finále
Krajského pøeboru mládeže v praktickém šachu 2005, které
se konalo poslední èervnový víkend ve Vlašimi. O tituly kra-
jských pøeborníkù a postup na Mistrovství Èech bojovalo ve
ètyøech vìkových kategoriích více než 100 nejlepších hráèù
Støedoèeského kraje. Turnaje se hrály švýcarským sys-
témem na 7 kol tempem 1 hodina na celou partii. 
V nejsilnìjší kategorii H16 mìl na základì výsledkù re-
gionálního pøeboru náš oddíl nejpoèetnìjší zastoupení.
Vedle zkušených Honzy Šáfra, Michala Schmalze a Honzy
ka si poprvé vybojoval úèast i Kamil Bìlský. Apøestože
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REGIONÁLNÍ SOUT Ž Individuální výsledky 
našich hrá

Kone ná tabulka
skupina B 

naše
výsledky body partie

1. Velvary 16 33,5 0  :  5 Schmalz
Michal 2 4

2. ŠK Kladno 
E 15 30,5 1½ : 

3½ Buk Pavel 0 2

3.
Hotel
Merkur
Kladno

14 31,5 1½ : 
3½

Mleziva
Miloslav
ml.

0 2

4. CAISSA
Úholi ky C 14 30,0 1  :  4 Šáfr Jan 6 8

5. NOVA
Kladno B 9 19,5 2  :  3 Buk Jan 1 5

6. ŠK Kladno 
F 6 21,0 3½ : 

1½ Šiml Jakub 1 3

7. Sokol
Bušt hrad B 6 17,0 Nykl 

Tomáš 2 6

8. Zlonice 4 15,5 3  :  2 Havelka
Martin 0,5 4

9. CAISSA
Úholi ky D 4 13,0 1  :  4 B lský

Kamil 2 4

10. ŠK
Rakovník C 2 13,5 3½ : 

1½
Ko árek
Zden k 2,5 7

Po adí Dorost Jméno ELO Body pom.

1 Buk Václav 1901 7,0 19,0

2 Mleziva Miloslav j. 1727 6,0 19,5

3 1 Šáfr Jan 1616 4,5 21,0

4 2 Schmalz Michal 1403 4,5 19,5

5 Huml Antonín 1466 4,0 14,0

6 Mleziva Miloslav s. 1542 3,5 20,0

7 Dvon  Ladislav 0 3,5 14,5

8 Buk Pavel 1717 3,0 21,5

9 Huml Lubomír 1352 3,0 18,5

10 3 Buk Jan 1378 3,0 13,5

11 Nykl Tomáš 0 3,0 12,5

12 4 Havelka Martin 0 2,0 13,5

13 5 B lský Kamil 0 1,0 15,5

14 6 Ko árek Zden k 0 1,0 14,5
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pírovì nejslabším hráèem, podaøilo se mu hned v 1. kole
zvítìzit a ve druhém remizovat. Následovaly tøi porážky, k -
ré potvrdily starou pravdu, že nejtìžší je vyhrávat
vyhrané partie, ale zisk z posledních dvou kol znamenal
celkové 3 body a pìkné 20. místo. V celém turnaji proka-
zoval. že pokud se plnì 
soustøedí na hru, dokáže být každému nebezpeèným
soupeøem. Honza Buk mìl po sobotì nadìjné 2 body ze 4
partií, ale sen probojovat se do první desítky a pøípadnì
bojovat o postup se rozplynul po prohrách v 5. (s nejvýše
nasazeným hráèem) a 6. kole. Závìreènou výhrou se mu
alespoò podaøilo probojovat se do první dvacítky.
Roli vážného kandidáta na postup potvrdil Michal Schmalz
hned v sobotu. Po tøech výhrách a remíze s pozdìjším
vítìzem se dostal do èela. Po remíze v 5. kole ho ne-
zlomila ani prohra v 6.kole. V poslední partii zvolil "vrabce
v hrsti", když jsme mìli spoèítáno, že na postup remíza
taèí. Naopak odzadu prošel turnajem Honza Šáfr. Po dvou

úvodních remízách dvakrát vyhrál, ale prohra s pozdìjším
vítìzem v 5. kole se zdála být osudovou. Ale Honza se
opìt projevil jako velký bojovník: v 6. kole soupeøe smetl
a i pøes nepøíznivý prùbìh poslední partie odmítal nabíd-
ky na remis, protože vìdìl, že výhra znamená bronzovou
medaili. V dramatickém závìru partie po témìø dvou hod -
nách hry v oboustranné èasové tísni se mu skuteènì po-
daøilo zvrátit vývoj partie a vyhrát! 
Výsledky krajského pøeboru (4 hráèi v první dvacítce)
potvrdily pozici našeho oddílu na špici Støedoèeského kra-
je v nejstarší žákovské kategorii a v podzimním
Mistrovství Èech budeme mít opìt dva zástupce!

SEZÓNA 2004/2005: BYL TO DOBRÝ ROK
Uplynulý šachový rok se skuteènì vydaøil. Všichni èlenové
se aktivnì zapojili do soutìží družstev, sehráli jsme d -
hodobý oddílový pøebor a v klubovnì bývalo èasto
plno. Na jaøe se náš oddíl rozrostl o 5 mladších žákù

jednu žákyni, je nás už 22. Nìkolikaletá práce s mládeží
pøinesla své ovoce : poprvé v historii jsme mìli zastoupení
(a hned dvakrát) na Mistrovství Èeské republiky a
kovské družstvo hrálo 1.ligu mladšího dorostu. 
A pøestože se první ligu, ani regionální pøebor nepodaøilo
udržet, mnoho èlenù si prokazatelnì zlepšilo výkonnost:
na listinu osobních koeficientù (=ELO) se dostali další 3
hráèi (už je nás tam 12) a 3 hráèi si uhráli vyšší výkon-
nostní tøídu. Vedle tréninkù a úèasti na turnajích jsme si
našli èas i na organizování vlastních šachových akcí:
opìt jsme uspoøádali tradièní turnaj pro buštìhradské
žáky "O putovní pohár mìsta Buštìhradu", v Sokolovnì se
poprvé v její dlouhé historii hrála 1. liga a na 2. roèník
"Velké ceny Buštìhradu" se sjelo 60 mladých šachistù ze
Støedoèeského kraje a Prahy. 
Pøíští èíslo Buštìhradského zpravodaje pøinese informace
z Mistrovství Èeské republiky mládeže v rapid šachu v
dlèanech, z Mistrovství Èech v Seèi u Chrudimi a první
výsledky soutìží družstev.

V letošním roce se opìt scházíme v Sokolovnì každé
úterý veèer a rádi mezi sebou pøivítáme další nové zájem-
ce. Pro žáky buštìhradské školy pøipravujeme na prosinec
jubilejní 30.roèník turnaje O putovní pohár mìsta
Buštìhradu.

Pavel Buk, 4.10.2005 
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Kone ná tabulka - kategorie H16 

Po adí Jméno ELO Oddíl Body pom.

1 Rosenbaum
Vít 1622 Polabí Sokol 

Joly 5½ 21½

2 R ži ka Václav 1632 ŠK Kladno 5½ 19

3 Šáfr Jan 1607 Sokol
Bušt hrad 5 18

4 Fencl Pavel 1680 Polabí Sokol 
Joly 5 16½

5 Schmalz
Michal 1501 Sokol

Bušt hrad 4½ 19½

6 Moravec Vít 1428 Sokol eský
Brod 4½ 17½

7 Nejedlý Ji í 1438 TJ Neratovice 4½ 17½

8 Fiala Jan 1250 Sokol eský
Brod 4½ 17½

9 Slanec Jan 1479 ŠK Rakovník 4 20½

10 Ml och Martin 1310 TJ AŠ Mladá 
Boleslav 4 19½

...

19 Buk Jan 1254 Sokol
Bušt hrad 3 18

20 B lský Kamil 1100 Sokol
Bušt hrad 3 17

...



PANÍ MARIE HOROVÁ:  O DOBROTÌ SRDCE

Mohl se psát rok 1979, bylo mlhavé podzimní odpoledne,
které jsem trávil jako jedno z mnoha odpolední ve školní
družinì. Zcela neèekanì nás naše paní vychovatelka
seøadila v dvojstup  a pøevedla do vedlejší tøídy. Nyní si již
nepamatuji, jaké hry ve vedlejší družinì mìli, ani nevím
s kým anebo jestli vùbec jsem si ten den hrál. Zcela pøesnì
vám však  i dnes mohu popsat, jak znìl ten klavír. Budu
vám popisovat jeho barevnost, také však podmanivost,
efektnost každého tónu, ale i sílu, se kterou mì každou
další písní doslova pøibíjel k židlièce. A já, malý osmiletý
kluk jsem ohromenì zíral na paní, která za klavírem sedìla
a jejíž ruce, jen tak, jakoby nic, byly motorem této úchvatné
hry...  Barevný klavír paní Horové - zeptejte se mì, moc rád
vám o nìm povím. 

Laskavý ètenáø sice nic nemùže vidìt, ale na stole pøede
nou leží velký prázdný talíø. Talíø je prázdný proto, že jsem

pøed malou chvílí bez dlouhého odmítání dojedl výbornou
smìs uherského salámu, vajíèek, sýrù, pomazánek,
ovoce, zeleniny a bájeènì zralého melounu. Avelký je pro-
to, že jste mi tìchto dobrot dopøála opravdu ve vrchovaté
míøe. (Dìlat rozhovory pro Buštìhradský zpravodaj je dobrá
živnost). "Paní Horová, jsem tak pøejedený, že nemohu sko-
ro ani mluvit. Mohla byste si tedy,  prosím,  první  otázku
položit sama?" 
Dobøe, i když redaktorem jsem ještì nikdy nebyla. Tak za
me asi klasicky, co bys na to øekl? Kde jsem se narodi-
la, škola, rodièe a tak dále. 

Moc vám dìkuji ... (nádech)... zaèínáme ve velkém stylu... 
Narodila jsem se v Buštìhradì a celý život jsem zde také
prožila. Chodila jsem do naší školy, pak jsem po ab-
solvování kurzu pracovala v Dejvicích jako zubní instru-
mentáøka. Potom jsem se vdala, mìla jsem dva syny,
Dušana a Petra, s nimiž jsem byla osm let doma. A protože
jsem potøebovala peníze, tak jsem vzala uklízení ve škole.
Po èase mi byla nabídnuta práce vychovatelky v družinì
a zastávala jsem dokonce funkci vedoucí vychovatelky. Pøi
zamìstnání jsem vystudovala støední vychovatelskou
školu.  No, a práci vychovatelky jsem vykonávala až do
konce letošního školního roku. 

Jak to bylo s hudbou u vás doma?
Mùj tatínek byl uèitelem hudby a doslova jsme hudbou žili.
Tatínek hudbu vyuèoval pøímo doma, dva dny v týdnu však
uèil také ve Høebèi a jeden den dokonce v Hostouni.
Vyuèoval klavír, dechové nástroje a harmoniku. Mám bratra
a sestru a všichni jsme pochopitelnì museli "dobrovolnì"
hrát. Maminka v hudbì tatínka podporovala, dìti k nám
chodily rády a  bylo u nás moc veselo. 

Dá se øíct, že vaším prvním uèitelem a vzorem byl  tatínek. 
Ano, já jsem se uèila na klavír. Tatínek to dìlal tak, že jak-
mile bylo více dìtí, které už nìco umìly na nìjaký nástroj,

tak šup, a už byl menší orchestr. 

Vím, že krásnì zpíváte. Kdo vás vyuèoval zpìvu? 
Ne, zpìvu mì nikdo neuèil. Maminka mnì vyprávìla, že už
ve dvou letech, když mì tatínek vezl na kole, jsem zpívala
písnièku "Hrajte, já ráda tancuju". Døíve jsem byla soprán,
teï zpívám alt.

Víte, jako dítì jsem byl fascinován (a trvá to dodnes) vaší
hrou na klavír a z nemalé  èásti máte i vy zásluhu na tom,
že jsem na tento nástroj zaèal hrát i já. Klavírní doprovod
umí zahrát k písnièce leckdo. Já však vždy obdivoval
barevnost vaší hry, nápaditost, rùzné figury, které pøi do-
provodu používáte. Sám jsem se to u klavíru  nenauèil. Jak
to dìláte ? 
Je, tak to já ani nevím. Co potøebuji ve sboru nebo u dìtí
zahrát, tak to zahraji, ale to jak øíkáš... tak to netuším. Jako
dítì jsem hrála nejen písnièky, ale i klasické skladby.
Jednou jsem i vyhrála nìjakou soutìž s Èajkovským.
Dodnes si zahraji etudy a tak zvanou klasiku. Ale stejnì,
mou klavírní láskou vždy zùstanou národní písnièky. 

Dobøe, ale jak jsem si povšiml, tak vám ani moc nevadí
jaké tóninì ty písnièky hrajete. Zdá se mi, že nìjaké køížky

nebo béèka vám velké starosti nedìlají. Tak jak to dìláte? 
Ale to víš, že mi starosti dìlají. Zajímá mì však orientace ve
stupnicích. Vezmu si nìjakou písnièku a zahraji ji v tóninì

dur. Pak ji hraji o pùl tónu výše, znovu pøidám pùltón a tak
poøád, až dojdu zase do C-duru. To je dobrá škola. 

Kdyby byli všichni tak dobøí a zároveò skromní! Ale teï to
pøijde. Øíká se o vás, že máte absolutní sluch! 
Ne, to tam nedávej, já ho nemám! 

Když to ale všichni o vás tvrdí, tak co mohu dìlat? 
Kdo to tvrdí, to mi tedy øekni ? V žádném pøípadì, nemám
absolutní sluch a kdyby snad - to by mì musel nìkdo pøe

oušet.

Ale jak je to možné, paní Horová, že když nìkdo zaène zpí-
vat v nìjaké náhodné tóninì, vy pøijdete ke klavíru a jako
mávnutím kouzelného proutku se k nìmu s tím piánem
pøidáte. Jednoduše položíte prsty na klávesy a jste doma.
Takže, napíšeme tam ten absolutní sluch...  
Nìco napiš, ale stejnì absolutní sluch nemám. Vidím však,
že ti již vytrávilo, najednou nìjak moc mluvíš. Budu zase na
chvilku redaktorem a proto navrhuji opustit toto téma. Ještì
jsi se poøádnì nezeptal na naši družinu. 

Ach ano, ta družina ...
Tebe stejnì zajímá jen ta hudba, viï. Uvìdom si, že školní
družina tak trochu nahrazuje rodinu. V družinì si dìti musí
zejména odpoèinout. Chodíme na obìd, vyprávíme pohád-
ky, èteme, pak jdeme ven a potom následuje nìjaká èin-
nost, aby se dìti nenudily, aby nezlobily, aby je to bavilo.
Hodnì šijeme, háèkujeme, kluci mají plno her, autíèek,
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tavebnic. V družinì máme hodnì obrázkových knížek, po-
dle kterých dìti kreslí. Vyrábíme z papíru, z látek, z kùže, co
nám kdo daruje, to využijeme. Penìz pro družinu je
dostatek, takže si mùžeme kupovat i hodnì nových a
øebných vìcí. Jednou týdnì máme hudební výchovu
hudební kroužek...

A to je zajímavé téma! 
Písnièky, které se nauèíme obèas hrajeme také maminkám
u vítání obèánkù. 

Zpívají všechny dìti z družiny nebo jen nìkteré? 
Samozøejmì, dìláme výbìr. Zeptáme se, kdo má zájem.

prùmìru bývá v kroužku kolem tøiceti dìtí a s tìmi pra-
jeme. S kroužkem vystupujeme na besídkách, o Vánocích

a  Velikonocích vystupujeme ve škole na chodbì. Pan uèi-
tel Emil Èervený zavedl moc hezké koncerty na schodech,
kterých se také úèastníme. 

Jaké další zájmové kroužky lze ve školní  družinì navštìvo-
vat?
Paní vychovatelka Ludvíková vede pohybový kroužek, paní
vychovatelka Holeyšovská je vedoucí kroužku kak-
tusáøského, ornitologického, vede také anglickou kon-
verzaci a základy výpoèetní techniky. A právì paní
Holeyšovská zorganizovala velmi zajímavou a užiteènou
spolupráci se školou v Peru. 

V Peru? O tom nic nevím. 
Paní Holeyšovská se seznámila s paní profesorkou, která
pøednáší na pražské vysoké škole, ale pùsobí i jako uèitel-
ka ve škole v Peru. My jsme navázali s touto školou pøátel-
skou družbu, posíláme dìtem do Peru nejen rùzné dárky,
ale i finanèní podporu. Pøedstav si, že ta paní uèitelka ty
všechny dárky od nás musí nést v batohu na zádech asi pìt
hodin chùze do výšky 4000 m.n.m. Poutavì nám v družinì
vyprávìla, jak neskuteènì chudì tamní dìti žijí. Jak chudou
a nedostaèující stravu mají, ale tím spíše, jak moc jsou za
všechno vdìèné. Jak spolu s rodièi dìkují svým uèitelùm za
to, co je nauèili a jak jsou š�astné, že se vùbec uèit mohou.
Škola v Peru a zejména v mìstech, je totiž dosti drahá a ne
všechny rodiny mohou dát své dìti do škol. 

A teï mùžeme spoleènì nastartovat téma, na které se moc
tìším. Tak schválnì: 
"Zlatá Støela, 
krásná, skvìlá , 
tábor, splav a kuchynì, 
to je naše svatynì!"
Na toto zvolání asi nikdy nezapomenu a myslím, že žádný
kluk ani holka, které Støela poznamenala. A že jich už bude!
Ale povím ti o táborech na Støele hezky od zaèátku. První
tábory probìhly v Rožmitálu pod Tøemšínem a také ve Zvùli
v Jižních Èechách. Když jsme pøestali jezdit do Rožmitálu,
museli jsme najít nové místo. Celá naše parta, mùj manžel,
náš kamarád Èestmír Èermák, který jakožto hospodáø døe-
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vaøských závodù znal výbornì lesy a polesí, jsme jezdili do
Žlutic. Tehdy se obrátil mùj muž spolu s Jiøím Vinklem na
øeditelství polesí Vladaø (známá, dominantní hora u Žlutic)
se žádostí  o pronájem louky ve Dvorcích, u splavu na øece
Støele. Zásluhou nadlesního Jaroslava Vlachého jim bylo
vyhovìno.

V kterém roce byl úplnì první tábor na Støele? 
Poprvé roku 1974. Už tehdy jezdilo minimálnì šedesát dìtí,
ale byly roky, kdy jich bylo tøeba i k osmdesáti. Od roku
1975 se už jezdilo i na druhý bìh tábora, kde byla hlavní ve-
doucí Naïa Fenclová-Vrabcová. Protože o budování tábo-
ra se zasloužilo mnoho rodièù, pøátel junáka, patronátních
závodù (které tehdy výbornì fungovaly), sluší se všem
podìkovat najednou, protože jinak bych mohla na nìkoho
zapomenout a to by mì mrzelo. 

Myslím, že jedním z nejvìtších symbolù táborù na Støele byl
váš manžel, pan Karel Hora, pro nás všechny však jedinì

zásadnì známý pod legendární pøezdívkou Jasan. My klu-
ci jsme k nìmu obdivnì vzhlíželi a když nìkdy pøísnìji øekl:
"Tak je vám to jasan?!", bylo to pro nás jako zákon.  
Mùj manžel byl zapálený junák. I když se dìlaly tábory pod
pionýrem, mùj muž vše bral junácky. Uèil dìti dìlat uzly,
znát souhvìzdí, morseovku, psát tajné zprávy, støílet,
všechny takové ty indiánsko-zálesácké vìci. Jelikož byl
truhláøem, uèil také dìti vypalovat na døevo rùzné symboly,
obrázky, junácké motivy. I to zvolání "Zlatá Støela..."
vymyslel. Byl to velice spravedlivý èlovìk a proto také ti klu-
ci k nìmu tak tíhli. Když bylo nìco potøeba vyøídit, umìl to
vyøídit bez rozèilování, ale velmi dùslednì. 

Pamatujete na ty písnièky u velkých veèerních ohòù? Jaké
to mìlo kouzlo!
No jistì, jakpak by ne. A poøád se ty písnièky zpívají -
"Prapor náš svìsil svá mohutná køídla", poøád je tam týpí,
totem...

Pamatuji si na veèerní ohnì, na ranní a veèerní nástupy,
kde mìl Jasan vždy øeè a my hltali každé jeho slovo. Koho
pochválil, ten se dmul pýchou, koho pokáral, ten klopil oèi
celý den. 
Mám radost z toho, že v duchu mého manžela tábory
pokraèují, že se toho chopili šikovní mladí lidé, kteøí dìlají
rùzná zlepšení a jde to výbornì dál. Ohromnì mì dojalo, že
udìlali mému manželovi v lese mohylu, na jeho poèest.
Když jsem to vidìla poprvé, tak to se mnou zatøáslo. Teï
jsem tam jela znovu a zatøáslo to se mnou zas. Vždy k té
mohyle ale musím pøijít. S myšlenkou ji postavit pøišel Mirek
Troch a spolu se svými syny tak uctili Jasanovu památku za
všechny junáky. Díky jim i všem. 

Neodmyslitelnou souèástí tábora je kuchynì, tedy stejnì
jako splav - viz zvolání výše. Jak to bylo se stavbou
kuchynì?
První kuchynì byla døevìná. Na stavbì zdìné kuchynì mìl
velkou zásluhu Èenda Buk, který na rozdíl od nás umìl
nashromáždit peníze. Mìl k sobì výborného pomocníka
Míru Micku. Zdìná kuchynì byla postavena nìkdy roku
1977, i když, nevím to pøesnì.

O Støele bychom mohli popsat mnoho èísel
Buštìhradského zpravodaje. Krásnì by se to psalo, každé
písmenko nezamìnitelnì voní. Myslím, že všichni, kteøí
Støelu prožili aspoò jednou, teï rozumí. Ale máme tu další
krásné téma: Buštìhradský pìvecký sbor a pìvecké trio. 
Po jednom z mých pìveckých sólových vystoupení v
tìhradì, mì, tenkrát jakožto patnáctiletou holku, oslovil
Jilka Teringer a angažoval do svého sboru. To byl ještì sbor
Svazu mládeže. Od tìch dob zpívám poøád. Jak již v
hovoru øekl pan Václav Míšek, pod vlivem osvìtové
besedy vznikl v sedmdesátých letech (1977) souèasný
míšený pìvecký sbor, který založil profesor Karel Vacek
úzké spolupráci s panem JiljímTeringerem. 

A jak vzniklo trio? 
Bìtuška Hlinková mìla výborný soprán a hroznì ráda zpí-
vala. Ta znala snad na každé slovo písnièku. Její švagrová
Anièka Fürstová pocházela od Domažlic, z Chodska. Z kra-
je, kde se hodnì zpívalo a zpívá. Díky tomu umìla velké

nožství chodských písní. Jednou pøi zkoušce sboru jsme
uklízeli židle a pøi tom jsme zpívali písnièku "Já milou mám
daleko tam". Já jsem k tomu najednou zaèala zpívat im-
provizovanì tøetí hlas a tím vlastnì jsme zaèaly.  

Kdo vám ty hlasy sestavoval a vùbec celkovì aranžoval
písnì?
Nìco jsme dìlaly samy, podle sluchu a nìco ze zpìvníkù.
Mìly jsme napøíklad velké zpìvníky chodských písní,

nichž jsou ty tøi hlasy napsané. Také posílal a upravoval
nì pan uèitel Heral, který v Buštìhradì døíve uèil. 

Zpívaly jste nìkdy s klavírem, za podpory sboru, nebo
zásadnì samy? 
Ne, ne, zpívaly jsme "a capella", bez doprovodu. Když mìl
vystoupení sbor, tak jsme zazpívaly pro zpestøení. Také
jsme mìly samostatná vystoupení. Napøíklad na vítání
obèánkù, na akcích baráèníkù, Èerveného køíže a tak
podobnì.

Ale vy jste zpívala i jako sólistka Buštìhradského sboru,
napøíklad v Rybovce. Myslím, že alt. Nechtìla byste si opìt
sólovì zazpívat? 
Døíve to šlo a bavilo mì to. Teï  mì pøeci jen nìkdy zlobí h -
sivky a proto sóla velmi ráda pøenechám tìm mladším. 

Tak to vidíte, paní Horová. Celý náš rozhovor se vlastnì
toèil kolem hudby, i u té Støely jsme si museli popovídat o
nièkách. Ajá to tak mám rád. Nyní závìrem by však by-
lo hezké zachovat pomalu se rodící tradici. Tím myslím, že
byste i vy mohla sdìlit naším ètenáøùm nìjakou myšlenku,
poselství.
Napadlo mì zrovna, že lidstvo je už tak daleko, že je již
takových vynálezù, že byli lidi na Mìsíci, že budeme za
chvíli lítat kdo ví kam...  Ale to nejdùležitìjší a zadarmo je do-
brota srdce, která se nedá nikde nauèit. 

Za nádherné povídání prostoupené vzpomínkami, neménì
však za bohatýrské pohoštìní vám dìkuje

Jan Paulík
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Dne 10. 10. 2005 uplynuly 2 roky od úmrtí naší milované
maminky, babièky, prababièky a paní Zdeòky Želinové. Kdo
jste ji znali, vìnujte jí tichou vzpomínku.

Zdeòka Kozelková, dcera s rodinou

Dne 1. 12. 2005 tomu bude již 30 let co náhle odešel mùj
milovaný bráška Václav Želina. Stále na nìho vzpomíná je-
ho sestra.

Zdeòka Kozelková s rodinou

BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5/2005

32

NARODILI SE

JEDLIÈKOVÁ Tereza, ul. Starý hrad
ŠIMONOVSKÝ Tomáš, Prùchodní ul.
DAHEROVÁ Aisha, ul. V ulièce
MATURA Dominik, Zahradní ul.
ŠAFÁØ Filip, Revoluèní ul.

NAŠI JUBILANTI

70 let
VELC Josef, Prokopova ulice

75 let
FRIDRICHOVÁ Jarmila, ul. Lidická

85 let
KALLA Jaroslav, Zahradní ul.

90 let
KAIMLOVÁ Bohuslava, ul. Husova

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

Dne 6. záøí 2005 jsme uvítali do života novì narozené
obèánky.Rodièùm ještì jednou pøejeme hodnì radosti

jejich dìtí.

B L A H O P Ø E J E M E

Zleva: Aisha Daherová, Sebastian Fila, Tereza Jedlièková, Jan Musel
a Vojtìch Stehlík. Foto J. Pergl

Srdeènì dìkuji zástupcùm Mìstského úøadu, rodinì
pøátelùm za milá pøání k mému životnímu jubileu. Byl

jsem potìšen.
Penc Jiøí

Srdeènì dìkuji zástupcùm Mìstského úøadu,
dìvèatùm z ÈCK, sousedùm a pøátelùm, kteøí mi pøišli
blahopøát k mým narozeninám. Velice jste mì potìšili.

Marie Zemanová

Mnohokrát dìkuji za krásnou gratulaci k mému jubileu.
Moc mì to potìšilo a pøeji všem v radì zdraví, štìstí

mnoho úspìchù.
Ladislava Pokorná

Dìkuji zástupcùm Mìstského úøadu, Èeského èer-
veného køíže, všem pøátelùm, sousedùm a celé své
rodinì za blahopøání a dárky k mým 85. narozeninám.
Byla jsem velice potìšena.

Rùžena Šedová

P O D Ì KOVÁ N Í

V Z P O M Í N Á M E



NENÍ TÁBOR JAKO TÁBOR, TEN NÁŠ JE NA STØELE

Jsou rodièe, kteøí nemajíce k dispozici babièky a dìdeèky,
tak zvané "hlídací", dìsí se množství prázdnin a hledají
možnosti, kam své ratolesti v tuto dobu umístit. Musím se
pøiznat, že i já patøím do této skupiny. 

Letos v dobì letních prázdnin jsme poslali naši dceru na
Junácký tábor Na Støelu. Odjíždìla zvesela plna oèekávání.
Já jsem mìla tak trochu obavy, protože jsem na podobných
táborech v dobì svého dìtství pobývala a èeka- 

la jsem netrpìlivì na dopisy. Ten první na sebe nedal dlou-
ho èekat "Ahoj, dojeli jsme dobøe, zdraví Ela". Ten druhý
pøišel pozdìji. "Ahoj mám se bájeènì. Rozøízla jsem si no-
hu o kámen v øece, ale už se to hojí, mám se skvìle,
nemám už co psát. Ahoj Ela." Tento dopis byl zároveò
dopisem posledním. Informace, co se tam kdesi u øeky dì-
je, jsem získávala pokoutnì a byla jsem èím dál tím víc zvì-
davá. Stále jsem dodržovala známé pravidlo, za dìtmi na
tábor se nejezdí! Vím, co to udìlalo se mnou, když za ka-
marády pøijeli rodièe a my ostatní jsme pak ještì nejménì
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È T E N Á Ø I  N Á M  P Í Š Í

BUŠTÌHRADSKÝ SBOR VYSTOUPIL V LIDICÍCH

Pìvecký koncert sleèny Marty Hanfové a jejích hostù se
uskuteènil tìšnì pøed oficiálním nástupem podzimu (20.
záøí) a ukonèil tak novì založenou tradici, která nese název
"Lidické kulturní léto". Veèerní koncert se uskuteènil pod
širým nebem v krásnì upravené zahradì Lidické galerie
(bývalý Kulturní dùm) a pøálo mu nejen poèasí, ale také
pøízeò publika. Podle odhadù poøadatelù se sešlo více než
200 posluchaèù z Lidic i blízkého okolí. Mùžeme mezi nì
zaøadit i Buštìhradské, protože Marta Hanfová si pøizvala
ke svému úèinkování nejen svého pìveckého kolegu
Ladislava Elgra, ale i pìvecký sbor pod vedením pana Jiljí
Teringera právì z Buštìhradu. Nebylo to jejich první, a

fejme, že také ne poslední, spoluúèinkování.
Návštìvníci si vyslechli nádherné písnì z per takových

velikánù naší i svìtové klasické hudby jako Bedøicha
Smetany, Antonína Dvoøáka, Giacoma Pucciniho èi
Giuseppe Verdiho a dalších. Celým koncertem provázel
svým nenapodobitelným zpùsobem, který nepostrádal ani
humor, profesor Radomír Melmuka. Když koncert skonèil,
byla už tma a na nebi vyšly hvìzdy. Azøejmì budu mluvit

duše všem, kteøí aè mírnì prokøehlí mìli høejivý pocit z krás-
ného veèera, ke kterému jistì pøispìl i zmínìný buštìhrad-
ský pìvecký sbor. 

pro BZ Marek Veselý

D. P. S. BUŠTÌHRAD

Blíží se 18. listopad, sedmé výroèí, otevøení Domu peèova-
telské služby, mìsto Buštìhrad. 7 let je nebo není dlouhá
doba? Já o tom píšu s hrdostí, nebo� jsem jedna z prvních
pøišla do tohoto Domu. 

Jen nás tady 18 obyvatel. A prožili jsme v tomto Domovì 
vše, co prožívají asi všude v tìchto zaøízeních. Nemoci, od-

chody, i pøíchozí nové tváøe. Já žiji v Buštìhradì 25 let, a
tento Dùm považuji za svùj domov. A pøála bych si aby
každý obèan, Buštìhradu si vzpomnìl na tento den, nebo
to byla opravdová událost.

Kvìta Bílková 

PODÌKOVÁNÍ

Vedení sdružení STØELA- sdružení pro letní táborovou èin-
nost Buštìhrad chce touto cestou podìkovat Mìstkému
úøadu Buštìhrad, hlavnì pak paní starostce Ing. Jitce
Leflerové a panu Antonínu Kadlecovi, za jejich ochotnou po-
moc pøi øešení neèekaných, ale o to vìtších problémù s let-
ním táboøištìm na øece Støele. Díky jejich podpoøe se nám
podaøilo skolaudovat alespoò táborovou kuchyni, bez níž by
byl letošní tábor, ale i tábory budoucí víceménì
neuskuteènitelné. Ostatní stavby (jídelna a koupelna) se
nám však zachránit nepodaøilo, což nás nutí najít do bu-
doucna jiné øešení s vybudováním tohoto nezbytného za-
øízení tak, aby vše vyhovovalo neústupnému Odboru
životního prostøedí mìsta Kralovice, z jehož popudu muse-
ly být zmínìné stavby odstranìny. 

Dále bychom podìkovat Mìstkému úøadu Buštìhrad za
pøidìlené dotace, které byly použity na zakoupení èásti

nových lehátek pro úèastníky letních táborù našeho sdružení
Další naše podìkování patøí Ministerstvu školství, mlá-

deže a tìlovýchovy ÈR, bez jehož dotací bychom stìží dali
dohromady finanèní prostøedky v takové výši, abychom
mohli nechat zhotovit nové podsady a WC, jež plnì nahradi-
ly staré, naprosto již nevyhovující.

Poslední podìkování patøí panu Ing. Pavlovi Hrabinovi,
zástupci dìtské organizace Junák Buštìhrad, který nám
pomáhal vyøizovat patøièné písemnosti ohlednì kolaudace
kuchynì na Støele a na úkor své øádné dovolené a nezištnì
s námi objíždìl všechny úøady a instituce nacházející se do
jedné v kraji plzeòském. 

Na závìr všem zmínìným institucím a lidem patøí naše
velké "dìkujeme".

Za vedení sdružení STØELA, 
Tyršova 269, Buštìhrad

Fenclová Naïa 
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ATELIÉR ZDENKY BRAUNEROVÉ 
V ROZTOKÁCH U PRAHY

V èervnu jsme informovali, že Støedoèeské muzeum v
tokách u Prahy otevøelo zrekonstruovaný ateliér malíøky
Zdenky Braunerové. Její osobnost si však zaslouží podrob-
nìjší informaci. Èeská malíøka, grafièka a knižní výtvarnice
Zdenka Braunerová (1858 - 1934) je umìlkyní, která rozhod-
nì stojí za pozornost. Na svou dobu to byla žena výjimeènì
vzdìlaná a nezávislá. Poutavì její život zachytil František
Kožík v románech "Na køídlech vìtrného mlýna" a "Neklidné
babí léto".

Její otec, František Brauner, byl významným pražským
advokátem a politikem. Již v mládí se Zdenka rozhodla stát
se malíøkou, èemuž podøídila vše: uèila se malovat (její první
láskou byl malíø |Antonín Chittussi), posléze malíøství stu-
dovala v Paøíži. Zùstala svobodná, pøestože se blízce 
pøátelila s mnoha významnými umìlci (spisovatel Julius 
Zeyer, Vilém Mrštík, literární kritik F.X.Šalda, spisovatel Miloš
Marten). Její rodina na ni možná pohlížela jako na podivínku

žijící dosti nekonformním zpùsobem života - Zdenka si dìlala,
co chtìla; dochovala se i rùzná kuriózní svìdectví, jako že 
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dva dny smutnì vyhlíželi, jestli náhodou nejedou. Jenže situ-
ace v rodinì se vyhrotila tak, že jsme pro ni museli dojet v ten
poslední veèer. Neopomnìla jsem se zeptat vedoucích, jak to
nejlépe uèinit a dostalo se nám pozvání k závìreènému
táboráku. Dìkuji. Brzy se vyskytly první problémy, nevìdìli
jsme, kde pøesnì ten tábor vlastnì je. Tak jsem zaèala tele-
fonovat a zanedlouho jsem mìla napsaný itineráø. Poslední
zápis znìl: Poustky, za rybníkem doleva, po dlouhé lesní ces-
tì až k jezu, tam zaparkujete a pøes øeku jej uvidíte. Pøi pohle-
du do mapy mì optimismus trochu opustil, protože jméno
Poustky jsem tam nenašla a mùj informátor již nebyl k za-
stižení. Nicménì v pøedposlední den tábora k veèeru jsme
vyrazili. Bylo dusno a my se lepili k sedaèkám. Když jsme do-
jeli do Poustek, zaèalo se šeøit, za rybníkem jsme zahnuli dol-
eva a dojeli  do Rabštìjna, tam už zaèal manžel bruèet, kde,
že je ten jez a co to mám za plán cesty a a  zavolám, o bližší
informace. To se lehko øekne, ale signál tam nebyl k nalezení,
a tak telefon nefungoval. Vyrazila jsem tedy na výzvìdy a zjis-
tila, že v blízkosti jsou tábory hned tøi, ale který je ten pravý, to
mùj zdroj nevìdìl. Vydali jsme se k tomu nejbližšímu a dojeli
jsme k brodu, pøes ten manžel odmítl pøejet a protože já mìla
rozøízlý nárt, který jsem nemohla namoèit a požádat manžela
o pøenesení jsem si v tu chvíli netroufala, vydal se tam sám s
patøiènými poznámkami, které jsem radši pøeslechla. Když
jsem ho vidìla, jak se brodí, klouže a rùznì naklání, voda mu
sahala místy až nad kolena, boty v ruce, jeho bruèení naštìstí
øeka milosrdnì odnášela, tak jsem dostala záchvat smíchu a
šla se schovat do auta. Což byla èástí zbabìlost a èástí nut-
nost, ještì ke všemu na mì totiž zaútoèili komáøi. V autì mì
uvítala mladší dcera slovy, maminko to se tatínkovi nesmìj,
podívej chudák, jak ho tlaèí ty kameny, co kdyby ho øízly a co
kdyby ho tam kousnul žralok? Vždy  on tam mùže i spadnout!
Na to byla jen jediná odpovìï, by  lživá: "já se mu nesmìju,
já jsem spolkla, mouchu." Pozorovala mé slzy smíchu sice
velmi nedùvìøivì, ale dále to nekomentovala. Než se manžel
vrátil, s ním solidární komáøi mì již staèili dát najevo, kdo je
tady pánem a kdo je jejich potencionální veèeøe. Manžel pøi-
nesl pøekvapující zprávu v Poustkách jsou rybníky dva,

aboèit doleva jsme mìli až za tím druhým. Atak jsme dorazili
spolu s posledními sluneèními paprsky na místo samé.
Nedlouho po výstupu z auta nás napadli indiáni se strašlivým
øevem. Bylo to hned nìkolik kmenù najednou: Šelmy, Jeleni,
Sovy, Medvìdi, Orli a Vlci. Poté co jsme pøedali obìtiny, jsme
byli shledáni pøátelskými bìlochy a pozváni do tábora. Já mezi
pomalovanými tváøemi obtížnì hledala vlastní dítì.
Identifikace byl ztížena i tím, že byli všichni obleèeni v indián-
ském.  Mluvili na nás všichni najednou: "teto, já jsem vèera
vyhrála, teto hele, já mám odøený loket, teto, já mám Šedivce
a na rameni mi pøistála krysa, naštìstí pro všechny byla
plyšová, víš, že jsme vidìli opravdovýho krtka, Sysel ho mìl
pod stanem. Mìli jsme tady tøi pøepady a taky noèní hlídky.
Mìli jsme k obìdu móc dobrý knedlíky a byly s pøekvapením.
Apak promluvilo moje dítì, mami, proè musím domù? Tak by-
lo definitivnì stvrzeno, že na táboøe nestrádala. Veèer pokroèil
a už tu byl veèerní nástup a pak pøesun k pøipravenému
táboráku. Byly zapáleny ètyøi ohnì: pravdy, lásky, míru a  pøá-
telství  z nich pak vzplanul slavnostní již druhý táborový oheò,
pøi kterém jednotlivé kmeny pøedvedly rùzné scénky a zazpí-
valy spousty písní, øeka zpívala s nimi a pøidal se i vítr.
Závìreènou øeè pronesl velký náèelník Hiawatha, pochválil
nad úplnì všechny a pøedával svým indiánùm dárky, jako

vzpomínku na tábor. Slovo mìl i druhý náèelník Vakanta.
Probìhlo vyhodnocení velké táborové hry a rozdávaly se
diplomy. Ocenìny byly i bílé tváøe, které s chodem tábora
pomáhaly. Bylo úchvatné to všechno pozorovat a pøiznávám,
že jsem tak trochu litovala, že nejsem tak malá, abych mohla
jet pøíštì s nimi. Táborák  ukonèila až poøádná bouøka. Tak
jsme jeli domù úplnì promoèení. Celou cestu nám dcera neú-
navnì vyprávìla a ještì nìkolik dalších dní jsem poslouchala
co všechno se událo a jak se tìší na tábor pøíští. Dìkuji Vám
všem, kdož jste s jistì nemalým úsilím pøispìli k realizaci to-
hoto tábora.  Je to až neuvìøitelné, kolik radosti a krásných
vzpomínek jste nám tím darovali. Zvláštní podìkování pak
patøí velkému Hiawathovi alias Kláøe. 

Za bìlochy, Ta která komárùm chutná
Jitka Müllerová

Interiér po obnovì (2005).  Foto - Støedoèeské muzeum



jezdila na bicyklu (tehdejší novinka), a to dokonce v
kalhotách, nebo se koupávala nahá v Roztockém potoce.
Byla významnou osobností tehdejšího spoleèenského a kul-
turního života, pro mnohé múzou a mecenáškou (napøíklad
podporovala mladého sochaøe Františka Bílka nebo malíøe
Jožu Uprku), cestovala - její sestra Anna Bourgesová byla
provdána ve francouzském Samois. Jeden z ateliérù mìla

Paøíži a v jistých obdobích zde intenzivnì pracovala.
Dokonce byl prý do ní zamilován slavný sochaø August
Rodin, když ho provázela po Moravském Slovácku, na které
èasto zajíždìla, a které jí bylo inspirací. 

Její životní umìlecká dráha byla provázena celou øadou
zmìn a tvùrèích období a s nimi souvisela i nutnost mít kde
pracovat, malovat a tvoøit. Její tvorba zahrnovala obrazy,
grafiky, kresby, knižní návrhy, malované sklo, malovaný
nábytek a další pøedmìty. Ve zralém vìku si v letech 1903 -
1904 nechala postavit v sadu u Braunerova mlýna, kam jezdi-
la rodina na letní pobyty, vlastní ateliér; ten si sama navrhla

podobì malého domku s velkou pracovnou, salonkem, "pa-
landou" (podstøešní ložnièkou), kuchyòkou a hygienickým
zázemím. Sama ho charakterizovala jako nìco "mezi èeskou
chalupou a anglickým venkovským domem". Promítla se zde
její záliba ve venkovském stylu i støedovìké architektuøe.
Domek se pro ni stal nejen dílnou, ale také místem setkání

èetnými pøáteli z øad umìlcù - nìkdy pro nì poøádala slavnos-
ti a divadelní pøedstavení. Zimu vìtšinou trávila v Praze nebo
v Braunerovì mlýnì. Daøilo se jí støídavì - živit se umìním
není jednoduché v žádné dobì. Zemøela v roce 1935, témìø
opuštìna. I pak se ještì projevila její extravagance a roman-
tismus - zjistilo se, že se jednak prohlašovala o pár let mladší,
než ve skuteènosti byla, jednak se správnì jmenovala
Zdislava, ale protože se jí jméno zøejmì nelíbilo, celý život se
nazývala "Zdénou".

Po její smrti pøipadl domek pøíbuzným. V roce 1969 ho za-
koupil malíø Jiøí Trnka s úmyslem zøídit si zde ateliér; realizaci
tohoto zámìru však pøerušila jeho smrt. Po roce 1974 ateliér
získalo Støedoèeské muzeum, ve kterém se také soustøedila
velká èást pozùstalosti malíøky, a mìlo zde kanceláøe a de-
pozitáøe.

Jak už to bývá, Zdenka Braunerová se stala skuteènì
slavnou až po své smrti. V  roce 2000 se zaèala pøipravovat
obnova ateliéru a jeho uvedení do pùvodního stavu. Povodeò
v roce 2002, která zatopila dùm témìø po støechu a zcela
znièila jeho zaøízení, celý proces jen urychlila. Množství ma-
teriálù dokumentujících pùvodní stav objektu bylo podkladem
pro projekt obnovy - zachovalo se mnoho fotografií exteriéru
i osobitì zaøízeného interiéru - malíøka mìla ateliér doslova
nacpaný obrazy, starožitným a lidovým nábytkem, lidovými
výšivkami a dalšími krásnými vìcmi. Podle tìchto fotografií
probíhala rekonstrukce. Do ložnièky, z jejíhož interiéru se
žádné fotografie nezachovaly, byla umístìna výstava o životì
a díle malíøky. V pomocných prostorách vznikla malá šatna a
hygienické zázemí pro návštìvníky. Probìhlo restaurování
trámového stropu a rekonstrukce zaniklého krbu. Byly
odstranìny rùzné nepìkné stavební úpravy, které byly prove-
deny ve druhé polovinì 20. století. V okolí ateliéru, ze kterého
se stalo holé vyasfaltované prostranství, byl obnoven sad

plaòkovými ploty a lavièkou. Celý dùm je jedním velkým
živoucím exponátem. Pøestože se muselo Støedoèeské
muzeum vyrovnávat s mnoha pøekážkami, vznikla unikátní
expozice, která rozhodnì stojí za vidìní. K tomu, aby ateliér
opìt vypadal jako za života majitelky, chybí již jen pár let, aby
mohly stromy øádnì vyrùst, a samozøejmì samotná fascinu-
jící paní domu, sedící na pavláèce.

Ing. Arch. Daniela Javorèeková

O STARÝCH DOMECH A JEJICH OPRAVÁCH  
KAPITOLA 12 

INTERIÉR
Když už máme tak pìknì opravený starý dùm, jak jinak øešit
interiér, než tak, že se inspirujeme bydlením našich pøedkù.
Byla by škoda takový dùm zaøídit tuctovým typovým
nábytkem. Jsou samozøejmì velké rozdíly tøeba mezi
šlechtickým sídlem, interiérem mìš�anského domu 19. sto-
letí a zaøízením prostého domku. Proto bychom mìli inte-
iér øešit tak, aby alespoò zhruba korespondoval s typem

domu (i když, existují i nároèné starožitnì zaøízené byty
paneláku, a proè ne - když to majitelùm pøináší radost). Jako

inspirace nám mohou sloužit dobová vyobrazení èi téma-

icky blízké expozice výstav a muzeí (zaøízení chalupy -
skanzeny, expozice o tom, jak se žilo v mìš anském domì,
pøináší mnoho lokálních muzeí, apod.).

Nemusíme se bát, že budeme kvùli tomuto zámìru
muset poøídit starožitný nábytek za mnoho penìz. Vìtšinou
má každý doma èi na pùdì pár starých kusù po pøedcích,
nìkdy o tom dokonce ani neví (možná právì ta nejstarší

zdánlivì nejošklivìjší skøíò na pùdì by mohla být po
oèištìní a opravì nejhezèím prvkem interiéru). Mùže je do-
plnit v podobném stylu. V souèasnosti není problém sehnat
pìkný jednoduchý starý nábytek za slušnou cenu (použitel-
ný zhruba do období první republiky). Vìtšinou je levnìjší,
než nový, ale zdaleka ne tak bytelný nábytek nabízený
napøíklad v IKEA, pøestože i tam lze vybrat pìkné vìci

ROÈNÍK 29 O NÁS

35

Zdenka Braunerová pøed svým ateliérem, 20 - 30. léta 20. století.
Foto - Archiv Støedoèeského muzea

ÈETBA NA POKRAÈOVÁNÍ
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ovlivnìné historickým nábytkem.
Pøedevším v antik-bazarech je
dostateènì velký výbìr. Nìkteøí
lidé dokonce starý nábytek stále
ještì vyhazují èi pálí. 

Jsme-li schopni si ho sami
pravit (opálit, natøít), poøídíme ho

ještì levnìji. Je-li nábytek v
ším stavu, jsou v zásadì tyto
možnosti, jak ho upravit: 1) Je-li
povrchová úprava ještì celkem
zachovalá nebo pouze lehce
poškozená, ponechat ji, pouze
povrch oživit voskem èi jiným
prostøedkem na nábytek. 2) Velmi
poškozenou povrchovou úpravu
obnovit v celém rozsahu (èasto
šelaková politura, fládrování a
jiné, pro domácího kutila celkem
nároèné procedury - vìtšinou
vyžadují zásah specialisty; bo-
hužel, dosti drahé jsou opravy
èalounìní). 3) Odstranit nátìry,
zbrousit a pouze ošetøit napø.
napouštìcí fermeží. 4) Natøít krycí
barvou, èímž lze sjednotit i
mìrnì nestejnorodý nábytek,

který chceme použít vedle sebe v jedné místnosti (oblíbená je
bílá èi smetanová, která velmi prosvìtlí interiér, ale i jiné
barvy).  Tam, kde se pøímo nejednalo o lakovaný nábytek,
nepoužíváme lesklé laky. Nezaškodí aplikovat prostøedek pro-
ti døevokazným organismùm (u nìkterých kusù nábytku na-
padených èervotoèem je dokonce nutné vpravit prostøedek
pøímo injekèní jehlou do dírek). Pøíliš poškozené nebo chy-
bìjící èásti nutno nechat opravit truhláøsky.

Dùležitým prvkem v domì je jídelní stùl. Ve venkovských
domech býval pøímo srdcem domácnosti. Souèasný styl by-
dlení pøináší èím dál vìtší obývací pokoje s objemnou sedací
soupravou a televizí na stolku jako centrem všeho dìní, a
delní stùl je èasto degradován na pouhou výklopnou desku
nìkde v koutì. Rodina zapadne do sedaèky a sleduje televizi.
Pøimlouvám se za poøádný jídelní stùl, u kterého se rodina a
pøátelé scházejí a povídají si (to by si však již zasloužilo
samostatnou kapitolu o životním stylu). Sedací soupravu,
když už ji chceme mít, není jednoduché vybrat tak, aby se do
starého domu hodila. Rùzné pøetékající tvary a šmouhaté
plyše navozují spíše atmosféru novostavby. Docela dobøe vy-
padají sedaèky s použitím døeva èi proutí, nejlépe však pøímo
starožitného designu; musíme však peèlivì rozlišovat mezi
skuteènou starožitností nebo kvalitní replikou a pouhým
kýèem. Službu pohodlného posezení splní i pìkná stará
široká lavice opatøená matrací a polštáøi.

Samostatným problémem je kuchyòská linka. Nemìli by-
chom se nechat zlákat linkami "jakoby" starého vzhledu

rùznými vitrážemi a dalšími zdobnými prvky - vìtšinou je zde
velmi tenká hranice mezi zdaøilým designem a kýèem; mimo-
chodem, slovo "kýè" vzniklo již pomìrnì dávno z anglického
výrazu "kitchen style" neboli "kuchyòský styl". Masivní
døevìné nebo dýhované skøíòky jsou dobré, ale co nej-
jednoduššího stylu, který si takzvanì na nic nehraje. Další

možnost je nechat si je vyrobit u truhláøe, pøípadnì prostor pro
skøíòky vyzdít (zdivo obložit dlaždicemi nebo ponechat jen
omítané) a nechat si vyrobit pouze dvíøka èi nìkde nechat
otevøené police a jinde zkombinovat se závìsem. Vyrábìjí se
repliky starých porcelánových úchytek na dvíøka. Dokonce se
mùžeme obejít bez horních skøínìk, staèí, když seženeme pì -
nou starou závìsnou kuchyòskou polici a celou sestavu do-
plníme napøíklad starou kredencí (vidìla jsem i zdaøile
upravenou starou kredenc, kde do vrchní desky byl zapuštìn
nový døez). Kuchyò pak vypadá daleko vzdušnìji a originál-
nìji.  Novodobé povrchy kuchyòských dvíøek, jako je plast, kov
apod. by asi vìtšinou nedopadly dobøe. Moderní spotøebièe
nejsou na závadu, pokud zrovna nevypadají, jako by zde
právì pøistály z Marsu.

Od kuchynì není daleko ke kachlovým kamnùm. Netøeba
snad ani øíkat, že jsou skvostem každého interiéru. Kromì to-
ho, že jsou krásná, jsou i velmi praktická. Je to záložní zdroj
tepla, když nejde proud nebo se porouchá kotel. Mají-li plotnu,
dá se na nich vaøit èi ohøívat voda. V pøechodných jarních a
zimních mìsících si jimi mùžeme pøitápìt, i když je ústøed-
ní topení mimo provoz. Mùžeme buï koupit kamna stará
(vìtšinou levnìjší, ale záleží na tom, v jakém jsou stavu) nebo
si nechat postavit od kamnáøe nová, což je investice znaèná,
ale na celý život. Výhody rùzných "zápecních ležení", která
pøitom mùžeme s trochou fantazie vybudovat v sousedství ka-
men, jsou nesporné. Vhodnou alternativou jsou i jiné druhy
historických kamen (litinová nebo tzv. americká) nebo i nìk-
teré zdaøilé nové výrobky. 

Nároèné je rovnìž zaøízení koupelny. Kromì vhodné dlaž-
by (popsala jsem v èlánku o podlahách) urèují její vzhled i za-
øizovací pøedmìty. Buï mùžeme použít zcela jednoduché
nadèasové tvary (napø. kvalitní a levné èeské výrobky JIKA),
nebo dobré - ale velmi drahé -  repliky starých umyvadel,
nìkdy se sloupovitými nožkami; staré vany také mívaly
nožièky apod. Na trhu jsou dobøe vypadající repliky vodovod-
ních chromovaných baterií, a nemusejí být nijak závratnì
drahé. Opìt platí - pozor na kýè! Kombinace chromovaného
povrchu a porcelánu je osvìdèená, žlutému kovu se radìji vy-
hneme. Nìkteré porcelánové prvky bývaly dokonce malované
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Stahovací lampa. 
Foto autorka

Müllerova vila ve Støešovicích - pùvodní koupelna ze 30. let 20. století.
Foto Pavel Štecha



NENÁPADNÉ SKVOSTY BUŠTÌHRADU

Dnes o jednom domì, který mìl štìstí. Stará lékárna èp.32
ulici Oty Pavla v posledních letech chátrala. Velmi starý dùm,

pùvodem jistì z 18.století, vznikl spojením dvou sousedících
(pùdní prostor je stále rozdìlen na dvì samostatné èásti). Má
zajímavý, asymetricky vykrojený štít se zbytky starých nápisù
a okrových nátìrù. Poté, co se knihovna v jeho horním patøe
pøesunula do novì zrekonstruovaného Mìstského kulturního
centra, byl uzavøen, zaèalo do nìj zatékat a zaèaly se rozpa-
dat okolní opìrné zdi. Dùm mìl problémy se statikou

vlhkostí - nìkteré stìny v pøízemí byly souvisle porostlé 
nou øasou. Již to vypadalo, že to s ním špatnì dopadne, ale
roce 2003 se naštìstí dostal do správných rukou. Momentálnì

v nìm probíhá rekonstrukce. Obnoveny budou staré podlahy,
okna i dveøe. Témìø opraveno je již pøízemí - systém vìtracích
kanálù odstranil obtížnou vlhkost. Našly se zde krásné malo-
vané stropy z 19. století, které byly restaurovány. Domnívám
se, že podobné výmalby by se daly najít i v mnoha dalších
buštìhradských domech - lékárna nebyla nijak výjimeènì bo-
hatý dùm, podobná výzdoba byla v té dobì bìžná.

K ÈLÁNKU Z MINULÉHO ÈÍSLA
Zdá se, že èlánek o nenápadných skvostech v minulém èísle se mi opravdu
pìknì "povedl". Nejdøíve se ozvala majitelka èp. 61 dotèena zmínkou o tom,
že dùm stále chátrá. O domì jsem psala proto, že se mi líbí, v tom smyslu také
byl zbytek èlánku. Tímto se jí tedy omlouvám, mìla jsem staré informace; ve 

skuteènosti se dùm již postupnì opravuje, momentálnì uvnitø. 
Pak byly další dvì reakce na téma krámku v èp. 123. Prvotním posláním
rubriky "Nenápadné skvosty" je upozoròovat na krásné staré buštìhradské
domy, jímž èp. 123 nepochybnì je, a neodmyslitelnì k nìmu patøí i krámek.
Doufám, že lidé bydlící poblíž, které mohou obtìžovat nìkteøí neukáznìní
návštìvníci krámku, pochopili, že chválím krámek, nikoliv èinnost tìchto
zákazníkù. Vìnuji se této problematice z estetického hlediska a nepøísluší mi
hodnotit jejich životní styl. Co se týèe krámku, je malebný a je dobøe, že tam je!
Kdyby se zavøely všechny malé krámky, budeme muset všichni jezdit nakupo-
vat do supermarketu a centrum mìsta zmrtví ještì víc, než už se to stalo.

Ing.arch. Daniela Javorèeková
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- doporuèuji inspirovat se v dobové literatuøe èi na nìkterých
hradech a zámcích, kde se toto zaøízení ještì zachovalo.
Velmi neobyèejný po této stránce je napøíklad zámek Jánský
Vrch v Javorníku, který se témìø úplnì zachoval v podobì

pøelomu 19. a 20. století vèetnì provozních místností, jako
la kuchynì, koupelny, prádelna apod. Zajímavé pùvodní
øízení ze 30. let 20. století si lze prohlédnout tøeba v

konstruované Müllerovì vile v Praze - Støešovicích, kde se
konají prohlídky pro veøejnost.

Interiér dotvoøíme výbìrem textilií na závìsy a èalounìní,
koberci apod. V 18. až 19. století byl oblíben dekor tenkého
svislého pruhování, používal se na tapetách, textiliích,
èalounìní nábytku i na obkladech koupelen. Mùžeme ho

úspìchem použít i dnes. Pùsobí noblesnìji, než napøíklad
oblíbené kostkované vzory, které sice také nejsou špatné, ale
vypadají ponìkud chalupáøsky. Rozhodnì bychom se mìli vy-
varovat textilií s abstraktními vzory anebo pøíliš velkými kvìty
- mají moderní vzhled a tìžko se s nimi kombinují další prvky.
Použijeme-li výrazný historický vzor (pruhy nebo kvìty), je
jistìjší kombinovat je již pouze s jednobarevnými textiliemi,

to jednak ve stejném barevném tónu, jednak je doplnit ještì
výraznìjší kontrastní barvou; interiérùm ladìným pouze do

jednoho odstínu vždy nìco schází (pøed revolucí vysoce mód-
ní kombinace béžové a tmavì hnìdé pùsobí fádnì; jistì, v té
dobì nebylo nic k sehnání… zato dnes máme témìø
neomezené možnosti). Není problém sehnat staré mosazné
konzoly, kroužky a tyèe na závìsy, které jsou krásné, vypada-
jí lépe, než vìtšina soudobých výrobkù a staèí je pouze vycídit. 

Co se týèe kobercù, dobré jsou s  "perskými" nebo rostlin-
nými vzory nebo jednobarevné. Abstraktní vzory se s his-
torickým zaøízením kombinují tìžko. Také se vyhýbáme
povlakovým kobercovým krytinám položeným "od stìny ke
stìnì" - vypadají trochu jako v kanceláøi  a navíc bývají ne-
prodyšné. Dalším dùležitým prvkem jsou osvìtlovací tìlesa.

bazarech je pomìrnì široká nabídka funkèních starých
svítidel - vìtšinou mosazné se sklenìnými cylindry; nad jídel-
ní stùl jsou osvìdèené tzv. stahovaèky, které mìní výšku po-
mocí závaží. Na stìnu jsou vhodné nástìnné lampièky se
stínítkem zvonovitého nebo kulového tvaru. Dále mùžeme
použít mosazné stojací lampy. Cenovì tato svítidla vycházejí
podobnì, jako kvalitní výrobky soudobé. Tím se dostáváme k
kovým detailùm, jako co si povìsit na stìnu a podobnì, ale to
všímavý ètenáø a milovník starých domù už jistì vymyslí sám.

Ing. Arch. Daniela Javorèeková

Venkovský interiér z poèátku 20. století - Rožnov pod Radhoštìm. 
Foto Valašské muzeum v pøírodì

Foto è.4:  Dùm èp.32 (2004).  Foto Martin Aushaus



O NÁS

RÁN - ZEMÌ KONTRASTÙ - 4. ÈÁST

V posledním, tedy již tøetím povídání o Íránu jsme si slíbili, že v jed-
nom z pøíštích èláneèkù, si ještì popovídáme o mìstì perských bás-
níkù, èi mìstì rùží, jak je ve svìtì mìsto nazýváno. Ano, je to Šíráz,
páté nejvìtší mìsto co do poètu obyvatel  (450 - 500tis.obyvatel)
souèasného Íránu. Tím ukonèíme naše cestování po této ge-
ograficky a historicky jen s málo kterou srovnatelnou zemí Støedního
Východu. Abychom si snad koneènì mohli v nìkterém z pøíštích
"Okének do svìta" volnì popovídat o životním stylu íráncù, jejích zvy-
cích, kuchyni a možná i o tom, jak se Írán vyvíjí dnes. 

Dovolte milí ètenáøi, abych jen pøipomenul, že z pøekrásného, his-
torického mìsta Isfahánu o kterém jsme si povídali v posledním
"Okénku do svìta" je tøeba urazit 1000 km na jih, do provincie Fars,
která, jak bylo již minule øeèeno, se stala kolébkou íránské jednoty.
Vždy  dialekt perštiny, tzv. fársí se stal oficiální a literární øeèí Íránu. 

Uvedenou provincii je možné rozdìlit na dva dosti odlišné celky.
Severní, kde leží právì Šíráz a Alexandrem
Velikým znièené sídlo perských šáhù
Persopolis, o kterém jsme si již povídali a jižní
èást  sahající až k bájnému Perskému zálivu.
V severní èásti jsou èetná úrodná údolí mezi
jednotlivými høebeny pohoøí Zágros, které je
zde nižší v porovnání s 5tisíc.výškami na
úrovni Teheránu a tedy relativnì pøístupné.
Využití dobrého dopravního spojení karavan
velbloudù s velkými oázami pøispívalo ke
vzniku a rùstu mìst v této oblasti. Právì zde
se støetávaly dva hlavní proudy života v tehde -
ší Persii. To je také jeden z dùvodù, proè si

této pro mnohé neznámé a exotické èásti
ta povídáme. Byl to støet nomádských

koèovných kmenù a obyvatelstva žijícího ve
mìstech. Koèovné kmeny a  už turecky ho-
oøící kmen kaškajù, nebo skupiny kamešù
družujících kmeny mluvící turecky, arabsky
persky, byly až do 10. stol. stálou hrozbou pro

mìsta, která obchodovala s bohatými oblast-
mi zabývajícími se napø. lovem perel èi pìstováním rýže, koøení,
vzácného ovoce v oblasti Perského zálivu. V této oblasti byla politika

násilného usazování kmenù provádìna s maximální tvrdostí.
Po nálezu nafty v Khùzestánu a orientaci transíránské železnice

na pøístavy v této provincii, význam Farsu po-
lesl a z velkých mìst zde zùstal právì jen

Šíráz.
Rozvoj tohoto mìsta nadešel až s pøícho-

dem islámu. Ale již v dobách Achamejnovcù,
edy ve 4.stol.pø.n.l., jsou zde zaznamenány
známky osídlení. I za dynastie Sasánovcù

prvních stol.n.l. patøil Šíráz k dùležitým mìstùm
i když v té dobì leželo hlavní mìsto o nìco
severnìji - v Pasargádách v Persopoli a
dìji v Isfahánu. Arabská invaze v 7. stol.
nakonec ovlivnila další rozvoj tohoto mìsta,
protože Isfahán  postavení hlavního mìsta z -
til. Teprve v 19. stol. byl Šíráz opuštìn novou
vládnoucí dynastií Kajárù ve prospìch
Teheránu, jako nového hlavního mìsta. 

Jaké mìsto Šíráz vlastnì je? Je to mìsto
plné zelenì, palem, exotických kvìtù, ale i nám
evropanùm známých rùží lišících se však svo-
jí bohatou barevnou paletou, ale i tvary a snad
i exotickou vùní. Odtud také již zmínìné "mìs-

to rùží". Je to právì mírné podnebí v zimì a ne pøíliš horké v létì,
teré kontrastuje s kontinentálními pouštními a horskými oblastmi

Íránu. To vše je podmínìno nadmoøskou výškou 1600 m n.m. ve
teré se mìsto Šíráz nachází. 

Výše zmínìná tisícikilometrová vzdálenost mezi Teherán a
rázem se blíží ke svému konci. Silnice pøed Šírázem prochází
úzkým horským prùsmykem a poté se svažuje do údolí v nìmž Šíráz
leží. Tìsnì pøed vjezdem do mìsta projedete vysokou branou, která
se nazývá Darwóze Koran nebo-li  Brána Koránu. To již nás mìsto
pohltilo svým zvláštním koloritem vyznaèujícím se øadou starých per-
ských staveb vyzdobených mozaikou s kvìtinovými tedy typicky
šírázkými motivy, spletí listù a kvìtù pøevážnì rùží nejrùznìjších
odstínù.

Nelze opomenout  návštìvu dvou nejznámìjších klasických  per-
ských básníkù. Mauzoleum básníka Haféze ležící v severní èásti
mìsta v pøekrásné zahradì plné kvìtinových záhonù a stromù ex -
ických druhù vèetnì pomeranèovníkù. Haféz žil v Šírázu v letech
1320-1389. Je pokládán za nejvìtšího perského básníka a jeho
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OKÉNKO DO SVÌTA

Brána Darwoze koran

Èást mìsta Šíráz

Detail hrobky básníka Haféze



verše jsou všeobecnì známé mezi obyvateli Íránu. 
Asi dva km za mauzoleem Haféze na okraji Šírázu je mauzoleum

dalšího velikána perské poezie - básníka Saádího, který se narodil
Šírázu r. 1184 a zemøel v r. 1291, tedy ve vìku 107 let. Saádí byl

rovnìž velkým cestovatelem, byl dokonce pøi svých cestach zajat
køižáky v Sýrii. Jeho nejznámìjší básnickou sbírkou je Golestán
(zahrada rùží). Saádí má na své hrobce umístìné v pavilonu verše,
které sám napsal: "z hrobu Saádího syna Šírázu line se vùnì lásky.
Ucítíš ji ještì tisíc let po jeho smrti". 

Šírázké zahrady patøí mezi íránkými mìsty k nejslavnìjším
hlavnì pro jejich uspoøádání, pestrost kvìtin a stromù.  To potvrzuje
zejména Baghe Eram (rajská zahrada), která se nachází v západní
èásti Šírázu.  Tato zahrada i altán v ní umístìný jsou pokládány za
zor perské zahradní architektury.  Stejnì silný dojem však vyvolává
Baghe Delgoša dvì století stará zahrada s pomeranèovníky,

žlutých rùží, modrých lilií a ozdobných keøù. Pøi procházce
Narendžestane Kavan (Kavanùv pomeranèový háj) cítíte plnou

kvetoucích pomeranèovníkù a nejrùznìjších kvìtin. 
Jak jinak zakonèit tuto èást našeho povídání než zmínkou
Persii všudypøítomném  bazaru. I zde je možné  bazar navštívit.
postaven již v 18. stol. Kromì tkaných kobercù - kelimù patøí

šírázským originálním øemeslnickým výrobkùm tìžké støíbrné
náramky s pøívìsky a povìstné šírázské perletí vykládané krabièky.
Pøed odjezdem z mìsta potom stojí za to se obèerstvit v restauraci
ve staroperském stylu zvané Saraj-e-Mošir. O tom snad pøíštì. 
Salam alejkum (pozdrav na rozlouèenou pøíštì).

RNDr. Miroslav Oplt, Csc.
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Potomci kmene Kaškajù

Baghe Eram - altán

ZPRÁVA K BEZPEÈNOSTNÍ SITUACI 
V BUŠTÌHRADÌ ZA OBDOBÍ OD 1. 8.  DO 30. 9. 2005

V mìsíci srpnu 2005  byly ve mìstì  spáchány celkem 
trestné èiny, 5 pøestupkù a nalezeno 1 odcizené motorové
vozidlo. U zjištìných trestných èinù pøevažuje majetková
trestná èinnost (krádeže)a u pøestupkù obèanské soužití
mezi obèany. Byl zjištìn  pachatel trestného èinu a 
pachatelé pøestupkù.

V mìsíci záøí 2005 bylo ve mìstì spácháno celkem 
trestných èinù,  pøestupkù, zadržena osoba v celostát-
ním pátrání a nelezeny 2 odcizená motorová vozidla. 

U zjištìných trestných èinù opìtovnì pøevažuje ma-
jetková trestná èinnost, u pøestupkù majetek a obèanské
soužití mezi obèany. Byli zjištìny  pachatelé pøestupkù. 

Mezi nejèastìjší lokality, kde je páchána trestá èinnost
pøestupky byly vytipovány ulice Kladenská, Høebeèská
Starý hrad, v tìchto došlo k nejvìtšímu poètu událostí evi-

dovaných na zdejší souèásti.

por. Petr Kohout

(ps): Opìrné zdi se rozpadají, na opravu nejsou peníze
Kladenský deník. Roè. 10, è. 168 (20. 7. 2005), s. 2. 
[Stav opìrných zdí ve staré zástavbì Buštìhradu se stále horší.]

MARKOVIÈ, Jan: Podívejte se, kudy chodil Ota Pavel
MF DNES. Roè. 16, è. 170 (22. 7. 2005), Støední Èechy Dnes, S. C/6. 1 fo-
to (fot. Archiv - pohled na rybník a pivovar pøes cedulku nauèné stezky u ryb-
níku)
[Pozvánka na nauènou Stezku historií Buštìhradu.]

(kos): Život prožil s heligonkou a s heligonkáøi
Kladenský deník. Roè. 10, è. 177  (30. 7. 2005), s. 3 (fot. B. Kostka - Evžen
Ježek s heligonkou)
[Na doby, kdy se v Buštìhradì scházeli v hospùdkách kamarádi a pøi piveèku
jim vyhrával harmonikáø na heligonku, vzpomíná Evžen Ježek z Bouchalky.]

SKLENIÈKA, Petr: Lidem vadí dunìní nákladních aut, zpomalovací pruhy
vše nevyøeší
Kladenský deník. Roè. 10, è. 186 (10. 8. 2005), s. 2. 1 foto (fot. O. Špalek -
4 dìti pøecházející silnici u autobusové zastávky)
[Vedení mìsta se pøipravuje na dùležitou schùzku se silnièáøi, aby se opìt
pokusilo o øešení dlouhodobì problematické dopravní situace v Buštìhradì.]

POLICIE ÈR INFORMUJE NAPSALI O NÁS
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HRA ŠKOLOU

motto: "Èlovìk si hraje jen tam, kde je v plném smyslu èlovìkem.
A zcela èlovìkem je jen tam, kde si hraje." Friedrich Schiller

Ach ta filozofie, ta mì jednou zabije... citát sice chápu,
nicménì vysvìtlit ho pøesnì nedovedu. Úplnì jasné mi však
je, že: "Kdo si hraje, nezlobí." To je taky pìkný úvod, ne?
Z dìtství si jistì všichni pamatujeme vzrušení z nejrùznìjších
her i hrátek. Jaké zázraky fantazie a obrazotvornosti nám
otevíraly netušené obzory a pøinášely neopakovatelnou ra-
dost. Modelování úžasnì praštìných situací, napodobování,
hraní nejrùznìjších úloh a zhmotòování pestrých snù nám
rozvíjelo cit i rozum. Umožòovalo nám prožívat vítìzství
prohry, opakovat si rùzné jakoby ztracené situace, a tím

poznávat sebe sama i reakce druhých. Pochopení principu
volby nás uèilo svobodnému a odpovìdnému rozhodování,
rozkrylo stav sebevìdomí a vùbec zvýraznilo naší osobnost.
Hraní bylo, je a bude krásné, veledùležité, nezamìnitelné

nezapomenutelné.
O nás mužích se øíkává, že zùstaneme vìènì rozvernými

školáky. O svém tatínkovi jsem si sice myslel nìco úplnì
jiného, ale dnes, byvše v jeho vìku, chápu smysl tohoto
tvrzení. Pominu-li marné sílení svalù v zesilovnách všeho
druhu, provází nás rùzné koníèky a klukovské zájmy mnohdy
po celý život. Tak napøíklad jezdíme jak o závod na všem, co
je po ruce, hrajeme karty a sypeme krmení rybám i majitelùm
hracích automatù. Pøestavujeme, pøistavujeme a zastavujeme
domy, obklopujeme se hady, štíry, netopýry a nevhodnými ka-
marády. Cítíme se souèástí neohroženého mužného vojska

ochozech stadionù, prožíváme dramata pilotù RAF, když nám
za plot bohnického sanatoria spadne vymazlený modýlek

tateènì budujeme opevnìné pestrobarevné hrady svým
princeznám, a  to vypadá, jak to vypadá. Inu, hra je hra,
hlavnì, když si na ní vyboxujeme prostor.

Ženy jsou oproti nám jiné jen zdánlivì. Také nezapo-
menuly na své dìtské hry, na svá první vzrušení, ani na své
sny. To jen realita života z nich nadìlala opravdické uèitelky a 

lékaøky, miminka chovají také opravdová a vyšívání deèek
køížkovým stehem musely vymìnit za nekoneèné opravy
montérek a žehlení košil. V nejedné ženské duši však stále ži-
je malinko rozmazlená princeznièka nebo tajuplná mocná èa-
odìjka, vyvolená v náruèi uhranèivého Sandokana nebo

kosmonautka Tìreškovová. Jenom málo èasu jim zbývá na
chvilky snìní, srdceryvné seriály nebo na sportování s pøáteli.
Jejich prostor na hry se vìtšinou zúžil na hrátky se složenka-
mi, dìtmi a hravými manželi. Inu, nic moc... ale...

Hraním s dìtmi se jaksi uzavírá pomyslný kruh. Od s -
rého vola uèí se orati mladší. Snažíme se ratolístk m
vysvìtlit, jak lze naložit s èasem mezi požíváním více èi ménì
zdravé výživy, blahodárným spánkem a otravováním bez
pøíèiny. Nezvládáme-li to, mùžeme èekat, že se dcereèka èi
junák nenauèí ani v budoucnu vìnovat nièemu jinému, než
sou zmínìné punkty. Tedy nic závidìníhodného. A tak stavíme
domeèky z kostek, kreslíme pajduláky, zesmìšòujeme se
napodobováním zpìvu, lepíme nelétavé draky, dolujeme
tunely a taháme dìti po památkách na zbyteènì vysokých
kopcích. Ony to bedlivì vnímají, napodobují a taky velice pøís-
nì hodnotí. Šokují nás pøitom svou pøímoèarostí a bezbøehou
fantazií. Spoleèné hry s jinými dìtmi pak bezvadnì rozvíjejí
sociální cítìní a schopnosti komunikace, i když to obèas stojí
trochu nervù, èasu, slzí a písku ve vlasech. 

Mìli bychom jim i sami sobì udìlat víc prostoru ke hrám.
Nauèit se zase popustit uzdu okøídlenému oøi vlastního dìtství
a pustit se ke slunci jak Daidalos. Ajak dopadne to naše m -
dì, to se teprve pozná. Vzpomene-li na zkušenost získanou
již pøi høe, neutopí se ani v nejtemnìjším oceánu. Kdo si však
myslí, že hraèka z oblíbeného dìtského menu nebo ne -
novìjší poèítaèová jatka zalátají pošramocený vzor, ten si

hraní zaslouží jednoznaènì kuli! Ten si totiž asi nikdy neuvì-
domoval, že i døevìného kaèera bolí, když ho táhneme
pøevráceného na bok. A asi bude i tìžko chápat, proè je tu to-
lik povyku kolem zrušených pískoviš . Ach jo, Jene Ámosi...

JB
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SKLENIÈKA, Petr : Psi bývají pøi cestách na dovolenou obèas pøebyteèní
a konèí v útulcích.
Berounský deník. è. 190 (15.8.2005), s. 3. il.
[Provoz psího útulku na Bouchalce v Buštìhradì.]

(ht): Maminky s dìtmi míøí do Pelíšku
Kladenský deník. Roè. 10, è. 219  (27. a 28. 8. 2005), s. 2
[Nová sezóna v MC Buštìhradském pelíšku a pøipravované kurzy.]

SKLENIÈKA, Petr: Rekonstrukce buštìhradského zámku by mìla stát

"jen" 200 milionù korun'
Kladenský deník. Roè. 10, è. 219  (17. 9. 2005), s. 2.
[Obnova historické dominanty mìsta Buštìhradu by nemìla být tak drahá,
jak se pùvodnì pøedpokládalo. Podle prvotních odhadù by kompletní
rekonstrukce spolkla až pùl miliardy, nyní bylo zjištìno, že by náklady mì-
ly být ani ne polovièní.]

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