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Z RADNICE

Slovo 
redakční 
rady

Milé čtenářky a čtenáři, 
i ve třetím letošním BZ vám přiná-
šíme anketu. Tentokrát jsme se ptali 
buštěhradských teenagerů. Jsme 
zvědaví na to, jak tento počin oce-
níte, a zároveň budeme rádi, když 
nám dáte vědět, komu bychom 
otázky měli položit příště.

Když je řeč o příštím čísle – pak 
věřte, že letos BZ nevynechává 
prázdninové číslo, a tedy, že další 
Zpravodaj najdete ve svých schrán-
kách koncem srpna. Ale zpět k tomu, 
co je aktuální – kolegovi J. Bleskovi se 
podařilo dokončit rozhovor s panem 
Ivanem Houskou, takže tradiční rub-
rika „Žijí mezi námi“ je zpět. Budeme 
rádi, když v BZ najdete to, co chcete, 
a pokud se tak nestane, pak oceníme, 
když nám dáte vědět. 

Pěkné léto vám za redakční radu přeje 
Martin Ježek

Č. 2/2008), které se 
konalo dne 26. 3. 2008 
od 17.30 hod. v Kulturním 
středisku

MěZ po projednání: 
a) se usneslo:

Projednání návrhu zadání změny 1) 
č. 2 územního plánu odložit na 
příští zasedání.
Projednání plánu práce kontrolního 2) 
výboru odložit na příští zasedání.
Vedoucím skupiny pro vypraco-3) 
vání strategického plánu města byl  
jmenován M. Ježek.

b) schvaluje:
Rozpočet města Buštěhradu na 1) 
rok 2008 ve výši 28 301 900,- Kč na 
straně příjmů a výdajů.
Zpracování „Dohody“ mezi městem 2) 
Buštěhrad a firmou MAX a. s.
Vyplácení měsíčních odměn pro 3) 
neuvolněné zastupitele v plné 
výši v souladu s nařízením vlády 
č. 78/2008 Sb., a předpisy souvi-
sejícími.
Návrh na vyřízení stížnosti paní 4) 
Zoubkové na chování hostů restau-
race U Bečvářů. 
Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 5) 
20 000,- Kč paní Miluši Kolaříkové. 
Převzetí záštity nad žákovským tur-6) 
najem šachového odd. Sokol Buš-
těhrad, který se bude konat dne 
1. 5. 2008.
Kupní smlouvu na prodej obec-7) 
ního pozemku parc. č. 1371/2 
o výměře 23 m² v k. ú. Buštěhrad 
paní Měchurové.
Plán práce finančního, kulturního a 8) 
sportovního výboru.
Úhradu nákladů na část veřejné 9) 
přípojky splaškové kanalizace panu 
Fialovi, Zámecké schody, č. p. 156, 
v délce cca 3 m na vrub města.
Zveřejnění záměru na odprodej 10) 
části obecního pozemku parc. 

USneSení ze zaSedání 
měStSkého zaStUpitelStva

foto na titulní straně: Stará škola,                 
foto: Jaroslav Pergl

č. 528/1 ve Švermově ulici.
Návrh řešení stížnosti Ing. Koutec-11) 
kého na ředitelku školy Mgr. Skle-
nářovou.

c) zamítá:
Členství města v asociaci krajů a měst 1) 
– Národní síť Zdravých měst ČR.

d) bere na vědomí:
Návrh Sdružení majitelů pozemků 1) 
1819/24-29 na převzetí osvětlení 
městem a vybudování splaškové 
kanalizace.

e) ukládá:
MěÚ – jednat se Sdružením maji-1) 
telů pozemků 1819/24-29 za úče-
lem uzavření smlouvy o převzetí 
osvětlení a vybudování splaš-
kové kanalizace v ulici Topolové 
a Javorové.
M. Ježkovi – vypracovat návrh na 2) 
složení pracovní skupiny ke strate-
gickému plánu města a harmono-
gram práce. Termín: do 30. 4. 2008.
L. Kohlovi a M. Opltovi vypracovat 3) 
společně s firmou MAX a. s. návrh 
„Dohody“ o vzájemné spolupráci.

Č. 3/2008), které se konalo 
dne 8. 4. 2008
MěZ po projednání: 
a) schvaluje:

Pořízení změny č. 2 územního 1) 
plánu města (ÚPM) Buštěhrad, 
o kterém rozhodlo zastupitel-
stvo na návrh společnosti PRB 
s. r. o. podle § 44 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění zákona 
č. 68/2007 Sb. (dále jen „stavební 
zákon“).
Zařazení do návrhu zadání změny 2) 
č. 2 požadavky na změnu platného 
ÚPM Buštěhrad dle přílohy tohoto 
usnesení. 
Uzavření trojstranné smlouvy podle 3) 
§ 6 odst. 6 písm. b) stavebního 

KROVY
KRYTINY

STŘECHY
komíny hromosvody antény
nové opravy montáže nátěry
postupné kácení a prořez stromů

stavební výškové práce
Jiří Blesk Švermova 393

27343 Buštěhrad
tel.: 777 86 09 06

e-mail: blesk45@seznam.cz

reklama
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zákona na pořízení změny č. 2 
ÚPM Buštěhrad mezi městem Buš-
těhrad a právnickou osobou, PRIS-
VICH, s. r. o., IČ 27101053, oprávně-
nou k výkonu územně-plánovací 
činnosti podle § 24 odst. 1 sta-
vebního zákona, jako výkonným 
pořizovatelem a zhotovitelem 
změny č. 2, a firmou PRB, s. r. o., 
IČ 26772311, která jako plátce 
uhradí veškeré náklady spojené 
s pořízením změny č. 2.
Mgr. Magdu Kindlovou k tomu, aby 4) 
spolupracovala s pořizovatelem 
změny č. 1 ÚPM Buštěhrad jako 
„určený zastupitel“ ve smyslu sta-
vebního zákona.
Vypuštění lokality č. 26 ze zadání 5) 
změny č. 1 ÚPM.
Žádost ředitelky o povolení výjimky 6) 
z počtu zapsaných dětí do mateř-
ské školy.
Zapojení města do místní Agendy 21.7) 
Žádost o finanční podporu z grantu 8) 
na spolufinancování projektů 
místní Agendy 21 z Revolvingo-
vého fondu Ministerstva životního 
prostředí České republiky – pro-
jekt „Studie regenerace systému 
veřejné zeleně města Buštěhradu“.
Smlouvu o dílo s firmou Finanční 9) 
poradenství, s. r. o., se sídlem Květ-
nového vítězství 1361, 149 00 Praha 
4, na potřebnou odbornou pomoc 
při podání žádosti o finanční pod-
poru na projekt „Studie regenerace 
systému veřejné zeleně města Buš-
těhradu“.
Mandátní smlouvu s firmou SIGOS, 10) 
s. r. o., se sídlem Čechova 1421, 
Kladno, na provedení veřejné 
zakázky pro výběr dodavatele 
stavby na akci „Buštěhrad-zámek, 
statika kleneb a stropů přízemí a 
1. patra – západní křídlo“.
Návrh stanoviska stavebního 11) 
výboru k žádosti firmy Best Credit, 
a. s., se sídlem Lípová alej 695/1, 
Praha 5, o posouzení podkladů 
k záměru na vybudování poly-
funkčních domů na pozemku parc. 
č. 1821/1 v k.ú. Buštěhrad.
Kupní smlouvu s panem Janem 12) 

Vlkem, bytem Revoluční 107, 
Buštěhrad, na odkoupení parcel 
č. 1571 a 1572.
Kupní smlouvu na odprodej 13) 
pozemku parc. č. 1632.
Smlouvy budoucí darovací s firmou 14) 
PRB, s. r. o., IČ 26772311.
Projekt ředitelky na vyžádání 15) 
dotace za účelem zkvalitnění výuky 
v základní škole.

b) se usneslo:
Požádat Pozemkový fond České 1) 
republiky (PF ČR) o vydání části 
pozemků parc. č. 1646/8, 1646/9 a 
1646/10 k zástavbě (nízkopodlažní 
bydlení venkovského typu).

c) zamítá:
Žádost p. Martina Kopáčka 1) 
o změnu ÚPM týkající pozemku 
parc. č. 1813/1.
Návrh na další jednání s vlastníky 2) 
dotčených pozemků za účelem 
kompenzace za zařazení jejich 
pozemků do zastavitelného území.

d) vzalo na vědomí:
Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Oty 1) 
Pavla o vyhlášení ředitelského 
volna na dny 2. 5. a 9. 5. 2008 
z organizačních důvodů.
Nabídku firmy LEVEL, a. s., se síd-2) 
lem Průhonek 1251/30, Praha 13, 
na odprodej areálu bývalého buš-
těhradského pivovaru.
Informaci o jednání s dotčenými 3) 
obcemi a zástupci organizací v zále-
žitosti stanovení postupu v souvis-
losti se severním obchvatem města 
Buštěhradu.
Žádost p. Jaroslava Matury 4) 
o vyjmutí pozemku parc. č. 936/1 
ze zemědělského půdního fondu 
s tím, že není v působnosti města.

e) ukládá:
MěÚ – zabezpečit vyžádání části 5) 
pozemků parc. č. 1646/8, 1646/9 a 
1646/10 od PF ČR.
MěÚ – ve spoluprácí s výborem pro 6) 
výstavbu prověřit možnost opravy 
chodníku v ulici Sladkovského. Ter-
mín: do příštího zasedání.
Starostovi – zabezpečit podání 7) 
žádosti ve stanoveném termínu 
o finanční podporu z grantu na 

spolufinancování projektů Místní 
agendy 21 z Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí 
České republiky – projekt „Studie 
regenerace systému veřejné zeleně 
města Buštěhradu“.

Mimořádné zasedání 
městského zastupitelstva 
č. 1/2008, které se konalo 
dne 28. 4. 2008 od 15.00 
hod. v zasedací místnosti 
městského úřadu 
MěZ po projednání: 
a) schvaluje:

Zadávací dokumentaci veřejné 1) 
zakázky „Zámek Buštěhrad – 
obnova západního křídla včetně 
statiky kleneb a stropů“, kterou 
zpracovala firma SIGOS, s. r. o., 
Kladno.
Odepsání pohledávky za Agátou 2) 
Rostašovou.
Zvýšení osobního ohodnocení 3) 
ředitelce DPS.
Vydání plné moci pro Mgr. Petra 4) 
Mencla k účasti na řádné valné hro-
madě Vodáren Kladno-Mělník, a. s. 
Vyvěšení záměru na odprodej 5) 
pozemku parc. č. 1248/2. 
Kupní smlouvu s panem Pav-6) 
lem Kuthanem na odprodej části 
pozemku parc. č. 528/1. 
Prominutí poplatků ze vstupného 7) 
na fotbalové zápasy SK Buštěhrad 
pro rok 2008.
Žádost o dotaci na rekonstrukci 8) 
buštěhradského zámku od Minis-
terstva kultury ČR.
Přijetí dotací z Fondu obnovy 9) 
památek Středočeského kraje na 
rok 2008.

b) bere na vědomí:
Výsledek auditu hospodaření za 1) 
rok 2007 ZUŠ Buštěhrad.

c) ukládá:
MěÚ – zabezpečení znaleckého 1) 
posudku a vyvěšení záměru na 
odprodej pozemku parc. č. 1248/2.
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ZAJÍMAVÉ DOMY BUŠTĚHRADSKÉ

Grantový a dotační výbor a skupina pro 
strategické plánování zahájily v měsíci 
květnu práce na tvorbě podkladů pro 
strategický plán rozvoje města. 

V polovině května proběhla setkání 
se zástupci spolků, které na Buštěhradě 
působí. Na těchto setkáních se podařilo 
posbírat zajímavé materiály, jež budou 
při vzniku strategického plánu zcela 
jistě využity. I proto bych jménem GDV, 
jehož členové se setkání zúčastnili, rád 
poděkoval těm zástupcům spolků (a 
také vás informoval o tom, kolik že to 
na Buštěhradě působí spolků), kteří na 
schůzky přišli, jmenovitě tedy:
Heleně Bleskové (Zdenda team – ženský 
fotbal)
Romanu Dědičovi a Jaroslavu Fenclovi 
(Rybáři) 

Nadě Fenclové (Střela – sdružení pro 
letní táborovou činnost) 
Kateřině Juřenčákové (MC Pelíšek)
Josefu Kurajskému (SK Buštěhrad) 
Zdeňku Malému (Buštěhrad sobě) 
Janu Maškulíkovi (HBC Rytíři Bustěhrad)
Františku Rákovi (TJ Sokol Buštěhrad)
Janu Štancovi a Elišce Hrabinové (Junák 
Buštěhrad)

Schůzek se nezúčastnili pozvaní 
zástupci tenisového oddílu a HBC Vlci 
Buštěhrad.

Mezi 21. a 29. květnem byly naplá-
novány veřejné debaty s občany nad 
strategickým plánem města. Těmito 
debatami chtěl GDV mj. navázat na 
anketu zrealizovanou v lednu 2007 na 
webových stránkách Buštěhradu. Tyto 
schůzky dopadly, bohužel, nepříliš 

úspěšně. Celkově na ně přišlo zhruba 
dvacet lidí (což není mnoho... jak by 
patrně dodal JdC). Je škoda, že se nám 
nepodařilo obyvatele našeho města na 
tyto schůzky přilákat.

Vážení čtenáři, nevyužili jste poměrně 
velkou příležitost (pomíjím volby do 
místního zastupitelstva), jak ovlivnit 
budoucí podobu svého města. Buště-
hrad, tak jako i jiná města, se bude sna-
žit v následujících měsících a letech čer-
pat prostředky z fondů Evropské unie. 
Chtěli jsme se vás zeptat, co byste za 
tyto prostředky na Buštěhradě nejraději 
změnili, mnoha odpovědí jsme se však 
nedočkali – je to snad tím, že jste v pod-
statě se vším spokojeni, nebo je v tom 
něco jiného?

za GDV Martin Ježek

zprávy z grantového a dotačního 
výborU (gdv)

zajímavé domy bUštěhradSké

Plánek dostavby staré školy 

Minule jsem se velmi obšírně 
věnoval pivovaru. Hlavně proto, 
že situace s jeho možnou demo-
licí byla velmi kritická. O tom, jak 
vypadá dnes, se dočtete jinde. Chci 
se ale zmínit, a tentokrát opravdu 
krátce, že zřejmě pod dojmem 
vyhrocených emocí jsem opomněl 
významnou budovu, která s pivo-
varem nejen sousedí, ale je i histo-
ricky propojena.

Jedná se o čp. 150, 
bývalou starou školu. 
Historie našeho školství 
říká, že buštěhradské 
děti musely docházet 
za vzděláním do Lidic. 
Když stará lidická škola 
přestala zvládat rostoucí 
počet dětí, najala buc-
kovská obec pro účely 
výuky světnici v čp.144

  
  
(dříve pekárna U Bláhů, 
dnes tam bydlí Javorče-
kovi) a později i v dal-
ších domech. Roku 
1824 daroval velkové-
voda Toskánský Leo-
pold II. na postavení 
školy v Buštěhradě 2520 
zl. Obec, místní cechy 
i těžařstvo z okolí též 
významně přispělo a v r. 

1832 bylo dáno svolení ke stavbě. Vrchní 
správce velkostatku J. Rokr daroval místo 
ke stavbě u rybníka na bývalé zahrádce 
panského bednáře na rohu náměstí. Sta-
vět se začalo r. 1833 a stavba byla dokon-
čena r. 1834. Budova byla patrová. V pří-
zemí byly byty učitelů a příslušenství, 
v patře pak dvě třídy. To ovšem brzy opět 
nestačilo. Proto už 24. 7. 1876 byla povo-
lena přístavba školní budovy o další dvě 
třídy, což zobrazuje přiložený plánek.

Stará škola foto: Jaroslav Pergl
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ZEPTALI JSME SE

Po této přestavbě získala 
budova už dnešní podobu. Bro-
žura vydaná ke stu letům školy 
v Buštěhradě uvádí, že škola byla 
v r. 1885 pětitřídní, což by ovšem 
znamenalo, že už se k výuce 
používal i učitelský byt. Ale ani 
to za několik let nestačilo a obec 
v r. 1888 plánuje vnitřní rekon-
strukci a vystavění druhého 
poschodí na školní budově. Při 
komisionálním ohledání ale byla 
konstatována nemožnost pří-
stavby a bylo usneseno posta-
viti budovu novou. Druhý před-
ložený plánek ukazuje, jak měla 
neuskutečněná přestavba vypadat.

Nově postavená a dodnes použí-
vaná školní budova byla vysvěcena dne 
6. 9. 1891 děkanem p. Josefem Kandle-
rem, knížecím arcibiskupským vikářem 
slánským. (Tímto slavnostním zápisem 
se počíná psát kronika městyse Buště-
hradu.)

Stará školní budova čp. 150, jakožto 
majetek obce, měla sloužit k jejím potře-
bám, ale tehdejší páni radní se nebyli 
schopni dohodnout, zda jim má slou-
žit za radnici či jinak. A tak 29. 2. 1896 
byla polovina staré školy se dvorem 

i zahradou předána ck. pivovaru na 
faru, za dům čp. 3 (dnes základní umě-
lecká škola), který náležel velkostatku. 
3. 5. 1896 jednalo zastupitelstvo o pře-
stavbě druhé poloviny školy pro rad-
nici, ale rozhádaností radních k žádné 
dohodě nedošlo a 2. 10. 1896 byla celá 
budova za 4500 zl. prodána do vlast-
nicví velkostatku.

 K čemu všemu budovu velkostatek 
využíval jsem nezjišťoval, ale existuje 
zápis ze 6. 9. 1907 o žádosti ck. vrchní 
správy o přístavbu stáje k čp. 150.

V roce 1920, když byla na Buštěhradě 

zřízena měšťanská škola, se 
část výuky odbývala opět zde 
(kromě zámku, sokolovny aj.). 
Později se budova opět využí-
vala jako kanceláře pivovaru a 
pro byty zaměstnanců.

Po skončení výroby v pivo-
vaře r. 1967 v čp. 150 zůstaly 
tři byty bývalých zaměstnanců 
a ve dvou místnostech začala 
firma RENEX Unhošť s drobnou 
výrobou (krabice na zářivky, 
příčesy, kožená galanterie). V r. 
1988 byla výroba pro havarijní 
stav budovy ukončena.

Nový majitel, firma LEVEL, 
která budovu staré školy zakoupila spo-
lečně s pivovarem, se v r. 1996 rozho-
duje o modernizaci. Provádí vestavbu 
krovů a plynofikaci ubytovny.

V lednu r. 2005 se mění statut uby-
tovny na byty, ale investorem už je a. s. 
CONMACO. V červenci získává kolau-
dační rozhodnutí k používání devíti 
bytových jednotek, které postupně 
prodává do vlastnictví uživatelům 
bytů.

 Za pomoci pamětníků zpracoval Jaroslav 
Pergl

Plánek nerealizované přestavby staré školy

Vážení čtenáři, v předchozích čís-
lech jste se mohli dočíst názorech 
některých novo- a starousedlíků, 
týkajících se Buštěhradu. Tentokrát 
jsme se v anketě zaměřili na mladší 
generaci a přinášíme vám některé 
postřehy, názory teenagerů, kteří 
také „žijí mezi námi“.

Redakční rada děkuje všem 
„odvážným“, kteří na naše otázky 
odpověděli.

1. Jak se jmenuješ a kde 
na Buštěhradě bydlíš?
Jmenuji se Markéta Heroldová (M.H.) 
a bydlím na Buštěhradě hned vedle školy 
v Tyršově ulici.

Vojta Oberreiter (V.O.), ulice 5. května

Marek Štembera (M.Š.) a bydlím v Bořivo-
jově ulici.

Jmenuji se Tomáš Kuna (T.K.) a bydlím 
v Pražské ulici v bytovkách.

Tomáš Trojánek (T.T.)

Kiki Cihlářová (K.C.) a bydlím v ulici Oty 
Pavla.

2. Jakých akcí se na 
Buštěhradě zúčastňuješ?
M.H.: Každý rok chodím na Šibřinky 
a Čarodějnice, což jsou moje nejoblí-
benější buštěhradské akce. Také jsem 

párkrát byla na sportovním dni pořáda-
ném v Sokole a pomáhám na Dětském 
dni za junáky Buštěhrad.

anketa mezi teenagery

Markéta Heroldová  foto: archiv M. H.
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V.O.: Šibřinky, čarodějnice, akce např. 
v hotelu Buštěhrad, na večerní maso-
pustní zábavu jsem nakoukl.

M.Š: Každoročně se zúčastňuji Čarodějnic.

T.K: Zúčastňuji se pravidelných akcí, jako 
jsou Šibřinky, Čarodějnice a Dětský den.

T.T.: Naposledy jsem se zúčastnil pálení 
čarodějnic, jinak moc buštěhradských 
akcí nenavštěvuji.

K.C.: Vždycky jsem chodila na Masopust 
a na Čarodějnice, ale omrzelo mě to. Na 
ty poslední jsem už nešla. Ale byla jsem 
na otevření obou hřišť a na oslavě 510 let 
města Buštěhradu.

3. Co ti na Buštěhradě 
chybí, co bys změnil (a)?

M.H.: Asi jako každé město, tak i Buště-
hrad má své nedostatky, ale žádný není 
takový, že by mi nějak zásadně vadil.

V.O.: Chybí mi tady les, řeka, kopec, kou-
pání, pořádná hospoda, která by měla 
o víkendu otevřeno déle než do deseti, 
nějaká zahrádka s posezením pod stromy. 
Taky nějaký klubík, čajovna, letní kino, 
skatepark. Taky tu chybí krásné dívky 
(nebo se schovávají?).

M.Š.: Popravdě bych chtěl, aby tu nebyly 
ty nové baráky. Když si vzpomenu na 
cestu, kde jsem boboval a teď tam stojí 
nové domy a u toho silnice, tak se mi to 
moc nelíbí.

T.K.: Asi nejvíc mi tady chybí letní kino. Je 
škoda, že není nikdo, kdo by se toho ujal. Bylo 
by to oživení života tady na Buštěhradě.

T.T.: Chybí mi tu nějaké sportovní cent-
rum, ale slyšel jsem, že se něco takového 
plánuje.

K.C.: Celkem nic. Ale vadí mi, že schody 
k rybníku jsou úplně rozbité a zavřené a 
musí se to dlouze obcházet. Taky by se mi 
líbilo, kdyby v zámecké zahradě zase fun-
govalo letní kino.

4. Co se ti na Buštěhradě 
líbí, co je tu dobré?

M.H.: Líbí se mi, že Buštěhrad je takové 
menší město. Všechny potřebné věci tu 
jsou na dosah, ale přitom tu není tak rušno 
jako třeba v Praze. Když slyším spolužáky 
a kamarády mluvit o Praze, jsem ráda, že 
bydlím tam, kde bydlím. Taky se mi líbí, 
že tu jsou kamarádi, které můžu kdyko-
liv vídat bez větších problémů. Buštěhrad 
není tak velký, takže se můžeme většinou 
za 10 minut setkat prakticky kdekoliv.

V.O.: Líbí se mi rybníky, klid, dobré 
dopravní spojení na Prahu i Kladno. Cel-
kem je to tu dobré.

M.Š: Buštěhrad je super město. Jsou tu 
bezva lidi a myslím si, že to tu žije, co se 
týče kultury – je tu celkem dost akcí. Takže 
pro mě žádná nuda.

T.K.: Na Buštěhradě je dobré, že i přesto, 
že je město, je tu pohoda a daleko klid-
nější prostředí než v jiných městech. 

T.T.: Líbí se mi buštěhradský klid. Dobrá je 
poloha Buštěhradu blízko Kladna a Prahy. 
Jsem rád, že Buštěhrad je městečko. Není 
tu příliš mnoho lidí, ale ani málo.

K.C.: Líbí se mi nové hřiště u pumpy, i když 
na něj nechodím, cukrárna… A že je tu 
všechno tak blízko.

Vojta Oberreiter   foto: Martin Aushaus

Marek Štembera   foto: Eliška Hrabinová 

Kiki Cihlářová   foto: archiv K. C.

Tomáš Kuna    foto: Eliška Hrabinová 
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5. Jak vidíš svou 
budoucnost 
na Buštěhradě?
M.H.: Určitě bych tu chtěla zůstat nebo 
bydlet alespoň v podobném městě. Ani ne 
moc malém, ani ne moc velkém, prostě 
tak akorát, jako je Buštěhrad.

V.O.: Chtěl bych tu jednou bydlet, ale 
mám plno plánů – třeba se podívat 
někam do ciziny, vydělat peníze a pak si 
tu koupit dům.

M.Š.: Určitě bych tu chtěl zůstat, ale nikdy 
nevíte, co se stane.

T.K.: Myslím, že tu zůstanu bydlet.

T.T.: Zatím se mi tu líbí a zůstat bych tu chtěl.

K.C.: Neplánuji bydlet na Buštěhradě, 
spíše asi v Praze, ale rozhodně sem budu 
jezdit ráda.
zpovídali: E. Hrabinová, D. Javorčeková, J. Blesk

Úvaha 
z dpS

Jaro je zase v plném proudu, ba 
i počasí konečně ukázalo svou přívě-
tivější tvář, láká nás všechny k delším 
pobytům venku. V našem městě je 
několik krásných míst a zákoutí k pro-
cházkám. V posledních týdnech sleduji 
jejich dostupnost očima našich nejstar-
ších spoluobčanů a uvědomuji si, jak 
málo jsou pro ně dosažitelná.

V zámeckém parku jsou nově zabudo-
vané lavičky, za což patří opravdu velký 
dík a vděk technickým službám. Parková 
zeleň bohužel není neupravená. Zane-
dbaná místa vždy svádějí k odkládání 
odpadků. Je tedy škoda, že se park opět 
stává spíše smetištěm nežli místem, které 
člověk vyhledává pro příjemné spočinutí 
ve stínu vzrostlých stromů. 

Vydat se na delší procházku, třeba 
kolem našich rybníků se stává pou-
hým přáním. Mnohý starší člověk již bez 
odpočinku nepřekoná delší úseky cesty. 
Lavičky k odpočinku v ulicích našeho 
města chybějí. Myslím, že je smutné, když 
je člověk osamělý uprostřed čtyř stěn 
svého domova jen proto, že si netroufá 
vydat se „do světa“ proto, že fyzické síly již 
mu neskýtají velké možnosti k překonání 
dlouhých nebo náročných úseků cesty.

Přeji si, aby se na našich fotkách 
z Buštěhradu, tak jako na těch starých, 
objevily obrazy dědečků a babiček sedí-
cích na lavičkách, jak si povídají a sledují 
životaběh a cvrkot světa kolem sebe.

sociální pracovník DPS Buštěhrad 
Irena Janská

Tomáš Trojánek    foto: Eliška Hrabinová 
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šachový oddíl Sokol bUštěhrad
Soutěže družstev dospělých – 2. místo Áčka v Regionálním přeboru !

(Áčko2007/08) Vzadu zprava: Jiljí Bureš, Míla Mleziva, Mirek 
Mráz Vpředu zprava: Pavel Buk, Jana Sochorová, Honza Šáfr, 
Michal Schmalz, kapitán Václav Buk foto: archiv šachového oddílu

Stále stoupající počet členů oddílu 
umožnil poprvé v historii sestavit 3 
družstva dospělých. 

Áčko loni jako nováček Regionálního 
přeboru obsadilo výborné 6. místo, letos 
jsme byli přeřazeni do severnější skupiny 
a posílil nás Jiljí Bureš (kdysi kladenský 
hráč patřící k české špičce v korespon-
denčním šachu, ale praktický šach něko-
lik let nehrál), který se přistěhoval do 
Buštěhradu. Naším cílem bylo zopako-
vat umístění v první polovině (a hlavně 
nemít problémy se záchranou – vždyť 
druhý rok bývá pro nováčky kri-
tický). 

Skutečnost předčila očekávání 
mnohonásobně! Po úvodním 
šťastném vítězství nad (v před-
chozím ročníku bronzovou) Odo-
lenou Vodou jsme vydřeli těsnou 
výhru v Mělníce nad DDM, násle-
dovala přesvědčivá vítězství nad 
družstvy Úholičky C, Velvary, Lysá 
nad Labem E a Libčice. V prů-
běžné tabulce jsme byli stále 
druzí horším pomocným hod-
nocením za též plně bodujícím 
družstvem Sokol Mělník, které do 
Regionálního přeboru sestoupilo 

z Krajského přeboru. Na první příčku 
jsme se dostali v 7. kole po vítězství v 
Dobrovici, ale pak následovalo jediné 
klopýtnutí s Kralupy C. Hned v následu-
jícím kole jsme si spravili chuť nejvyšším 
vítězstvím 6:2 na Kladně s Merkurem a 
po zdolání Slaného jsme mohli k očeká-
vanému finále vyrazit opět na Mělník, 
tentokrát do Sokolovny. Teoreticky jsme 
sice hráli o postup do Krajského pře-
boru, ale protože v šachových soutěžích 
družstev nerozhodují vzájemné zápasy, 
museli bychom nejen vyhrát, ale vyhrát 

výrazně. To se vzhledem k síle soupeřů 
ukázalo jako nemožné a naopak jsme 
zaznamenali výraznou prohru. Přesto 
jsme si zápas „o postup“ užili a nenechali 
si zkazit vynikající sezónu, vždyť o body 
jsme oloupili téměř všechna družstva – 
viz přiložené foto :-)

Celou soutěž (od října do dubna) jsme 
pod vedením kapitána Václava Buka ode-
hráli téměř v základní sestavě, náhrad-
níci nastupovali minimálně, ale úspěšně! 
O historický úspěch se zasloužili (podle 
pořadí na šachovnicích) Michal Schmalz 

(4,5 bodu z 10 partií proti nejsil-
nějším soupeřům), Jana Socho-
rová (5 / 9), Václav Buk (6,5 / 11, 
kapitán), Jiljí Bureš (6 / 10, jediný 
bez porážky), Miloslav Mleziva (8 
/ 11, nejúspěšnější hráč, zvítězil 
na své šachovnici), Jan Šáfr (5,5 
/ 10), Pavel Buk (6 / 11), Miroslav 
Mráz (5,5 / 10), Miloslav Mleziva s. 
(2 / 2), Antonín Huml (1 / 2) a Jan 
Buk (2 / 2).

Béčko a Céčko hrály stejnou 
skupinu Regionální soutěže (pěti-
členná družstva), cílem Béčka 
bylo umístění v první polovině, 
Céčko nemělo skončit poslední, 

Regionální přebor 2007/08 
skupina B - konečné pořadí

body náš zápas

1. Sokol na Mělníce A 33 2 : 6

2. Sokol Buštěhrad A 27

3. AERO Odolená Voda A 22 5 : 3

4. ŠK Liběhrad A 17 5 : 3

5. ŠK Hotel Merkur Kladno A 16 6 : 2

6. SK DDM Slaný A 14 5 : 3

7. Slovan Velvary A 13 5,5 : 2,5

8. Joly Lysá n/Labem E 12 5,5 : 2,5

9. Montako Kralupy n/Vlt. C 12 3 : 5

10. DDM Mělník A 11 4,5 : 3,5

11. ŠK města Dobrovice B 10 5 : 3

12. Caissa Úholičky C 6 5,5 : 2,5

Regionální soutěž 2007/08
skupina B - konečné pořadí

body výsledek 
B

výsledek 
C

1. Caissa Úholičky D 26 1,5 : 3,5 0,5 : 4,5

2. ŠK Kladno E 23 3 : 2 3 : 2

3. TJ Sokol Hostivice C 21  3 : 2 0,5 : 4,5

4. ŠK Rakovník C 21 2 : 3 2 : 3

5. Sokol Buštěhrad B 20 2,5 : 2,5

6. Montako Kralupy n/Vlt. D 17 1,5 : 3,5 2,5 : 2,5

7. Český Lev Kolešovice B 15 2,5 : 2,5 2 : 3

8. TJ Sokol Zlonice A 14 3 : 2 2 : 3

9. ŠO TP Nova Kladno B 11 3,5 : 1,5  1 : 4

10. SK DDM Slaný B 9 4 : 1 1 : 4

11. Sokol Buštěhrad C 8 2,5 : 2,5

12. ŠK Hotel Merkur Kladno B 4 4 : 1 3,5 : 1,5

Podrobné tabulky, reportáže z jednotlivých zápasů a mnoho jiného ze života šachového oddílu najdete na www.sachybus.net. 
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Velká cena města Buštěhradu – 5. ročník – rekordní účast!

Ve čtvrtek 1. května se již popáté sjeli mladí šachisté z okresů 
Kladno, Beroun, Praha-západ a Rakovník na závěrečný turnaj 
Regionálního přeboru mládeže do buštěhradské Sokolovny. 
Přestože termín tentokrát připadl na „dlouhé volno“, zazna-
menali jsme rekordní účast 66 hráček a hráčů z 11 oddílů! 
A kvalita nezůstala za kvantitou – vzhledem k poslední mož-
nosti zlepšit své celkové pořadí v Regionálním přeboru a pro-
bojovat se do finále Krajského přeboru přijela ve všech věko-
vých kategoriích téměř kompletní špička. Příležitosti zahrát si 
„doma“ využili členové našeho oddílu i šachového kroužku 
Základní školy, a tak jsme zaznamenali historický rekord (další 
v této sezóně): 14 buštěhradských účastníků!

Po loňském druhém místě se suverénním vítězem se stal 
Radek Wasserbauer z Rakovníka, když v 7 kolech získal plný 
počet 7 bodů. Na druhém místě skončil Jindřch Paukert z Řev-
nic se 6 body a velkou radost nám udělal Michal Černý, který 
s 5 body obsadil 3. místo! 

Ve vyrovnanějším a početnějším turnaji mladších žáků zví-
tězil Josef Starýchfojtů z Řevnic (6,5 bodu) před naším nejú-
spěšnějším členem Ondrou Škubalem (5,5bodu) a Jiřím Vreci-
onem z Berouna (také 5,5 bodu).

V jednotlivých věkových kategoriích získali naši hráči 3 
medaile a další výborná umístění:
Mladší dívky: 5. Ája Krupičková
Starší dívky: 3. Katka Budíková
Kategorie H10: 9. Jirka Šefčík, 11. Adam Fialka
Kategorie H12: 2. Ondra Škubal, 4. Lukáš Dvořák, 7. Mirek Šefčík, 
10. Kryštof Budík
Kategorie H16: 3. Michal Černý

V doprovodné znalostní soutěži (10 otázek o šachu, Buš-
těhradu a Evropské unii) zvítězil buštěhradský Adam Lukáč 
s 8 body. Zvláštní cenu za získaný dvoustý buštěhradský bod 

v letošním Regionálním přeboru získal 
Pepa Kožmín, který v celém turnaji uhrál 
jako nováček právě tento jediný bod, ale 
ve správnou chvíli :-)

Díky Městskému zastupitelstvu Buš-
těhradu si vítězové obou turnajů odvezli 
poháry, nejlepší hráči věcné ceny a vítě-
zové jednotlivých věkových kategorií 
medaile. Naše poděkování patří též a 
zvláště členu Městského zastupitelstva 
panu docentu Trnobranskému, který se 
jménem města zúčastnil závěru turnaje 
a dekoroval všechny vítěze (nejen Velké 

ceny Buštěhradu, ale i celého Regionálního přeboru). 
Pavel Buk

Z turnaje v sokolovně  foto: archiv šachového oddílu

reklama

hlavně „aby si všichni zahráli“ a také aby 
dostali šanci naši nejlepší žáci. Všechny 
tyto cíle byly splněny, Béčko se pohy-
bovalo stále v horních patrech, vzhle-
dem k nadějím Áčka se snažilo v druhé 
polovině soutěže dokonce o postup, 
ale prohrou v poslední kole přišlo 

i o bronzovou příčku. Céčko svou první 
sezónu zvládlo skvěle, v těsně prohra-
ných zápasech chyběly k bodíkům zku-
šenosti, ale vítězstvím nad Kladnem E 
se postaralo se o největší překvapení 
soutěže a rozhodlo tak o postupujícím! 
Za obě družstva nastoupilo celkem 18 

hráčů, z toho 6 žáků. Nejúspěšnějšími 
byli: Pavel Buk (kapitán B, 7 / 9), Anto-
nín Huml (B, 6,5 / 9), Miloslav Mleziva 
s. (B, 5,5 / 9), Miroslav Mráz (kapitán C, 
5 / 8), Lubomír Huml (B, 4,5 / 8), Michal 
Černý (C – žák, 4 / 8), Katka Budíková (C 
– žákyně, 3 / 4). 
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Práce z domova!
www.jobdoma.cz

reklama

„Od zlata po vrata“
Mít ve městě pekaře, bylinkářku, 

kováře, zednického mistra nebo krej-
čího se již odpradávna považovalo 
za samozřejmost. Ovšem ne všude 
už bylo možné najít koželuha, koláře 
nebo kloboučníka. Mezi taková stará 
řemesla lze jistě počítat i obor pasíř-
ství. Dříve se pasíři zaobírali zpracová-
ním kovů a následnou výrobou před-

mětů z nich. Na mistry středověku 
a počátku novověku, kteří vyráběli 
tepané poháry, mísy, korbele, svícny, 
lucerny, lustry, bohatě zdobené krytky 
zámků, bohoslužebné náčiní, kalichy, 
monstrance, relikviáře a konvice nebo 
tepáním zdobené kříže, mříže i dveřní 
závěsy, navazují i pasíři dnešní. 

Mistr uměleckého řemesla pan 
Ivan Houska, od ledna 1993 spolu-
zakladatel firmy Houska Et Douda – 
pasířství, má ateliér a kancelář právě 
zde, na Buštěhradě. A máme-li ve 
městě pasíře, mohli bychom vědět, 
a měli, o kom je řeč.

Půjčil jsem si od pana Pergla prezen-
tační složku vaší firmy, něco se dozvěděl 
z internetu, ale vyjma data založení jsem 
se o vašem působení v Buštěhradě nedo-
četl. Jak dlouho tady pracujete?

Na Buštěhradě jsme od roku devade-
sát devět, na podzim v tomto roce jsme 
se dohodli o pronájmu prostor a v roce 

2000 jsme se nastěhovali. 
Tenhle dům je majetkem 
Nadace hudebního fondu, 
která ho koupila od našeho 
souseda, patřilo to rodičům, 
bývala to pekárna. Před 
námi tady v nájmu bývala 
tiskárna. Nyní je to zapsáno 
jako nadační jmění a máme 
předkupní právo, pokud by 
se to mělo prodat.

Co takhle pivovar? Tam je 
spousta prostoru pro dílenskou 
malovýrobu. Zajímá vás?

Pivovar je úžasný. Dost mě štve ta 
tahanice s bouráním. Samozřejmě 
jsem také podepsal tu petici. Ale pro 
naše potřeby je moc velký. To bychom 
museli třeba rozšiřovat počet lidí a shá-
nět velké množství zakázek a podobně. 
Tohle řemeslo nejde dělat takovým 
způsobem, to už by se ztrácel charakter 
výroby. Patnáct dvacet lidí, to už je fab-
rika, a to člověka oddaluje fyzicky od té 
vlastní práce. Možná třeba s někým, rád, 
kdyby to někdo koupil.

Máte s Buštěhradem nějaký historický 
vztah, příbuzenstvo nebo tak?

S Buštěhradem mám vztah – citově. 
Uvažovali jsem přemístit sídlo firmy 
sem, ale naše ekonomka nás od toho 
zrazovala, protože v Praze, kde máme 
oficiální sídlo firmy, tam jsou milióny 
firem a jsme tam takhle malinký. Tady 
bychom se dostali pouze nahoru malin-
kého paklíku a víc nic. Nehledě na to, že 
naše daně nejsou zas tak velké. A tak, jak 

se teď rozdělují prostředky, tak to stejně 
nejde do měst. Všechno se to nasype do 
velikého trychtýře, ten to sežere a pak to 
stejně přerozdělí někomu cizímu. 

Chodíváte s vašimi spolupracovníky 
na obědy do hospody, takže jsem nějaké 
viděl. Kolik lidí ve vaší dílně pracuje? Co 
byste o nich mohl říci?

Jsou šikovní. Jsou to moc šikovní 
kluci, na které je spoleh. Tady to fun-
guje jinak než někde ve výrobě. Jsme 
dva společníci a je tu pět zaměstnanců 
jako základní kádr. Pak, když je víc 
práce, si domlouváme další spolupra-
covníky na smlouvu. S většinou už spo-
lečně děláme dvanáct třináct let, tak 
se všichni dobře známe, i naše rodiny, 
tak je to jiné než někde ve fabrice. Jen 
mi samozřejmě všichni vyčítají, že jim 
dávám málo peněz, to by se mohlo 
podobat, ale zase tady pořád, jak se říká, 
„nepadáme na držku“... Někdy musíme 
s kolegou řešit složité problémy s eko-
nomickou stránkou, ale nikdy nás chlapi 
nenechali ve štychu, takže je to taková 
dobrá vzájemná symbióza.

Jako výškový specialista jsem něko-
likrát montoval třeba po kostelích pro 
firmy, jež zřejmě patří k vašemu řemeslu. 
Je hodně pasířů, třeba v Praze?

Pasířů je samozřejmě víc, ale větši-
nou se specializují na různé obory. To 
hlavní, nejzákladnější, co se týká dneš-
ního pasířství, jsou osvětlovací tělesa, 
lampy, lustry. V Praze je asi největší 

Žijí mezi námi HBC Buštěhradští 
Rytíři

Oddíl hokejbalu Buštěhrad Rytíři 
zvou na své tréninky případné zájemce 
o hru za Buštěhrad na Kladensku, věk 
od 15 let. Kdo máte zájem, ozvěte se na 
e-mail Bustehradrytiri@seznam.cz, kde 
už vás budeme informovat. V případě 
většího počtu zájemců mladších 15 let 
bude zaveden dorostenecký oddíl.

Sokol Buštěhrad

Mistr Houska foto: J. Blesk
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v tohle oboru Láďa Čermák. Rozdíl mezi 
ním a naší firmou je v manufakturním 
způsobu výroby. Dělají ve velkém, mají 
svého soustružníka, leštiče, kovotlači-
tele, elektrikáře a předávají se takhle 
za sebou výrobky ve větší sérii a pak 
z toho vypadnou třeba lampičky. My tu 
lampičku uděláme v podstatě stejně, 
ale u nás ten kluk takovou lampu udělá 
od začátku až do konce. Samozřejmě se 
tak nemůžeme dostat na Čermákovy 
ceny, ale naše výhoda je v tom, že jsme 
pružnější v reakci na zakázku. On se spíš 
vyhýbá věcem, co mu nesednou do 
jeho šablony, a drží se zakázek, na které 
má komponenty a polotovary a odlitky. 
Jsme tedy výrobně dražší, ale zato flexi-
bilnější. Samozřejmě se nemůžeme srov-
návat ani s fabrikou na lustry v Kame-
nickém Šenově. Ale když by měli udělat 
třeba něco do interiéru podle dobové 
fotky, tak dva měsíce to kreslí návrháři, 
někdo dělá technologii výroby, někdo 
technické výkresy. Zatímco tady, když 
trochu přeženu, já to nakreslím třeba na 
pytlík od svačiny a jdem na to. V tom je 
naše výhoda.

Když říkáte o kreslení, vy máte nějaké 
speciální výtvarné vzdělání?

Ne. Já jsem vyučený v Uměleckých 
řemeslech, u mistra Leonarda Beitlera, to 
tam určitě napište. Tomu bylo osmdesát 
let, když jsem nastupoval do učení. Byl 
to takový nestor pražských pasířů. Pra-
coval na Ořechovce, byl to středně velký 
pasíř, tak kolem deseti lidí, začal vlastně 
za Rakouska-Uherska a skončil za soci-
alismu. Zakládal Umělecká řemesla 
už jako starý pán. Tam jsem byl v tříle-
tém oboru a pak jsem si dělal večerně 
Střední odbornou školu pro pracující v 
kultuře. Tenkrát vybrali různé příbuzné 
uměleckořemeslné obory a udělali pro 
nás střední školu v Břevnově, Na Mar-
kétě. Kromě běžných předmětů jsme 
měli navíc technologii, kreslení, foto-
grafování a podobné věci. Pak mi bylo 
ministerstvem přiděleno právo pou-
žívat titul mistra uměleckého řemesla, 
a tím jsem v rámci vzdělání skončil. Mám 
také restaurátorské licence, řemeslnou 

i sochařskou, a to i přesto, že nemám 
akademické vzdělání. Zákon to totiž 
požaduje, ale stát ho neposkytoval. Aka-
demie neučila restaurování kovů. Byl to 
rozpor, ale na základě praxe jsem ho 
po mnoha debatách dostal. Ale k tomu 
všemu ještě musím ještě něco říci. Když 
jsem byl malý, tak jsme s otcem, pracov-
níkem zahraničního obchodu, žili dva 
roky v zahraničí. A tam jsem se prvně 
setkal s touhle prací. A když jsem potom 
vyšel ze školy, tak jsme s rodiči odjeli do 
Káhiry, kde jsem nějakou dobu cizelo-
val. Přivedl mě k tomu o rok 
starší bratr, který s tím začal 
dřív. Jinou pasířskou tradici 
v rodině jsme neměli. Děda 
byl vyučený kasař. A celý 
život dělal policajta. To je 
jen taková zajímavost.

Shodou okolností tady u vás 
na praxi byla dcera jednoho 
mého kamaráda. Máte žáky?

Jéje, tady už bylo lidí. 
Ale vzpomínám si na ni. 
Oni sem chodí a má to sou-
vislost s licencemi a realizacemi, které 
děláme. Na VŠCHT vznikl nový obor – 
restaurování kovů – tak spolupracujeme 
třeba s profesorem Novákem, který vede 
katedru korozního inženýrství. A tak jsem 
na fakultě asi před čtyřmi lety začal před-
nášet o restaurování a také chodím ještě 
několikrát do roka přednášet „na historii“. 
Z turnovské školy nám sem posílají stu-
denty na praxi. Pasíř by totiž měl umět 
všechny technologie, jak se říká „od zlata 
až po vrata“, což bylo heslo mého mis-
tra. Měl by zvládnout řemeslo od zlatých 
šperků až po kovaná vrata. A tak tady 
jsou každým rokem jeden dva lidi. 

V neuvěřitelně širokém výčtu vašich 
významných zakázek jsem nenašel nic 
z buštěhradského okolí. Měli jste někdy 
nějakou objednávku přímo z Buště-
hradu?

Ne. Zajímal mě profesionálně z mědi 
tepaný rytíř na radnici v Kladně. Ale 
v podstatě ta práce spíš chodí za námi. 

Z Buštěhradu zatím nic, jen sem občas 
zajdou někteří lidé, co si našli naši 
reklamu. Ale upřímně, opravu nějaké 
drobnosti jsme dělali jen výjimečně. 
Trochu se tomu bráníme, protože jsme 
na takové objednávky příliš drazí. Nedo-
týkám se normálních lidí, ale náš pro-
gram a ekonomika nedovolují nízké 
ceny. Raději něco třeba uděláme jako 
sponzorský dar. Ale opravdu výjimečně. 
Spíš sponzorujeme různé kulturní akce 
a koncerty. To sem třeba vždycky chodí 
nějaký pan Paulík, jestli ho znáte...

No to víte, že znám. To je totiž člověk, 
který obvykle dělá pro náš Zpravodaj 
takové zajímavé rozhovory, jako vedeme 
právě spolu. A tak bych si vás při té příleži-
tosti trochu vyzkoušel, jestli dovolíte. Jako 
původní Pražan jsem kdysi v dětství obje-
vil naproti Prašné bráně na střeše banky 
opravdovou českou „sochu svobody“. 
Má všechny atributy jako ta pařížská 
nebo americká, tedy pochodeň, ostna-
tou korunu, atd. A jede na našem českém 
lvu. Vodil jsem tam potom dívky na rande 
a dělal chytrého. Byl jsem později pra-
covně nedaleko ní na střeše a vím, že je to 
plechová plastika. Víte o co jde? 

Nejede na lvu, ale jde vedle něho. 
Nevím přesně, kdo ji vytvořil, ale restau-
rovalo se to, když se dělala budova 
banky, po dokončení „obecňáku“, někdy 
v letech devadesát pět až sedm. A já 
jsem se o to taky ucházel, ale dostal to 
Rudla Polák. To je kovář, ale má pasíř-
skou licenci. Je to z mědi, ale není to lité, 
je to tepané. Mně to nedalo a byl jsem 

Pasíři na obědě foto: J. Blesk
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se na to podívat u něj v dílně. Udělali to 
moc pěkně. My jsme dělali podobnou 
sochu, Jiříka v Poděbradech na náměstí, 
jak se můžete podívat na našich strán-
kách (www.houska-douda.cz) na inter-
netu. Tam je i olomoucký Čestný sloup 
Nejsvětější Trojice, tabernákl obrazu 
Panny Marie Mantovské, několik krás-
ných monstrancí a relikviářů, schránka 
Pražského Jezulátka z kostela Panny 
Marie Vítězné a spousta dalších infor-
mací o práci naší firmy. Mimochodem 
tam zanedlouho budeme mít i pět 
dokumentárních filmů o zajímavých 
zakázkách, tak se na to mohou všichni 
podívat. Teď právě děláme trigy, zlacené 
zábradlí na střeše a další věci pro pražské 
Národní divadlo. Co je totiž ještě pod-
statné dodat, že asi osmdesát procent 
našich zakázek je státních a převážně 
jde o restaurování. My tu novou výrobu 
děláme také, ale maximálně těch dvacet 
procent. Ale to se týká opět těch licencí 
a podobně.

Poděkovat za rozhovor a ode-
jít z útulné pracovny provoněné 

dýmkovým tabákem se mi vůbec 
nechtělo. Ještě jsem se dozvěděl, 
že mistr Houska býval horolezcem 
a léta poletuje se svahovým padá-
kem, dokonce už i s motorem. Měl 
jsem proto v hlavě ještě mnoho otá-
zek, ale práce čekala. Tak jsme se za 
ní oba rozešli. A když jsem pak něko-
lik hodin psal tyhle řádky, tak jsem 
byl stále plný přátelské otevřenosti, 
s níž jsem si s panem Ivanem Hous-
kou povídal. Díky.

Jirka Blesk

Řemeslo foto: J. Blesk

Psí výkaly
Zaslán uživatelem/kou: Ivan Růžička 

Datum: 29. 4. 2008 22.26

Dobrý den, 
rád bych upozornil na množící se psí 
výkaly, bydlím u rybníka a mohu říci, že 
den ode dne je jich stále více. 

Copak je takový problém to 
„hovínko“ sebrat ? 

Je opravdu super, když ráno před 6. 
hodinou chcete jet do práce, vycouváte 
ze vrat a vystoupíte, abyste zavřel vrata 
a šlápnete rovnou do „hov...“. 

Prosím všechny „pejskaře“, sbírejte 
ty výkaly, i já mám psa a mohu říci, že 
jeho exkrement si nikdo nikdy nena-
šlápnete, jelikož to vždy uklízím!!! Není 
to takový problém!!! Stačí igelitový pyt-
lík... ten není zas tak drahý, ne? 

Tento problém není určitě jen u ryb-
níka... 
Díky za pochopení. 
S pozdravem 
Ivan Růžička 

Sebepropagace 
v diskusním fóru
Zaslán uživatelem/kou: Jakub Plášek

Datum: 15. 5. 2008 13.58

Cítím v Jirkově příspěvku osten iro-
nie a mírného rozhořčení... Jenomže 
on by to nemusel být špatný nápad mít 
zvláštní „inzertní“ sekci ve fóru. Ten, 
kdo něco umí nebo na to má přímo 
firmu, se takhle veřejně nabídne. 
Zatím to probíhá tak, že když potře-
bujete dejme tomu instalatéra, tak se 
ptáte po všech známých a ne vždycky 
úspěšně. 

Výhodou by mohla být i určitá mož-
nost zpětné vazby, ať už spokojených 
nebo nespokojených. 

Anebo vám přebývá pár pytlů 
cementu, tak je nabídnete sousedům :-)

Z buštěhradského 
WEBU

Naši jubilanti 
(červenec–srpen)
75 let
HLINKOVÁ Věnceslava, ul. U Dálnice
MICHALIČKOVÁ Anna, Vávrova ul.
 
80 let
LUKEŠ Jaroslav, Prokopova ul.
JONÁKOVÁ Libuše, Lípová ul.

Vzpomínáme
Dne 29. 6. 2008 vzpomeneme nedo-
žitých 100 let od narození naší hodné 
maminky, paní Růženy Dupové. Pro-
sím, vzpomeňte s námi, kdo jste jí znali 
a měli rádi. S láskou vzpomínají dcery 
Růžena Bartáková a Zděna Kuthanová 
s rodinami. Děkujeme.

KRÁTCE
Již vícekrát se vzpomínalo, jak se 

chodívalo s procesím ke Svatému 
Jánu. Tak bude dobré všem připome-
nout, že poutní mše svatá, Slavnost 
Narození Sv. Jana Křtitele, se koná 
v úterý 24. června od 16 hod v kos-
tele Sv. Jana Křtitele na Dříni. Pěšky 
z Buštěhradu lesem nebo od zastávek 
MHD – linky 4 a 14 ze zastávek Dříň – 
Na Šestém nebo Dubí – Sokolovna. 
Lze tam prý i zajet autem po asfal-
tové silnici od zastávky Na Šestém.

V neděli 29. června (na svátek Petra 
a Pavla) se koná od 14 hod tradiční 
Pouť na Budeč.

JB

SpolečenSká rUbrika
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STALO SE

Z letošních čarodějnic foto: Jaroslav Pergl

Z letošních čarodějnic foto: Jaroslav Pergl

Oslava Dne matek v sokolovně       foto: J. Pergl

V neděli 11. 5. uspořádal kulturní výbor města Buštěhradu slavnostní odpo-
ledne k příležitosti mezinárodního dne matek. Už před vstupem do sálu soko-
lovny vítal přicházející pan místostarosta Kadlec a přicházející matky obdaroval 
růží. Děti z Mateřského centra Buštěhradský pelíšek připravily maminkám jako 
malou pozornost drobné dárečky a přáníčka. Celým programem přítomné 
vtipně slovem i kytarou provázel Jan Paulík. V úvodu předvedly maminkám 
své krojované vystoupení děti z družiny pod vedením paní Holeyšovské. 
Starší děvčata předvedla své disco. Pan Václav Fikrle zarecitoval maminkám za 
hudebního doprovodu J. Paulíka a na závěr všem krásně zahrála a zazpívala na 
Buštěhradě už známá zpěvačka Jitka Vrbová.
Poté již následovalo tradiční Setkání při muzice s kapelou p. Slavíka z Lán. Věřím, 
že se všichni dobře bavili a hlavně maminky že si svůj svátek správně užily.

Jaroslav Pergl

Málokdo dnes asi ví, že tradice oslav 
této noci vychází z keltských zvyků 
a rituálů, kterými žehnali půdě, aby 
dobře rodila, a stromům, aby dávaly 
zdravé plody. Magické praktiky těchto 
oslav později církev připisovala temné 
moci ďábla uskutečňované právě čaro-
dějnicemi. 

U nás na „Buštíku“ se moc o magic-
kých praktikách bavit nedá, nicméně 
akci máme, řekla bych, neméně velko-
lepou jako tenkrát. Vždyť spousta lidí ze 
širokého okolí se sjíždí tento večer sem 
k nám, aby mohla prožít Čarodějnice 

právě u rybníka „Na Babkách“.
Letošní ročník byl plný 

zábavy, od programu pro děti 
pod vedením krásně ošklivé 
paní Čarodějnice, přes skupinu 
historického šermu Bakaláři až 
po hudební skupiny různých 
žánrů (Tremoloboty, Bobby 
Houda, Patex a Padrťáci).

Všechno vypuklo plus 
mínus v šest hodin večer na 
Žižkově náměstí, odkud se 
průvod dlouhý jako Lovosice, v čele jak 
se patří s čarodějnicí, vydal uličkami 
Buštěhradu směrem k rybníku. Kdo 
se účastnil, mohl vidět čarodějnice 
malé i velké, mladší i starší, odpudivé 
i hezky strašlivé. Zkrátka všech mož-
ných druhů. Když průvod doplul až 
k ohni, mohl Honza Paulík slavnostně 
zahájit celý večer. Na pódiu se objevil 
i host, a to politik Jiří Dienstbier. Pak už 
zábava začala volně plynout a přítomní 
si mohli užívat večer po svém. Někteří 
sledovali dění programu pod podiem, 
jiní postávali u stánků s občerstvením 
a občerstvovali se, mnozí se zasta-
vovali u přátel a známých a klábosili. 
I děti si přišly na své, a to při vystou-
pení Čarodějnice Rendy, která pro ně 
měla připravené soutěže a písničky 
a nakonec samozřejmě i sladkosti. Při 

vystoupeních hudebních skupin se 
mnozí dali i do tance. Prostě každý 
podle své chuti. Celým večerem se 
linula pohoda a ti, kdo přišli, určitě neli-
tovali. Jak už to ale tak bývá, příjemné 
věci utíkají daleko rychleji, a tak i tato 
čarovná noc měla svůj konec. My už 
se ale pomalu můžeme začít těšit na 
tu Filipojakubskou noc příští, a snad 
stejně vydařenou. 

A bez koho by se to celé neobešlo?
Samozřejmě bez pořadatelů, kte-

rými byli Junák Buštěhrad a Městský 
úřad Buštěhrad. Bez celé řady sponzorů 
a hlavně bez vás,kdo jste se osobně 
zúčastnili!

Letošním Čarodějnicím třikrát Hurá 
a příštím Na viděnou!

Eliška Hrabinová

Čarodějnice
aneb Filipojakubská noc po buštěhradsku

Oslava Dne matek

Stalo Se
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PAMÁTNÍK LIDICE

ve Světě zvířat

Bylo prvního června a hodiny odbily 
30 minut po poledni. První děti se nahr-
nuly k registraci, aby si mohly zasou-
těžit v mnoha disciplínách, které byly 
připraveny na fotbalovém hřišti, a aby 
tak měly možnost získat hezké ceny za 
svoje snažení.

Než však soutěžení začalo, měli 
všichni přítomní ještě možnost shléd-
nout program. Bylo to předvedení 
modelů letadel, které létaly až několik 
metrů nad zemí a dělaly různé zákruty 
a obraty, a autíček na dálkové ovládání.

Letošní Dětský den byl tématem zví-
řecí a tak na stanovištích děti mohly 
sbírat broučky, přetahovat se o hada, 

házet na medvěda nebo třeba stěhovat 
mraveniště, skákat jako klokan a mnoho 
dalšího. Samozřejmě nešlo o opravdová 
zvířátka. Vždyť kdo by se postavil tváří 
v tvář medvědovi s otevřenou tlamou 
nebo se odvážil chytit hada za hlavu? 

Děti si celé odpoledne užívaly her 
v jednotlivých disciplínách. K tomu 
hrála veselá hudba, svítilo sluníčko 
a opékaly se buřtíky. Po skončení všech 
her byla chvilka mírného napětí, než se 
spočítaly výsledky. Následovalo vyhlá-
šení a k radosti všech soutěžících obdr-
žel každý alespoň malý dáreček. Den to 
byl nad míru povedený a děti se svými 

rodiči v patách odcházely spokojené. 
A to je důležité.

Ještě se musím zmínit o těch, kterým 
vděčíme za tak dobře zorganizovaný den 
– kluci a holky z Junáka Buštěhrad, fot-
balistky Zděna teamu, hokejbalový tým 
Rytíři Buštěhrad a maminky z Mateřského 
centra Buštěhradský pelíšek. Velký dík také 
patří všem sponzorům a MÚ Buštěhrad.

Eliška Hrabinová

Dětský den

Oslavy MDD foto: Jaroslav Pergl Oslavy MDD foto: Jaroslav Pergl Oslavy MDD foto: Jaroslav Pergl

památník lidice
VÝSTAVA 
36. ROČNÍKU 
MEZINÁRODNÍ 
DĚTSKÉ VÝTVARNÉ 
VÝSTAVY LIDICE 2008 
OTEVŘENA! 

Ve středu 28. května byla v Lidické 
galerii slavnostně otevřena výjimečná 
výstava dětských kreseb – MEZINÁ-
RODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA 
LIDICE 2008 a to již 36. ročník. 

Od ranních hodin proudily do galerie 
děti z celé republiky, které si přijely pře-
vzít nejvyšší ocenění výstavy – diplom 
a medaili Lidická růže, přijížděli vel-
vyslanci a zástupci ambasád 15 zemí, 

pedagogové, odborná veřejnost, děti 
z blízkých škol a školek – z Lidic, Buště-
hradu, Hřebče nebo Kladna a další hosté. 
V 10 hodin začalo v zahradě Lidické gale-
rie divadelní představení pro děti divadla 
DELLARTE - O Popelce, souběžně si děti 
mohly vyzkoušet různé hry, které pro ně 
v zahradě připravilo Středisko volného 
času Labyrint Kladno. 

V 11 hodin začal slavnostní program, 
který zahájily členky Sportklubu ČASPV 
Kladno, po nichž zahráli a zazpívali žáci 
ZUŠ Buštěhrad – Šárka a Radka Troja-
novy, Tereza Luksíková a Martin Gedeon.

Ocenění Lidická růže předal nejlepším 
dětským výtvarníkům osobně na pódiu 
1. náměstek Ministerstva kultury JUDr. 
František Mikeš společně s náměstkem 
Ministerstva školství Doc. Dušanem Luž-
ným a ředitelem Památníku Lidice JUDr. 

Miloušem Červenclem. 
Cena poroty byla letos udělena za 

dlouhodobou práci s dětmi a projekt 

Denitsa Valentinova Valeva, 8 let, Bulharsko – 
Lovech.
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V Lidicích se křtilo

Páni z Růže ZUŠ Český Krumlov. Letos 
byla do Lidic pozvána také dívka z Chor-
vatska – 11 letá Sara Cuklin z Fotoklubu 
Varaždin, která získala medaili za kolekci 
fotografií.

Na výstavě, která je otevřena od 
28. května do 29. října 2008, je možné 
shlédnout přes 1 000 oceněných prací 
od dětí z České republiky, Slovenska 
a dalších 46 zemí, včetně tak exotických 
jako je Srí Lanka, Indie, Singapur nebo 
Keňa. Ze 6 788 došlých prací ocenila 

odborná porota 519 prací 
dětí z České republiky 
včetně 62 medailí a 492 
prací z ciziny včetně 67 
medailí. Nejvyšší ocenění 
Lidická růže – medaili za 
kolekci malby a kresby 
získala i Základní škola 
Buštěhrad, kterou pře-
vzala na slavnostním 
vyhlášení osobně ředi-
telka Bc. Věra Sklenářová, 

12 čestných uznání poputuje dětem do 
Základní umělecké školy Buštěhrad za 
jejich kolektivní dílo.

Letošní výstava unikátních obrázků 
a prací je doplněna tvořivým koutkem, 
kde si malí návštěvníci mohou malo-
vat, vyrábět bramborová razítka, sklá-
dat puzzle, hrát počítačovou hru nebo 
si zkusit vyplnit hru Putujeme výstavou.

Udělejte si s dětmi čas a přijďte se na 
výstavu podívat. 

Ivona Kasalická, kurátorka MDVV

„Byla to událost mimořádná a jedi-
nečná,“ vyjádřili se o křtu nové knihy 
Přemysla Veverky Jak se chodí do Lidic 
přítomní představitelé Klubu autorů 
literatury faktu (KALF), spisovatelé Ivan 
Brož, Roman Cílek, Miroslav Kučera 
či Miloslav Moulis. Křest se uskuteč-
nil 20. května před zaplněným sálem 
Lidické galerie. Kromě jiných se v něm 
sešly lidické ženy, někdejší lidické děti, 
paní Běla Jensen, Češka žijící v Norsku, 
zakladatelka humanitární organizace 
Stonožka, v níž děti pomáhají jiným 
dětem, dále starosta Obecního úřadu 
v Lidicích Josef Mareš, dva lidičtí zastu-
pitelé a také starosta Městského úřadu 
v Jaroměři Jiří Klepsa.

V knize Jak se chodí do Lidic – souboru 
literárních statí, črt a sloupků – Veverka 
evokuje životní osudy obyvatel starých 
Lidic i události související s výstavbou 
nové obce, zpodobuje příběhy lidických 
žen a někdejších lidických dětí a rovněž 
upozorňuje na viníky tragédie. 

Jak úvodem křtu zdůraznil ředitel 

Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl, 
vydavatelská činnost představuje 
významnou aktivitu této organizace, 
a tak se Veverkova kniha Jak se chodí do 
Lidic, kterou pro Památník Lidice vydalo 
nakladatelství Ing. Ivan Ulrych – VEGA-L, 
Nymburk, řadí k publikacím s lidickou 
tematikou, jež se péčí Památníku již 
dostaly mezi čtenáře. 

Organizátoři uvítali, že pozvání přijal 
tak vynikající herec, jakým je Josef Somr. 
Přečetl tři ukázky z Veverkovy knihy – 
a jeho mužný a přitom hluboce prožitý 
projev představoval strhující zážitek, 
který diváky nadchl. Docent PhDr. Jan 
Halada, CSc., z Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy, člen výboru KALF, 
hovořil o Veverkově knize v souvislos-
tech literatury faktu i beletrie a zdů-
raznil, že publikace respektuje histo-
rické skutečnosti a zároveň má ambice 
zaujmout čtenáře emotivními či fanta-
zijními postupy. „Cítím jistou nervozitu,“ 
řekl Přemysl Veverka, „zvláště před vámi, 
Lidickými. O některých z vás se v knize 
píše, na jiné, kteří jsou v ní připomínáni, 
si pamatujete nebo jste je znali. To není 
pro autora snadná pozice. Přál bych si, 
abyste knihu přijali.“ 

Poté Jan Halada a s ním spisovatel 
Roman Cílek, který napsal k publikaci 
výbornou předmluvu, sedmnáctiletá 
Anna Zelenková, jež ji doprovodila 
pozoruhodnými kolážemi, a hudebník 

Hudební vystoupení žáků ZUŠ Buštěhrad - Šárka a Radka 
Trojanovy, Tereza Luksíková                                                       foto: J. Pergl 

Ocenění a hosté vernisáže MDVV foto: J. Pergl 

Herec Josef Somr čte ukázky z knihy Jak se 
chodí do Lidic foto: archiv Památníku Lidice
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Karel Vágner popřáli pokřtěné knize 
šťastný start ke čtenářům.

Zatímco Veverka knihu podepiso-
val, v sále se objevili díky pochopení 
ředitelky ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě 
Mgr. Věry Sklenářové žáci této školy 

a předznamenali druhou část večera. 
V jejím úvodu převzal Jaroslav Tau-
ber mladší z rukou ředitele Památníku 
Lidice ocenění pro vítěze turnaje ama-
térů ve stolním tenise, který tato orga-
nizace uspořádala. 

Po t o m  u ž 
pódium patřilo 
skupině Vág-
ner Family, tedy 
Karlu Vágnerovi 
a jeho dětem 
Andulce a Jose-
fovi. Produkce 
skupiny se nesla 
v milé, jakoby 
soukromé atmo-
sféře. Dvanác-
tiletá Andulka 
s i  d i v á k y 
svým zpěvem 

nepochybně získala, avšak prozradila, 
že do budoucna myslí spíše na balet 
než na zpěv. A sedmnáctiletý Josef Vág-
ner – Objev roku Český slavík Mattoni 
2007 – zaznamenal úspěch možná až 
překvapivý. Přítomné fanynky proká-
zaly, že sympatický zpěvák má cestu 
k popularitě otevřenou. Když pak Pepa 
premiérově zazpíval spolu se žáky buš-
těhradské školy hymnu hnutí Stonožka 
s názvem Nezůstávej sám, přítomní se 
neubránili dojetí. Rovněž vyznání Karla 
Vágnera, jímž se přihlásil k myšlence 
lidického tématu, korespondovalo se 
zaměřením večera.

„Křest byl důstojný a přitom neofi-
ciální, vážný i zábavný,“ shodovali se 
účastníci. Je to další důkaz, že si v Lidi-
cích nejen připomínáme odkaz tamější 
tragédie, ale že tam i umíme žít. 

 /red/

Autor během autogramiády                  foto: archiv 
Památníku Lidice

Otec s dcerou zpívají slavnou píseň Hej, 
mistře basů       foto: archiv Památníku Lidice Josef Vágner oslnil zejména dívčí část 

publika         foto: archiv Památníku Lidice

Žáci buštěhradské školy si s Pepou Vágnerem zazpívali hymnu hnutí Stonožka    
foto: archiv Památníku Lidice

Už tradičně se v lidické výstavní síni Pod tribunou objevila 
koncem května živá barevná krása, nainstalovaná se znač-
ným citem a vybraným vkusem. Český zahrádkářský svaz 
– Územní sdružení Kladno tu uspořádal za podpory magis-
trátu města Kladno a spolu s Památníkem Lidice výstavu „Iris 
– kosatce“. Květiny odkvétají, ale vzpomínky návštěvníků, kteří 
přišli mimořádné výsledky zahrádkářského umění obdivovat, 
zůstávají…

/vev/ Výstava Iris - kosatce foto: archiv Lidické galerie

Výstava „Iris – kosatce“
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bezpečnoStní SitUace ve měStě bUštěhrad
Období od 1. 3. 2008 
do 31. 3. 2008 
Trestné činy:
1x poškození motorového vozidla (NP)
1x odcizení motorového vozidla (NP) – již nalezeno
Přestupky:
3x přestupek proti občanskému soužití (ZP)
1x přestupek proti majetku (NP)
1x zjištění požití alkoholu řidičem (ZP)

Období od 1. 4. 2008 
do 30. 4. 2008
Trestné činy:
1x ohrožení pod vlivem návykové látky (ZP)
1x odcizení peněz z pokladny lékárny (NP)
3x odcizení motorového vozidla (NP) 
2x vloupání do garáže (NP)
1x vloupání do motorového vozidla (NP)
1x poškození laku motorového vozidla (NP)

Přestupky:
2x přestupek proti občanskému soužití (ZP)
3x přestupek proti majetku (2 NP, 1 ZP)
1x přestupek na úseku životního prostředí (NP)

Zpráva o činnosti Městské policie Kladno 
v obci Buštěhrad
Za měsíc březen 2008:

Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo provedeno dne 
8. 3. 2008 od 7.50 do 9.10 hodin měření rychlosti v ul. Kladen-
ská spojené s kontrolou na průjezd nákladních automobilů. 
Dne 19. 3. 2008 od 10.50 do 12.35 hodin byla provedena kon-
trolní činnost v ulici Kladenská a Tyršova. Za porušení DZ B4 
řešeno jedno vozidlo, za nepřiměřenou rychlost 3 vozidla.
Za měsíc duben 2008:

Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo provedeno dne 9. 4. 
2008 od 10.55 do 12.35 hodin měření rychlosti v ulici Kladen-
ská spojené s kontrolou na průjezd nákladních automobilů. 
Dne 23. 4. 2008 od 10.40 do 13.40 hodin provedena kontrolní 
činnost a měření nejvyšší povolené rychlosti v ulici Kladenská 
a Tyršova. Za nepřiměřenou rychlost řešeno 18 vozidel.

Vznik této nové rubriky inspirovalo 
pátrání po informacích o podzemních 
chodbách na Buštěhradě, o nichž při-
pravuji článek. Pokud vás to bude 
zajímat, může pokračovat i v dalších 
vydáních Zpravodaje. Věřím, že ani 

vás nenechají v klidu pověsti o nálezu 
kostry upíra na Budči, o zlou energií 
nabitém místě u Podlešína, o zaživa 
pohřbené Maxmiliáně Alžbětě ze Zlo-
nic, o tajemných menhirech a další 
zvláštnostech v našem kraji. Doufám 

také, že se s námi podělíte i vy, milí 
čtenáři, o dávná tajemství, o nichž 
jste slyšeli nebo dokonce všechno 
víte. (Pište prosím na: blesk@seznam.
cz nebo do schránky Buštěhradského 
zpravodaje na MÚ.)

tajemné okénko

Nález starověké observatoře u Makotřas
Okolí nedalekých Makotřas je známo 

mnoha geologům a archeologům. Bádání 
zde již sice skončilo, ale stranou zájmu tato 
oblast nezůstala. Při výstavbě silnice Pra-
ha-Slaný byly v roce 1970 odkryty stopy 
dávného osídlení. Na plochém sprašovém 
hřbetu mezi dvěma potoky bylo pravěké 
sídliště již před pěti a půl tisíci lety a nepře-
tržitě bylo užíváno nejméně 700 let. Osada 
byla rozlehlá (asi 100 ha), takže dodnes 
bylo prozkoumána jen padesátina plochy. 
Ovšem mladší doba kamenná nám zde 
nezanechala jen nálevkovitou keramiku 
a zajímavé zoomorfní nádoby. Prozkou-
mány byly také mnohé hroby. Ale nebyly 
to všechno hroby v pravém smyslu. Kos-
terní pozůstatky byly často prapodivně 
uloženy jaksi „bez ladu a skladu“. Vedle 
sebe ležely jednotlivé kosti, jež k sobě 
nepatřily, lebky se nacházely odděleně, 

pozůstatky osob různého věku a pohlaví 
neležely v nějaké pohřební poloze, nýbrž 
jako by je někdo „pomíchal a následně 
rozsypal“. Dost podivné, zvláště když 
na kostrách byla často zřetelná násilná 
poškození. Jediné racionální vysvětlení 
se zřejmě skrývá v možném propojení 
s nedalekými knovízskými nálezy. Jedna 
z nejzáhadnějších kultur doby bronzové 
zde totiž praktikovala jako pohřební ritus 
antropofagii – tedy lidojedství. (Ale o Kno-
vízi třeba příště...)

Ovšem nejzajímavější záhadou asi 
zřejmě bude objev nejstarší paleoas-
tronomické observatoře svého druhu 
v Evropě. V místech, proťatých dnes úhlo-
příčně silnicí, se nalézal uzavřený objekt 
o výměře 9,33 ha. Mnoho nalezených 
otvorů po palisádové hradbě bylo situ-
ováno na neobvyklém místě – v rýze na 

dně čtyřmetrového příkopu, obepínají-
cího víceméně pravidelný čtverec o straně 
300 metrů dlouhé. Marně vědci hledali 
takto neobvyklou opevňovací analogii. 
Takové bytelné hrazení mohla sice mít 
třeba velkokapacitní stáj pro ochranu hos-
podářských zvířat, ale nalezené ostatky 
spíše napovídají nějakému slavnostnímu 
shromaždišti, kde se prováděly obětní 
obřady. Čtvercový půdorys také není 
úplně obvyklý, ale zřejmě měl svůj důle-
žitý účel. Nejvyšší kůly hradby, oriento-
vané svými branami k východu a západu 
Slunce při slunovratech, určovaly polohu 
nejsevernějšího východu Měsíce (Z. Hor-
ský z Astronomického ústavu AV). Dvojice 
jakýchsi „ukazováků do vesmíru“ dovolo-
vala vztyčit rovnostranný trojúhelník, jenž 
pomocí jednoduchých geometrických 
úkonů pomáhal určit východ Slunce při 
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letním slunovratu a jeho západ 
při zimním. Předpona tohoto 
pomyslného trojúhelníku měří 
poměrně přesně 365 megalitic-
kých yardů! Pokud to nejsou jen 
fikce, tak bylo možné pomocí 
takové observatoře získat velmi 
přesný kalendář, který sjed-
nocuje sluneční rok s rokem 
měsíčním. (Pozn.: megalitický 
yard je běžná jednotka užívaná 
archeology a astroarcheology 
při proměřování megalitických 
staveb na celém světě a v naší 
měrné soustavě odpovídá 82 
cm.) A pro zajímavost ještě 
srovnání: tajemná observatoř 
u Makotřas je zcela jistě starší 
než známé Stonehenge v jižní Anglii! 
A její orientace je stejná jako například u 

Cheopsovy pyramidy v Egyptě! Ale pyra-
midy byly vybudovány mnohem později... 

(No, řekněte, není to zajímavé?)
/JB/

Makotřasy zdroj: google.com

„Ó, v takové hospodě je veselo...
a hostinský má zlatý důl. Neboť půl života a celý výdělek zůstává v hospodách na hrani-
cích velkoměst. Pro duši jsou tu druhotřídní vína a kořalky, pivo a hudební orchestrion. 
Pro posilnění těla paprika a guláš, vuřty s cibulí a octem a držťková polévka. Pohlavně 
choří pijí několik týdnů sodovky a limonády a po velkých kocovinách jedí bramborový salát 
a pijí černou s rumem“ popisoval Michal Mareš roku 1926 ilustraci zapadlého košířského 
hostince, zvaného „U volného muže“. Pěkné jméno, že? 
Půjčil jsem si tento citát pro inspiraci, neboť jsem byl již vícekráte vyzýván k napsání 

pojednání o našich hospodách. Nejsa toliko chodcem, alébrž často i posedavačem, jímá mě 
děs, že bych si kritikou buštěhradských náleven mohl způsobiti nevraživosti šenkýřů, ba 
možná i vlastníků těchto provozoven. Ale něco se napsat musí, ne? 
Pod hladinou rozbouřeného pijáckého oceánu, tam, kde v ukrutné a studené hloubce není 

života, tam odpočívá mytický Kahanec. Tento titanik všech pamětníků, s širokou  palubou, 
populárním  popíjením na čápa a slavnými tradičními tancovačkami, ze dna dějin už bohužel 
asi nikdy vyzdvihnout nepůjde. Nezapomeňte! A nebo raději klidně zapomeňme.
Nedaleko, Na Krétě, chvílemi postává v bezvětří, chvílemi kolébavě pluje, ta stará 

galeona - U Bečvářů. Po dlouhé době strávené v docích, vyplula před několika lety na moře 
jako vyměněná. Velmi interesantní prostory s citlivou výzdobou a rustikálními detaily, 
sálající teplo v zimě a chládek v létě, intimní osvětlení i romantická zákoutí, původně 
široký sortiment pitiva a někdejší kulinářské speciality, propůjčily této lodici velkou 
popularitu. Však vlajková loď, s často střídanou posádkou a měněným jízdním řádem, poten-
ciální zájemce o plavbu často přesune ke konkurenci. A lodivod, jenž nepozná, že se blíží 
mělčina, může i skvělou a bytelnou loď přivést do záhuby. A to je pak každý svého štěstí 
strojvůdcem, tedy pardon, admirálem.
Ale máme tu také úplný opak - ten zrezlý plechový ponton zvaný prostě - Hřiště. Není 

to zrovna turistická atrakce, ač provozuje vyloženě sezónní plavby. Není to nablískaná 
jachta u mola někde v Saint Tropez, ani bleskurychlý katamaran pobřežní hlídky. Je to 
však jistojistě bezpečný záchranný člun pro všechny. Veselé i zoufalé, pro trosečníky i 
ztroskotance, pro chlapy s mozoly od silných lan i křehká roztomilá nočňátka, pro dětičky, 
babičky, milence i rozvedence, pro chudé i bohaté. Zkrátka báječné místo pro milovníky 
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čerstvé brízy, spalujícího slunce, dalekých hvězd a širokého obzoru. A samozřejmě i dosta-
tečně širokých srdcí. Na lavicích tu totiž sedí, všichni natěsnáni spokojeně vedle sebe, 
buštěhradští galejníci a věnujíce se každý svému údělu, hledí s neutuchající nadějí 
k okénku, za nímž svůdná usměvavá Pamela nebo opálený sympaťák Mitch konečně zahlásí: 
Klidně pijte, lidičky, zatím ještě nepřistáváme! A to slyší lodníci rádi.
Zvláštním fenoménem našeho přístavu jsou jistě ty malinkaté, k prasknutí naložené, lodičky 

asijských obchodníků. Zvláště brzy po ránu jsou populární zastávkou mnohých námořníků. Laciné 
zboží a tradiční sortiment nápojů jsou zárukou každodenního všeobecného zájmu. A z toho 
mají všichni radost. Až na manželky a zaměstnavatele. Ale zkuste si dát jedno na stojáka od 
cesty, třeba takhle v neděli po ránu, jak se říká „u číňana“. A uvidíte, jak to tam frčí. 
A své předrahé polovičce a šéfovi na pondělí koupíte rohlíky, což je vždycky výhodné.
U hlavního mola, tam co všichni pořád někam spěchají sem a tam, bytelným uzlem upoutaná 

k oblýskanému pacholeti, visí ve vytahaných lanech stará dobrá fregata - U Junků. Zvenčí 
i uvnitř jakoby se zastavil čas. V dýmu lodnických lulek tu sedí zadumaní mužové a vzpo-
mínají na velrybářské začátky. Není jim líto ubíhajícího času, mnozí vědí, že k dálavám 
už nikdy nevyplují, ale zůstávají věrni. Myslí na mysy svých dobrých nadějí, na ztracené 
bílé velryby, na tu někdejší normalizační havaj na Havaji. Sedí a usrkávají si navzájem 
hořkosti svých pohárů. Popíjí sem a tam i kapitán. A to s ním potom není vůbec řeč. Ale 
to nevadí. Nikam neplujeme, tak co?
Poměrně nedávno ještě pravidelně připlouvala kousek vedle příjemná bárka s trošku méně 

příjemnou přezdívkou - Sračkárna. Rádi se v ní svezli mladí i starší, nováčci i mořští 
vlci, přístavní dělnice nebo třeba i piráti. Bylo tu někdy veselo, někdy i ticho, ale 
vždycky přívětivo. Škoda, že i tato loď leží někde hluboko pod hladinou a sní svůj věčný 
sen. A za ztracené sny přeci nemůžeme. Ale vlastně trochu i můžeme.
Možná, že měl kdysi svůj sen i známý bludný holanďan - Hotel Buštěhrad. Ale o přízraku, 

jenž z něho zbyl, vypráví protřelí kormidelníci plavčíkům, když zlobí. Na širém moři se 
v kruzích točí tenhle rozpadlý prastarý koráb, se zbytky kdysi pyšných plachet na poláma-
ných stěžních. Už dávno jej opustily rozmáchlé plány, i krysy. Ale v podpalubí to přeci 
jen žije! No, žije, jak jen lze popsat tu roztodivnou náladu. Ztracení námořníci tu sedí 
pokryti pavučinami vzpomínek. Divocí bukanýři se pravidelně slétají okolo, jako lišajové 
k lampě. Nad bohatými talíři se rozšafně vyvalují páni i kmáni z celého světa. Trpělivá 
posádka  škuneru má kolikrát co dělat, aby stíhala všechny ty žádosti, povely, vtípky, 
zuřivosti, bláznivé nápady, nadávky, podivíny, opilce i sodovkářky. A loď pluje. Jen ten 
nahoře asi ví, kam jednou dorazí. A do toho si fakt kecat nenechá.
Jen ještě zmíním Pegas. Tohle plavidlo bylo postaveno jako normální přepravní loď, ale 

pak ho předělali na zábavní parníček. Zpočátku tam bylo narváno, ale pak najednou zase 
pusto, tak ho dali k ledu. Sem tam se objeví a zase zmizí. Takový kormorán.
Racek - znáte přiléhavější jméno pro parník? Racek je nájemná loď. Dohodnete si pod-

mínky, odvážete jí od mola a hurá k obzoru. Můžete kamkoliv. Když jí pak zase v pořádku 
vrátíte, tak je to v pohodě. A mnozí to zkoušejí. Jeden úspěšněji, jeden méně. Za pokus 
to stojí. Stačí si sehnat dobrou posádku barových povalečů, pár štamgastek a zlobilů, 
jídlo není potřeba, hlavně dost rumu námořníci potřebují, nějakou zábavu, až na vás padne 
trudomyslnost, pevné nervy a odvahu někam zamířit, třeba tam někam kde jsou lvi. Šťastnou 
plavbu a vraťte se zase domů! Třeba i pozdě k ránu, když vás nestáhne malström ke dnu.
A tím jsem se úplně vyčerpal. Po tomto výčtu jste zřejmě, stejně jako já, všichni zvě-

daví, co nového se objeví na obzoru. Povídá se tu o zaoceánském parníku s prastarým jménem 
Vinohrad. Ledacos se staví v loděnicích tu či onde. Nebo třeba přisviští nějaký nečekaný 
křižník. Hlavně aby to nebyl zase Potěmkin nebo Aurora! Ale co, pojďte se se mnou těšit. 
Pojďte si představovat to Něco, moderně vybavené, se skvělou posádkou poctivých lodníků, 
v pozadí pak slušného a nechamtivého rejdaře, k tomu bystrého lodivoda a taky kapitána, 
na kterého je spoleh‘. Ale taky to Něco, co bude žít a plout po čerstvém větru, však někde 
uvnitř s duchem všeho toho dobrého a dávno zmizelého. Tak tedy po námořnicku: Ahój!

JB
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