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AnketA občAnů městA buštěhrAd, 
zAstupitele A stArosty

Brzy budeme hodnotit uplynulé volební období a bilancovat, co se podařilo, a co se naopak neslučovalo s našimi  
představami. Dotázali jsme se několika našich spoluobčanů na jejich názor třemi jednoduchými otázkami. Posuďte 
sami do jaké míry se pohledy na úspěšné nebo neúspěšné kroky města odrazily v jejich odpovědích. Názory nevyjad-
řují mínění redakční rady Buštěhradského zpravodaje a jsou ryze svobodným vyjádřením dotázaných občanů.

1) Co se podle vás, z pohledu občana 
Buštěhradu, podařilo zastupite-
lům města v končícím volebním 
období zajistit pro naší obec?

X (občan si nepřál být jsmeno-
ván):  O dění v obci se moc nezajímám, 
ne že bych neměl zájem, ale z  časo-
vých důvodů. Do zaměstnání odjíž-
dím po sedmé hodině ranní a vracím 
se po sedmé večerní. Ale i přesto jsem 
si všiml, že v obci je o dost větší pořá-
dek, než tomu bývalo. Ulice jsou čistější 
a i o zeleň je určitě lépe postaráno.

Kateřina a Jan Mrkvičkovi (M):  Buš-
těhrad nepochybně funguje a funguje 
relativně dobře. Dobrá je práce tech-
nických služeb, zastupitelé se scházejí, 
hlasují, instituce pod správou města 
nekrachují, jsou uskutečňovány některé 
rozvojové plány, jako např. vybudování 
kanalizace. Podporu nakonec získaly 
i některé aktivity občanů (sem nepočí-
táme jen Mateřské centrum Pelíšek), ale 
například i iniciativy za záchranu zámku 
nebo pivovaru. Vůbec práce stavebního 
odboru se zdá být na vysoké úrovni.

Veronika Kůrková (VK): Zachování 
pivovaru, vybudování kanalizace, rekon-
strukce zámku.

Danuše Fedorková (DF): Nevím 
z jakých financí se hradila fasáda školky 
a vybudované nové hřiště místní ZŠ Oty 
Pavla. Pokud to financovala obec, tak 
chválím, ale je to opravdu hodně málo 
na to, co by se zde mělo a hlavně mohlo 
udělat jen kdyby byla chuť. 

2) Co se jim naopak nepodařilo 
a proč?

X:  Myslím, že stav veřejných komuni-
kací je dost žalostný i když se na tomto 
problému pracuje.

M: Tady je možné plynule navázat na 
předchozí odstavec. Největší problém je 
skutečnost, že úřad se nesnaží komuni-
kovat s lidmi a jakákoli aktivita je brána, 
minimálně zpočátku jako problém. 
Úřad rozhodně nevyvolává dojem, že je 
tu proto, aby sloužil obyvatelům Buště-
hradu. Když chce někdo něco iniciativně 
změnit ve svém okolí k lepšímu, měst-
ský úřad to vnímá spíše jako překážku. 
Občané nejsou zataženi do rozvojových 
aktivit města, pokud člověk informace 
aktivně nehledá, neví, co se děje. Nějaké 
konzultace rozvojového plánu s občany 
sice díky aktivitě pana Ježka proběhly, 
ale účastníci nedostali žádnou zpětnou 
vazbu, takže zbyl jen pocit promarně-
ného času. Možná, že úřad najímá kon-
zultanty a podává granty, ale za těmito 
novými pojmy zůstává přístup z  nor-
malizace, kdy o nás rozhoduje několik 
vyvolených.

VK: Není dostatečně zajištěna 
ochrana majetku (např. aut – dochází 
k velmi častým případům vykrádání aut). 
Nedohlíží se na dodržování vyhlášky 
o  pití alkoholu na veřejnosti (velmi 
dobře je to vidět u večerky u autobu-
sové zastávky). Další věc je žalostný stav 
silnic, které jsou zdevastovány náklad-
ními automobily, které byly využívány 
při stavbě domů u  hřiště (vůbec se 
nekontrolovalo, zda tato auta nejsou 
přetížená a zda vjíždějí na komunikaci 
očištěna). A proč to tak je by měli odpo-
vědět právě zastupitelé města.

DF: Dle mého názoru pro nejmenší 
občany města Buštěhradu, ty které 
nejsou školou povinné, se zde nic 
nového vybudovat nepodařilo. Veš-
kerá hřiště pro děti, včetně mateř-
ského centra vše je vybudováno ze 
sponzorských darů. Pokud si pamatuji, 
dokonce sám pan starosta, p. Nový 
usiloval o zrušení mateřského cen-
tra a přilehlého hřiště, tento prostor 
chtěl využít daleko komerčněji. Co si 
tedy o takovém starostovi máme mys-
let, když nemyslí ani na ty nejmenší, 
natož pak na nás, na starší občany. 
Mateřská škola vůbec nestíhá pokrýt 
požadavky dětí na umístění, neboť 
Obecní úřad nadále sedí v prostorech 
MŠ a opravdu nevím, kdy se hodlá 
stěhovat do prostor bývalého zámku. 
Už to trvá příliš dlouho. Buštěhrad 
se nadále rozrůstá a Obecní úřad nic 
neřeší.  Je zvláštní, když obec prodá-
vala pozemky developerovi k vybudo-
vání v  lokalitě pod hřbitovem „Doma 
je doma“, tak se velice chlubila jaké 
je tady v  Buštěhradě pro děti vyžití, 
dvě dětská hřiště, mateřské cent-
rum a MŠ. Je to smutné, když víme, 
jak to opravdu je. Pro občany bydlící 
v ulici Okružní, kteří vznesli podněty 
k  dořešení převzetí komunikací také 
nic, veškerou zodpovědnost obec 
odmítá a hází na samotné občany. Co 
se týká výsadby okrasnými dřevinami  
a zalesnění vhodných ploch – také nic. 
Opravy a vybudování chodníků a sil-
nic, myslím, že tam obec také hodně 
pokulhává. Nechodím pravidelně na 
zasedání zastupitelstva, neboť mám 
2 malé děti, takže  mé vyjádření je 
z  pohledu občana obce Buštěhrad, 
který tady žije, využívá možnosti, 
které se mu zde naskytují (těch teda 
moc není) a všímá si co a jak. 

na titulní straně: Do útoku 
foto: archiv MC Pelíšek
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3) Co byste vzkázal(a) budoucím 
zastupitelům a v čem vidíte nej-
důležitější úkol do dalších let pro 
občany Buštěhradu?

X: Myslím, že by se už Buštěhrad 
neměl tolik rozšiřovat. Po dokončení 
všech rozestavěných domů asi stávající 
infrastruktura nebude dostačující. 

M: Veškeré aktivity, které vedou k rozvoji 
města, by měly mít maximální podporu. 
A to se týká i aktivit komerčních. Pokud 
chce někdo otevřít novou kavárnu nebo 
zahrádku před hospodou, nemělo by se na 
něj město dívat s podezřením, že se chce na 
úkor ostatních obohatit, naopak by mělo 
vyměřit, alespoň do začátku, symbolický 
nájem. Dále by se mělo maximalizovat úsilí 
o získání finančních prostředků. Od kam-
paně za přihlášení nových obyvatel k trva-
lému bydlišti v Buštěhradě (i tady chybí 
komunikace, pokud by si lidé uvědomili, 
o kolik prostředků město přichází a věděli, 
jak budou získané prostředky investovány, 

jistě by se přihlásili), přes podporu podni-
katelských aktivit (takových, které město 
oživí a ne zdevastují), po zintenzivnění 
snahy o získání dotací a grantů. Neziskové 
organizace by neměly být v pozici těch, 
které město o spoluúčast a podporu prosí 
(a často neúspěšně), město by je naopak 
mělo podporovat. Nemělo by se jen čekat 
na „velké peníze“ v horizontu desítek let, 
rozvojový plán města by neměl být uza-
vřený, naopak měl by otvírat prostor i pro 
malé iniciativy. O získávání grantů se samo-
zřejmě musí snažit i město. Ale ne tak, že 
zaplatí konzultanta, o jehož práci bude mít 
starosta jen mlhavé pojetí. Rozvoj města 
musí být věcí všech obyvatel Buštěhradu, 
jinak se naše město výrazně nezmění.

VK: Mělo by se více kontrolovat dodr-
žování stanovených vyhlášek a zajistit v 
našem městě policejní stanici, což pova-
žuji za nejdůležitější úkol.

DF: Místo planých řečí, slibů a vytáček 
jak co nejde, a co nemůžou, a na co vše 

nemají peníze, atd., bych se zaměřila na 
čerpání fondů z EU (ještě pořád je to mož-
nost jak vyzískat finance na různé pro-
jekty), právního zástupce bych používala 
ne proti lidem obce Buštěhrad (mám na 
mysli odpovědi od obce v kauze komuni-
kace v ulici Okružní), ale proti různým spe-
kulantům, kteří chtějí vytřískat finance od 
bezbranných lidí. Také bych vsadila na bez-
pečnost v obci, zejména z naší lokality bych 
se snažila vybudovat chodníky vedoucí 
ke škole Oty Pavla, (nebo např. retardéry, 
kamery atd.), vždyť jsme na konci obce 
a auta tam jezdí jako šílené. Teď, když se 
vybudovalo i to sportovní centrum v Buš-
těhradě, frekvence aut ještě stoupla. Dále 
vybudovat chodník k ulici Sadová, navázat 
tak na starou zástavbu, je to hrozné, když 
ve 21. století chodíme po štěrku, který si 
sami každý rok financujeme. Dále doufám, 
že se snad dořeší i převzetí komunikací 
v ulici Okružní. Je to hanba, vše jsme si zde 
vybudovali a zaplatili, včetně veřejného 
osvětlení a obec to ani nechce převzít. 

pan Martin Ježek:

1) Co se vám v končícím volebním 
období podařilo splnit z toho, co 
jste si předsevzal(a) podle před-
volebních slibů?

Budu hovořit pouze za svůj výbor 
(Grantový a dotační), který jsem převzal 
po své předchůdkyni Jitce Mahovské 
v průběhu volebního období.

Vznikl Strategický plán rozvoje města 
Buštěhradu. To, že  existuje dokument, 
který vymezuje směry, oblasti rozvoje, 
kterým by se Buštěhrad měl věnovat, 
považuji  jednoznačně za úspěch.

Za další pozitivum považuji své 
angažmá v „kauze“ Mateřského centra 
Pelíšek, jehož podpora ze strany města 
nebyla v  právě končícím volebním 
období úplně bezproblémová.

2) Co se vám naopak nepodařilo 
a proč?

Co se nepodařilo, není  toho úplně 
málo… Do tvorby Strategického plánu  
rozvoje města se mi nepodařilo více 
zapojit kolegy z ostatních výborů a tento 
dokument prošel v menší míře, než bych 
si představoval, diskusí s občany.

Při pohledu na volební program, se 
kterým jsme na radnici vstupovali, mě 
mrzí především dva úkoly, které naše 
volební uskupení nenaplnilo. První je 
zlepšení komunikace mezi městem 
a  občany (zde jde samozřejmě o mé 
subjektivní hodnocení). Druhým pak je, 
že se nepodařilo prosadit změnu v sys-
tému přidělování peněz z  městského 
rozpočtu spolkům, které v našem městě 
působí.

Odpovědi na otázky „proč se to 
nepodařilo“ raději poskytnu případným 

zájemců ústně, než-li touto formou – 
děkuji za pochopení.

3) Co byste vzkázal občanům a v čem 
vidíte nejdůležitější úkol do dalších 
let pro občany Buštěhradu?

Nemyslím, že mi přísluší úkolovat 
občany. Kdyby se otázka týkala toho, 
co vnímám jako nejdůležitější úkol pro 
zastupitele. Pak by má odpověď mohla 
znít takto: podporovat fungování 
spolků, jejichž aktivity umožňuji lidem, 
aby se potkávali jinde a jinak než v auto-
buse, lékárně anebo na poště. Ostatní 
„knížecí rady“ si nechám od cesty.

Děkuji za možnost vyjádřit se na 
stránkách BZ a zároveň si dovoluji se se 
čtenáři, minimálně z pozice zastupitele, 
rozloučit.

Martin Ježek

Tolik k anketě občanů. Byli jsme zvědavi i na hodnocení ze strany jednotlivých zastupitelů města, jak i oni hodnotí 
ze svého osobního hlediska uplynulé období a byly jim položeny obdobné otázky. Odpověď jsme dostali jen od pana 
Martina Ježka. Ostatní zastupitelé byli dotázáni na stejné otázky a od 28. 6. byli kontaktováni celkem čtyřikrát. Dne 
27. 7. přišlo vyjádření, že za celé zastupitelstvo se vyjádří pan starosta Nový. Dále přinášíme odpovědi pana Ježka 
a následně vyjádření pana starosty za všechny zastupitele. 
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Vážení spoluobčané, komunální 
volební období 2006-2010 končí. V říjnu 
letošního roku budete vybírat nové 
zastupitelstvo města Buštěhradu. 

Pokusím se stručně vyjádřit k tomu, 
co se v  končícím volebním období 
podařilo a nepodařilo a jaké priority 
by měly být v  popředí zájmu na další 
volební období.

Co se tedy podařilo? Městu Buště-
hrad se dařilo, v probíhající finanční krizi, 
aktivním a promyšleným přístupem 
zastupitelstva a městského úřadu, elimi-
novat vliv krize, která v důsledku toho 
na město zatím příliš nedolehla. Zname-
nalo to držet na uzdě  výdaje, získávat 
dotace a zabezpečit potřebné vlastní 
zdroje. V souladu s  příslušnými smlou-
vami jsme průběžně snižovali zadluže-
nost města, která vznikla v souvislosti 
s akcí Kanalizace a ČOV Buštěhrad. Na 
rozdíl od jiných měst a obcí jsme nemu-
seli doposud sáhnout k takovým nega-
tivním opatřením jako je např. uzavírání 
škol, propouštění zaměstnanců, ome-
zení podpory linkových spojů, apod. 
Bez ohledu na  krizi se podařilo realizo-
vat řadu investičních  a jiných akcí.

Byly završeny práce na Strategickém 
plánu rozvoje města se zapojením veřej-
nosti a plán byl schválen. 

Podařilo se stabilizovat územní 
plán města a pokud možno zachovat 
jeho venkovský ráz.  Nedošlo k zásad-
nímu zvyšování zastavitelné části obce 
a  k  záboru další zemědělské půdy. 
Aktivně jsme spolupracovali s Pozem-
kovým úřadem Kladno při komplexní 
pozemkové úpravě v našem katastrál-
ním území. 

Za aktivní účasti občanů byla zpra-
cována Studie regenerace systému 
veřejné zeleně města, jejíž doporučení 
budou postupně realizována.

Aktivně jsme rovněž ovlivňo-
vali  obnovování činnosti v průmyslové 
zóně Kladno-Východ a v navazující prů-
myslové zóně Buštěhrad-Sever tak, aby 
nedošlo ke zvýšení dopravní zátěže 
obce, aby životní prostředí v  Buště-
hradě bylo snesitelné a život příjemný. 
Proběhla řada  jednání za účelem 

zabezpečení odpovídající dopravní 
obslužnosti průmyslové zóny  vybudo-
váním severozápadního obchvatu Buš-
těhradu tj. od vodojemu - pod haldou 
- napojení na  komunikaci R7 (Praha–
Slaný) a s tím spojenou úpravou komu-
nikace I/61 (Praha-Kladno).  

Akce Kanalizace a ČOV Buštěhrad 
byla poskytovatelem dotace ve smyslu 
platné legislativy ukončena a městu 
se daří plnit stanovené hodnotící uka-
zatele. Do budoucna zůstává nedoře-
šena otázka odkanalizování některých 
nových lokalit.

Ukončen byl projekt zateplení  mateř-
ské školky, na který jsme využili  přiděle-
nou dotaci okolo 5 mil. Kč. 

Podařilo se akceptovat žádost 
o  dotaci v  řádu milionů na zateplení 
budovy základní školy a Domu s pečo-
vatelskou službou (DPS), akce by měly 
být ukončeny do konce roku.

Úspěšně probíhalo získávání dotací 
na restaurování morového sloupu a zho-
tovení jeho repliky.  

Podařilo se dokončit některé opravy 
chodníků a schodů. Na některé přispělo 
i Letiště Praha, jenž z  převážné části 
financovalo i výstavbu nového školního 
hřiště s umělým povrchem za více než 
1 mil. Kč, za což mu patří náš dík. Poda-
řila se oprava povrchů některých míst-
ních komunikací, jako např. ulice Husova 
a Starý Hrad a v nejbližších dnech bude 
zahájena rekonstrukce ulice Sokolské.

Spolupracovali jsme při přípravě  
projektu pro výstavbu řadových domů 
v  nové lokalitě, kde je mimo jiné 
smluvně ošetřena otázka komunikací 
a sítí.  S projektem je spojena výstavba 
parku „Ořešín“, pro rekreační vyžití všech 
občanů na ploše více než 1 ha, na který 
jsme získali dotaci  v řádu milionů a který 
se bude realizovat v letošním roce.

 Konečně byla vyřešena otázka tech-
nických opatření u naší školy v  ulici 
Tyršova, kde byl vybudován  zpomalo-
vací integrovaný přechod pro chodce. 
Obdobné projekty jsou připraveny pro 
ulici Hřebečskou a křižovatku u hřbitova. 

 Průběžně se dařilo získávat dotace 
na rekonstrukci našeho zámku, a co je 

významné, na dokončení rekonstrukce 
v reálném čase 2 let se podařilo získat 
silného partnera-Středočeský kraj.  

   Naše město se zapojilo do svazku 
českých a italských obcí (Valle di Ledro), 
kdy jsme odstartovali udržování hod-
not a napomáhání všem druhům spolu-
práce v souladu s uzavřenou smlouvou.

Dařila se spolupráce se všemi spolky 
a sdruženími, které jsme významným 
způsobem finančně podporovali po 
celé volební období.

Pozitivně lze hodnotit spolupráci 
a činnost našich příspěvkových orga-
nizací. Podařilo se zkvalitnit a rozšířit 
naše pečovatelské služby a stabilizovat 
základní školu a technické služby.

Podařilo se zefektivnit činnost měst-
ského úřadu a vymáhání pohledávek, 
kde jsme se ze statisíců dostali hluboko 
pod sto tisíc. Podařilo se vypořádat 
a  vykoupit pozemky, na kterých stojí 
naše základní škola, a naopak, za symbo-
lickou cenu jsme řadě občanům umožnili 
odprodej obecních pozemků dotčených  
nevypořádanými vlastnickými vztahy.

Co se nepodařilo a na co je třeba do 
budoucna upřít pozornost? Přes spo-
lupráci se smluvní městskou policií  se 
významným   způsobem nepodařilo sní-
žit kriminalitu v našem městě. K tomu by 
mělo přispět vybudování plánovaného 
kamerového systému. 

Vzhledem k  rozrůstání města se 
zatím nepodařilo zlepšit  vybavenost  
města např. formou vhodného „super-
marketu“.

Nepodařilo se získat dotace na kom-
plexní rekonstrukci školní jídelny a spor-
tovního areálu. Rekonstrukce školní 
jídelny bude ještě v  tomto volebním 
období realizována v redukovaném roz-
sahu z vlastních zdrojů.

V  budoucím období by pozornost 
měla být zaměřena na sociální oblast, 
stabilizaci územního plánu, vybudo-
vání severozápadního obchvatu města, 
podporu výstavby paralelní dráhy na 
letišti Praha Ruzyně, všestrannou pod-
poru základní školy a zvýšení kapa-
city mateřské školky, rozšíření veřejné 
zeleně a vybudování nového rybníka 

pan Václav Nový: 
Slovo starosty do Buštěhradského zpravodaje



Buštěhradský Zpravodaj

ORGANIZACE A SPOLKY

5

podle územního plánu, zvýšení bezpeč-
nosti ve městě a dobudování splaškové 
kanalizace. 

 Vážení spoluobčané, dovolte mi 
poděkovat zastupitelům, členům 
výborů, pracovníkům městského úřadu 

a technických služeb, pracovníkům 
a ředitelům našich škol a DPS, spolkům, 
sdružením a všem aktivním občanům za 
poctivou a obětavou práci pro obec ve 
volebním období 2006-2010.

Až půjdete k novým komunálním vol-
bám, je na Vás, zda dáte přednost jistotě 
a prosperitě nebo chcete nepromyšle-
nou a nevypočitatelnou změnu.

Ing. Václav Nový, starosta

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se vyjádřili k naší anketě jako občané. Dále panu Ježkovi a také panu Novému. 
Osobně bych uvítal jednotlivá vyjádření všech zastupitelů, ale chápu i postoj pana starosty Nového, že práce vyko-
naná za uplynulé volební období je věcí kolektivu a za tento kolektiv všech zastupitelů má pan starosta právo se 
vyjádřit samostatně. 

Z  uvedených odpovědí a vyjádření 
si každý čtenář sám může vytvořit svůj 
názor. Určitě řada věcí, která se podařila, 
bude pro mnohé z nás neznámá nebo 
pozapomenutá. S  některými úspěchy 
se možná setkáváme jako s  informací 
teprve nyní. O dalších víme a jsme rádi, 
že se podařily. 

Společnost sestává z  lidí s  mnoha 
názory a prioritami k řešení. Jinou prio-
ritu v životě může mít svobodný mladík, 
jinou vdaná žena s dětmi a zase jinou 
důchodce. Základem dobré spolupráce 
je komunikace, dialog a hledání nejlep-
ších řešení, pokud možno pro všechny 
kategorie občanů. Je samozřejmé, že 

ne vždy se to podaří. Jsme lidé chybu-
jící. Je jistě sympatické, když si jako lidé 
přiznáme svoje chyby nebo nedostatky, 
stejně tak jako je příjemné si říci, co se 
nám podařilo na základě dobré komu-
nikace a spolupráce. 

Ne každý má upřímnou snahu praco-
vat ve prospěch společenství lidí, které 
zastupuje. Řada lidí ráda kritizuje, ale pře-
vzít zodpovědnost je věc druhá a zde se 
setkáváme s neochotou a apatií. Důka-
zem jsou  poslední volby do parlamentu 
a účast voličů. Zástupci, které občané 
zvolí rozhodují o důležitých otázkách, 
které se dotýkají každého z nás. Pokud 
občan nevezme své právo rozhodnout 

do svých rukou, nemá důvod si stěžovat 
na výsledek, který neovlivnil. Podobná 
situace čeká v  komunálních volbách 
i každého občana Buštěhradu. Opět 
jistě nemůžeme od nových zastupitelů 
očekávat dokonalost, ale můžeme do 
značné míry vyjádřit své přání, jak by se 
mělo naše město ubírat ve svém vývoji 
dále. Naši zastupitelé budou zvoleni 
občany města a budou placeni z našich 
daní. Budou to naši zástupci, kteří by 
měli pracovat pro blaho obce a jejich 
obyvatel. Snad se nám podaří rozhod-
nout zodpovědně. 

Zapsal JJ

Svatojánské putování

O skrytém tajemství buštěhrad-
ského rybníka se mohli přesvědčit malí i 
velcí, kteří se s námi vydali na nelehkou 
pouť za svatojánským pokladem. Řada 
pohádkových bytostí v čele s vílou z elfí 
říše dětem při hledání pomáhala. Od 
babek kořenářek děti získaly první věci 
nezbytné k otevření pokladu: devatero 
bylin, čarovné zaříkadlo a klíč. Občer-
stveni posilujícím lektvarem  se pak 
poutníci vydali podle rady kořenářek za 
vodou. U potoka úspěšně splnili vodní-
kovu zkoušku a za odměnu získali druhý 
klíč k pokladu. Na třetím zastavení se 
děti utkaly s drakem. Zvoneček ohlásil 
úspěšný zásah dřevcem a dětem přibyl 

třetí klíč. Poslední klíč střežily víly tančící 
na paloučku u rybníka. S nimi děti vho-
dily do ohně devatero bylin a po odří-
kání čarovného zaříkadla se dočkaly hle-
daného pokladu. 

Přes svatojánský 
oheň nikdo neskákal 
a tak si naši vítězní 
zlatokopové se všemi 
pohádkovými pomoc-
níky na něm alespoň 
opekli buřty. Pro nás 
byla tato poslední 
červnová akce pří-
jemným rozloučením 
se všemi příznivci 
Pelíšku před velkými 
letními prázdninami.

Děkujeme úžasnému publiku 
a  všem, kdo v této pohádkové akci 
přiložili ruku k dílu ať už na scéně či 
v zákulisí. 

Opékání buřtů foto: archiv MC

mAteřské centrum 
buštěhrAdský pelíšek
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V nejbližší době jsme pro 
vás připravili...  

Od 6. září se po prázdninovém odpo-
činku otevřou dveře naší herničky, ten-
tokrát s čerstvým přírůstkem, balonko-
vým bazénkem. Přijďte ho vyzkoušet! 

Každé pondělní odpoledne se bude 
opět kouzlit se štětci a barvami. 20. září 
budeme vyrábět létající draky, kteří se 
následující sobotu, tj. 24. září představí 
se svými autory na tradiční pelíškovské 
drakiádě. V září Vám též představíme 
nového lektora angličtiny pro dospělé. 
Kurzy budou probíhat vždy ve středu 
dopoledne v rozsahu 1 hodina týdně. 
Pokud máte o kurzy zájem a ještě jste 
se nepřihlásili, stále tak můžete učinit. V 
době uzávěrky tohoto čísla se program 
teprve připravuje, koncem srpna by 
však měly být známy přesné termíny a 
hodiny konání jednotlivých akcí. 

Novinkou letošního podzimu je zave-
dení hudebních kurzů pro děti. Ukáz-
ková hodina hudební školy Yamaha pro-
běhne 16. 9. v následujících hodinách:
Robátka (4-18 měsíců): 9-10hod či 15-16 hod
První krůčky k hudbě (18 měsíců-4 roky): 
10-11hod či 16-17hod
Rytmické krůčky (4-6 let): 11-12hod či 17-18 hod

Na ukázkovou hodinu je nezbytná 
rezervace, počet míst je omezený na 
max. 12dětí/hodina! Nezapomeňte tedy 
co nejdříve Vaši účast nahlásit e-mailem 
na: mcpelisek@email.cz

Začátek kurzů plánujeme na říjen 
2010.

Pro bližší informace o naší činnosti 
a programu konzultujte naše interne-
tové stránky www.mcpelisek.cz nebo 
pište na mcpelisek@email.cz Sídlíme 
v 1. patře budovy kulturního střediska, 
ul.Kladenská 207, Buštěhrad.

Za MC Pelíšek Kristina Reist

městská knihovnA 
v buštěhrAdě
Městská knihovna pro Vás připravila další cestovatelské besedy:
30. 9. Jitka Mahovská - Indie - Sikkim 
21.10. Radka Lamlová - Japonsko
25.11. David Švejnoha - Jak se žije v Africe
Besedy se budou konat vždy ve čtvrtek od 18. 30 hod. v restauraci U Bečvářů.

Mgr. D. Čermáková

Junák Buštěhrad
Junáci opět na Střele!

Rok s  rokem se sešel a buštěhrad-
ští Junáci opět vyrazili na letní tábor na 
Střelu! Teď se to zdá jako chvilka, protože 
červenec utekl jako voda, ale ve skuteč-
nosti to chvilka nebyla. Na Střele se za tu 
dobu vystřídaly dva běhy s celkem pěti 
oddíly. Jako první měli možnost shléd-
nout naši louku s  nedávno opraveným 
jezem ti nejmladší skauti z oddílů Med-
vídků a Liščat. Ačkoli jsou nejmenší, práce 
měli před sebou hodně, jelikož bylo třeba 
zařídit tábořiště – postavit stožár, sušáky, 
bránu a další táborové stavby. Oplátkou 
za to jim bylo opravdu pěkné počasí, které 
jim vydrželo celých čtrnáct dní! A možná 
jim i připomnělo podnebí starověkého 
Egypta, do jehož tajů se podívali v rámci 
celotáborové hry. Řekou Nil jim proten-
tokrát byla řeka Střela, v níž mohli trávit 
svůj volný čas.

V  polovině měsíce přivezl vlak zbylé 
junáky a osazenstvo tábora se vyměnilo. Na 
Střelu přijeli tři zbylé oddíly – Zálesáci, Vlci 
a Berušky. I oni si užili pěkného počasí, i když 
místy střídajícího se s deštěm a bouřkami. 
A tak bylo dost času věnovat se hrám, které 
tábor rámovaly. Oddíl Vlků si oblékl vojenské 
uniformy a stejně jako v druhé světové válce 
začali i oni svádět svůj boj o šifrovací přístroj 
Enigmu. Další dva oddíly se společně vydaly 
do Tolkienovy Středozemě, kde se proti sobě 
utkali v konečné bitvě o prsten. A když byly 
hry dohrány, začali jsme se opět s táborem 
loučit. Na břehu řeky vysadili nové stromky, 
které nám za nějaký čas poskytnou stinný 
úkryt. Jako vzpomínku mezi nimi i jeden 
jasan. Pak jsme se vydali do lesa a začali při-
pravovat poslední letošní táborový oheň, 
kde další junáci skládali své skautské sliby. 
Jak už jsem psala výše – nikdo nevěřil, že už 
je tábor zase za námi…

Napsala: Vlaď ka Koucká, oddíl Berušek

Nástup   foto: archiv Junák Buštěhrad

Nebojím se hadů štírů   foto: archiv MC
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Jak se již stává tradicí, rybářský spolek 
Buštěhradský splávek uspořádal v sobotu 
29.5.2010 při příležitosti Mezinárodního 
dne dětí akci s názvem „Dětská ploutev 
2010“. Hlavními body programu byly dět-
ské rybářské závody, pojídání párků, jízdy 
s tankem, atd. 

Prezentace probíhala od 7.30 hod 
u limonádovo-pivně-párkového stánku, 
kde byl předváděn tank T-34 od 1. obr-
něné brigády Buštěhradské královské 
domobrany. Později se přidal i tank Bull-
dog od spřátelené 3. obrněné divize ze 
Slaného. V 08.00 hod začaly rybářské 
závody, ovšem místo obvyklých slav-
nostních fanfár, se nad rybníkem ozý-
valo zoufalé halekání ve stylu: „Héééj, už 
můžete začít.“ Důvodem bylo, že vrchní 
trubač (pozor – nezaměnit s  pojmem 
trubadúr) pracoval na chalupě tak inten-
zivně, že měl jednu ruku znehybněnou 
ortopedickým futrálem.  

Přestože po celé republice pršelo, 
v  Buštěhradě bylo nádherné slunečné 
počasí. Okolo desáté se nad rybníkem 
objevil letoun, který byl tak tajný, že ani 
jeho pilot nevěděl, o jaký typ letadla se 

jedná, odkud přiletěl a kam se má vrátit. 
Současně s  letovou ukázkou nazvanou 
„Plácání nad rybníkem“, přijela barokní 
bryčka určená pro přepravu význam-
ných osob. Kočí v nádherném pracovně-
společenském stejnokroji „Buštěhradské 
rychlé roty“ vozil děti po královském 
městě Buštěhrad a ukazoval jim archi-
tektonické skvosty, jako je hospoda 
U Junků, Vinohrad, Hotel a další památky, 
které jsou tak nádherné, že jejich otcové 
je navštěvují několikrát za týden, někteří 
denně.

Ve 12.00 hod byly závody ukončeny 
a  následovalo vyhodnocení výsledků. 
Přestože organizace závodů byla doko-
nalá, ryby vyhlásily stávku a nebraly. 
I když se jednalo o neschválenou a tedy 
ilegální stávku, diplomatická jednání 
selhala, ryby závody ignorovaly a tím 
výrazně zkomplikovaly život organizáto-
rům. Protože bylo chyceno pouze 6 ryb, 
bylo pořadí od sedmého místa určeno 
losem. Vítězem se stal jako obvykle 
Pavel Kyndl. Při slavnostním vyhlášení 
vítězů nastal problém, protože počet 
cen výrazně převyšoval počet závodníků 

a tak se rozdělovalo podle hesla: „dosta-
neš, kolik uneseš.“ Po slavnostním vyhlá-
šení vítězů se děti přesunuly na střelnici, 
kde následovaly střelby na kelímek ze 
samopalu Kalašnikov, které organizoval 
záškodnický oddíl Buštěhradské králov-
ské domobrany. Střílelo se tak inten-
zivně, že zahradě, kam létaly kuličky, se 
nyní říká „kuličková alej“.   

Vzhledem k tomu, že Pavel Kyndl zví-
tězil opakovaně, organizátoři uvažují, že 
příští rok bude zaveden tzv. „Kyndlův han-
dicap“ o velikosti - 1 m a zvláštní bonusy 
za chycení ryb, které údajně v  rybníku 
nejsou – například okoun, který byl k vel-
kému překvapení všech letos chycen jed-
nou holčičkou.

Závodů se zúčastnil i zvláštní zpravo-
daj rybářského revue „Kladenský navi-
ják“, který byl výjimečně střízlivý a při-
nesl fotoaparát s nabitými bateriemi. 
Výsledkem jsou tak krásné fotografie, že 
mu narostlo sebevědomí tak, že je nyní 
oslněn vlastní velikostí. 

  Buštěhrad 11. 6. 2010 
Tiskový odbor rybářského spolku 

Buštěhradský splávek

Zpráva o činnosti rybářského spolku Buštěhradský splávek
č. 02/10 – Dětský den

společenská rubrikA
Naši jubilanti
(říjen)

75 let

HRUŠKA Jiří, ul. Stavební

90 let

KIMLOVÁ Miloslava, ul. Revoluční

Poděkování 

Ráda bych prostřednictvím našeho 
zpravodaje poděkovala všem za bla-
hopřání k mému jubileu. Zvláště pečo-
vatelkám, pečovateli a pedikérce z DPS 
za jejich ochotu, laskavost a  oběta-
vost, s jakou ke mně přicházejí. Neza-
pomněli ani na přání a kytičku k MDŽ. 

Také děkuji členům městského úřadu 
za dárek a přání k  mým 90-tinám 
a  paní Jitce Müllerové za návštěvu, 
kterou mě moc potěšila. Milým pře-
kvapením bylo blahopřání našich sou-
sedů a přátel. 

Všem Vám moc děkuji a přeji hodně 
zdraví a spokojenosti.

Marie Stejskalová

 
Děkuji panu starostovi ing. Novému 

a panu Kadlecovi za osobní návštěvu 
a blahopřání s předáním dárků k mým 
90-tým narozeninám. Upřímné díky.

V. Procházka

Děkuji Českému Červenému kříži, 
členkám paní Týblové, Spálenské 

a Procházkové za blahopřání, kytičku 
a dárek k mým 80. narozeninám. Bylo 
to nečekané, ale příjemné. Děkuji Vám.

Pavla Bíbrlíková

Vzpomínáme

Dne 27. 7. 2010 uplynulo 40 let kdy 
zemřela moje maminka a babička paní 
Josefa Větrovcová. Kdo jste jí znali, 
věnujte jí tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají dcera s rodinami

Dne 4. 8. 2010 uplynulo 15 let co nás 
navždy opustil pan Karel Terš. Kdo jste 
ho znali vzpomeňte s námi. 

Manželka Olga s rodinou
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S  bolestí v  ulicích oznamuji všem, 
kteří jste ho znali, že navždy opustil své 
místo ten malý, tichý, malebný a pří-
větivý domek na rohu. Zažil spoustu 
radostí i nepohody, vychoval mnoho 
generací, byl i hvězdou českého filmu, 
přesto padl.  Za projev soustrasti děkuji. 

Buštěhrad

PRVNÍ VÍKEND V ZÁŘÍ 
NAVŠTIVTE

KLADENSKÝ 
VELETRH

Prostory Kladenské sportovní haly budou 3. - 5. září 
2010 hostit premiérový ročník Kladenského veletrhu. 
Tato akce s podtitulem STAVBA – AUTO – BYDLENÍ – 
ZAHRADA – REGION  nabídne mnoho inspirace všem,  
kteří uvažují o stavbě nového domu nebo zahajují rekon-
strukci domu staršího, ale také všem, kteří se jen snaží 
neustále své bydlení zlepšovat a modernizovat.

Mezi 50-60 vystavovateli budou převládat firmy, 
zabývající se výrobky a službami pro dům, byt, dílnu 
a zahradu. Většina vystavovatelů na veletrhu nabízí 
výrazné veletržní slevy, které není možno jinde získat. 
Akce bude probíhat v bezprostřední blízkosti kladen-
ského Sletiště, kde budou souběžně probíhat tradiční 
Dny města Kladna. Zkrátka první zářijový víkend skýtá 
výbornou příležitost navštívit akci, která svým rozsa-
hem nemá v regionu obdoby. Vstup je pro návštěvníky 
zdarma, brány veletrhu budou otevřeny v pátek 3.9. od 
13 do 18 hod., v sobotu 4. 9. a neděli 5. 9. vždy od 9 
do 18 hodin.

inzerce

Zde stával Domek na rohu

pAmátník lidice 

PŘIJĎTE NA VÝSTAVY 

MUZEUM:

Otevřeno denně 9 – 18 h
•  Muzeum – stálá expozice

A NEVINNÍ BYLI VINNI
•  Výstavní síň In Memoriam –  

HEYDRICHIÁDA 1. 7. – 15. 10.  
•  Výstavní síň Pod Tribunou –  

Nehodné žití -  nacistická „eutanázie“ v říšské župě 
Sudety a protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1945 
29. 7. – 15. 10.  

LIDICKÁ GALERIE:

Otevřeno denně 10 – 17 h, 
•  přízemí – stálá expozice výtvarného umění – 

LIDICKÁ SBÍRKA
•  1. patro – výstava nejlepších prací z 38. ročníku 

Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010
téma Biodiverzita – rozmanitost živé přírody – 
od 27. 5. – 31. 10. 

Vstupné platí do obou budov Památníku Lidice.
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PAMÁTNÍK LIDICE/VÍTE, ŽE...

VÍTE, ŽE…
…se natáčí film o Lidicích?

Film vychází ze scénáře 
Zdeňka Mahlera Nok-
turno, který získal v roce 
2007 cenu za „Nejlepší 
nezrealizovaný scénář 
2007“. Režisérem filmu 
je Petr Nikolaev, herecké 
obsazení je hvězdné – 
Karel Roden, Zuzana Fia-
lová, Zuzana Bydžovská, 
Roman Luknar, Martha 
Issová, Ivan Trojan, Jan 
Budař aj. Natáčení proběhne do konce roku 2010, premiéra se usku-
teční v červnu 2011. První natáčení na pietním území v Lidicích se 

uskutečnilo 11. a 12. 
srpna 2010 – kdy 
se natáčely  záběry 
z první pietní vzpo-
mínky v  roce 1945. 
Tehdy se v  Lidicích 
podle historických 
údajů sešlo více jak 
160 tisíc návštěv-
níků a přítomen byl 
i prezident republiky 

Edvard Beneš a  řada dalších politiků. 
Více o filmu a natáčení můžete najít na: 
www.lidicefilm.cz

…jméno Lidice nosí mnoho žen 
a dívek? 

Pojmenovávat dcery jménem 
Lidice bylo a stále je velmi častým 
jevem především v  Latinské a Jižní 
Americe – potkat je můžete na Kubě, 
Brazílii či Argentině. Některé z  nich 
zavítají i do Lidic – paní Lidice Busot 
navštívila Lidice 1. 7. 2010 právě v den 
svých 35. narozenin. Pochází z Kuby 
a od svých 20 let žije ve Francii.

…Lidice navštívil autor písně o Lidicích?
Dne 3. srpna 2010 přivezl Michael J. Lloyd ze Seafordu v jižní Anglii 

nahrávku písně The Roses of Lidice (Růže z Lidic) a daroval ji Lidicím 
do muzejní sbírky. Vznikla už v polovině 50.  let. Slova písně napsal 
profesor Thomson z univerzity v Birminghamu, pan Lloyd je autorem 
hudby. Pracoval tehdy jako učitel hudby na základní škole a tragé-
die v Lidicích ho velmi zasáhla. Místo, kde se tragédie stala, navštívil 
poprvé až letos. Památník Lidice by rád oslovil Buštěhradský smíšený 
sbor, aby skladbu nacvičil a zazpíval při pietní vzpomínce Lidice 2011.

Pan prezident Beneš s chotí u hrobu,1945 
foto: Archiv Památníku Lidice

Cesta z Buštěhradu do Lidic,1946 
foto: Archiv Památníku Lidice

Paní Lidice Busot v Lidicích, 2010 
foto: Archiv Památníku Lidice

Přehled kulturních představení  
Památníku Lidice připravovaných 
v rámci “Lidických zimních večerů“
5. 10. 2010 od 18°° hod.

Křeslo pro generála Jaroslava Klemeše
večerem provází historik Eduard Stehlík, klavír Marcel Javorček

7. 10. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro redaktora Jana Petránka
večerem provází Robert Tamchyna, flétna Žofie Vokálková 

14. 10. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro spisovatele Ivana Krause
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

19. 10. 2010 od 18°° hod.
„Kdeže byl ráj“, komponovaný pořad Památ-
níku Lidice 
účinkují: Máša Málková, Josef Somr, dramaturg Naďa Rezková, hudba 
a režie Tomáš Vondrovic

21. 10. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro herce Jana Přeučila
večerem provází Robert Tamchyna, flétna Žofie Vokálková

26. 10. 2010 od 18°° hod.
Kulhavý poutník
Literární pásmo z knihy Josefa Čapka
účinkuje: Otakar Brousek st., klavír Marcel Javorček, režie T. Vondrovic

2. 11. 2010 od 18°° hod.
Rudolf Höss, divadelní představení Činoher-
ního studia Ústí nad Labem
účinkuje: Kryštof Rímský

4. 11. 2010 od 18°° hod.
Koncertní turné 
housle Tomáš Vinklát (člen vídeňských filharmoniků), klavír Martin 
Fila, večerem provází M. Veselý

11. 11. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro Karla Šípa
večerem provází Robert Tamchyna, viola Jan Šrámek

18. 11. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro herečku Táňu Fischerovou
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila

25. 11. 2010 od 18°° hod.
Večer s písničkářem Pepou Štrosem a knihkup-
cem Vráťou Ebrem 

7. 12. 2010 od 17°° hod.
Adventní koncert
účinkuje: DPS Sluníčko z 5. ZŠ Kladno

15. 12. 2010 od 18°° hod.
Vánoční koncert Trio Siraels
účinkují: Pavlína Senič-soprán, Lada Jirásková-klavír, Jitka Hosprová-
viola a Jan Paulík-kytara. Součástí koncertu bude křest sbírky poezie. 
Ukázky recituje Josef Somr.

Vstupenky a předplatné na kulturní akce je možno zakoupit v recepci Lidické galerie
cena vstupného je 80,- Kč pokud není uvedeno jinak; cena předplatného je 800,- Kč s platností do 04/2011, 

místa je nutno rezervovat 3 dny před představením
změna programu vyhrazena

kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; tel: 312253063, 312253702
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz       www.lidice-memorial.cz
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Slavnosti Slunovratu neboli Svato-
jánské noci jsou velice starou tradicí, 
mající kořeny v  pohanských dobách. 
Většinou se konají kolem 21.  června. 
Tato tradice se stala inspirací i pro první 
buštěhradskou Slavnost nejdelšího dne 
a nejkratší noci.

Na jaře otevřená Zámecká vinotéka 
v  Buštěhradě, v  bývalém zámeckém 
hospodářském dvoře, se stala příhod-
ným místem pro její konání, jednak 
pro příjemné prostředí, ale hlavně pro 
zdroj vynikajícího vína. Nechyběl slu-
novratový buřtgulášek a mnoho dal-
ších skvělých pokrmů, které přinesli 
sami účastníci.

A protože o Svatojánské noci se 
nejvíce dějí kouzla a zázraky, i při této 
slavnosti nastalo kouzlo – byl spuštěn 

Přístroj pro způsobování trvalého vše-
obecného a všeobjímajícího blaha. 
Tento unikátní přístroj je trvale umístěn 

před Zámeckou vinotékou; tam je také 
popsán jeho princip, funkce a rozsah 
působení (pozn. autora:  přístroj bude 
podrobněji pojednán v sérii samostat-
ných odborných článků).

Ještě něco statistických údajů:
- počet účastníků slavnosti: nepočítaně
- množství vypitého vína: došly i některé sudy
- množství snězeného guláše: něco zbylo na ráno
- množství vyprodukované srandy: 246 prčojdů 

(měřeno cejchovaným srandoměrem)

Závěrem snad jen, že Slavnost nejdel-
šího dne a nejkratší noci je myšlena jako 
příležitost k plnění kouzel a přání, hlavně 
pak radosti a družení všem a všech. Tak jí 
přejme, ať se dočká dalších ročníků.

Víťa Helísek

Jmenovaný americký filantrop, 
obchodník a uznávaný arabista se naro-
dil roku 1858 jako nejstarší syn v rodině 
průmyslníka Richarda Tellera Cranea, 
jenž se zabýval obchodem se stavebním 
dřívím, vodovodním pří-
slušenstvím a výtahy. 

Po studiích začal Char-
les Richard Crane pra-
covat v otcově podniku. 
Po jeho smrti jej dva 
roky řídil, aby pak předal 
vedení mladšímu brat-
rovi, za tučné odstupné, 
čímž si zajistil finance 
na svůj nejoblíbenější 
koníček, jímž bylo cesto-
vání. Projel velkou část 
světa, oblíbil si Čínu, Střední východ, Blízký 
východ a často se vracel do Ruska.

Byl jmenován vyslancem v Číně (1909), 
ale diplomacie se mu moc nedařila a byl 
odvolán. Znovu nastoupil do tohoto úřadu 
až v roce 1920. Mezitím vyrazil na diploma-
tickou misi do Ruska a po říjnové revoluci 
(1917) důrazně vystoupil proti uznání lega-
lity bolševického státu. Dále aktivně pomá-
hal emigrantům. Když byl později pobořen 

Danilovský monastýr, koupil odtud zvon 
a věnoval ho Harvardské univerzitě.

Jinak byl také velkým obdivovatelem 
a sběratelem starého i soudobého ruského 
umění. Dokonce si často nové obrazy sám 

u malířů objednával.
Další z  jeho aktivit 

bylo financování počátků 
těžby ropy v  Saúdské 
Arábii a v Jemenu.

Crane měl také značný 
vliv na chod univerzity 
v  Chicagu. Školu pod-
poroval a založil nadaci 
pro slovanská studia. 
Také sem zval přednášet 
významné osobnosti. 

Mezi nimi se roku 
1902 objevil i český sociolog a filozof T. G. 
Masaryk. Ten se s  rodinou Craneových 
velice spřátelil a dokonce k nim pozval 
i svého syna Jana, aby se otrkal, zdokonalil 
v angličtině, a také prý, aby se zbavil špat-
ných návyků(?). Janovo šestileté působení 
v rodinné firmě však přineslo pouze zlep-
šení v jazyce a bezdětné krátkodobé man-
želství s Craneovou dcerou Frances.

podle informací z internetu připravil Jiří Blesk

čtenáři nám píší
Vzniká nová tradice v Buštěhradě?

Charles Richard Crane – opomíjený mecenáš a cestovatel Víte, co je to „Slovanská 
epopej“ od Alfose Muchy? 

Média nám předkládají dramatizu-
jící přehršli informací o plánovaném 
přesunu tohoto významného souboru 
olejových obrazů ze zámku Moravský 
Krumlov, kde byl po válce restaurován, 
do pražského Veletržního paláce. O roz-
vířených emocích se tedy pravděpo-
dobně dočtete jinde.

Obří plátna s náměty ze slovanské his-
torie (některé mají rozměry až 8 x 6 m!) 
a  jejich autor - malíř Alfons Mucha – 
mají totiž s podnikavým milionářem 
Ch. R. Cranem mnoho společného.

Vzhledem k přátelství s Masarykem, 
byl Crane velkým zastáncem česko-
slovenské samostatnosti a v  její pro-
spěch se i přímo zasazoval,  například 
jako poradce amerického prezidenta 
Woodrowa Wilsona ( jemuž pomohl 
financovat volební kampaň). 

V té době se do Ameriky na čas při-
stěhoval i Alfons Mucha s rodinou. Za 
doby zdejšího působení založil Ame-
ricko Slovanskou společnost a setkal se 
pochopitelně i s Cranem. Muchův nápad 
- vytvořit obrazový cyklus Slovanská 

Přístroj   foto: archiv V. Helísek

Charles Crane                    foto: archiv
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FOTOHÁDANKA

Vědomostní otázka 
k tématu z předchozího 
čísla zpravodaje – 
Venezuela:

Venezuelská vlajka má tři horizon-
tální pruhy s žlutou, modrou a červe-
nou barvou a s 8 hvězdami představu-
jící jednotlivé provincie. Co znázorňuje 
červená barva?
a) prolitou krev indiánského lidu
b) Španělsko
c) Západ slunce nad Maracaibským 

zálivem
Správná odpověď je Španělsko.

FOTOHÁDANKA
Víte odkud je pořízen tento 
letitý snímek Buštěhradu?

Koupím garáž
v Buštěhradu

či odpovídající část pozemku 
umožňující její výstavbu.

Kontakt: garazbustik@seznam.cz
 tel. 736211020

epopej a věnovat jej mladé republice – 
podnikatel Crane ihned podpořil a roz-
hodl se malířovu mnohaletou práci 
sponzorovat. Bez jeho investice 
by pravděpodobně tak roz-
sáhlé dílo nemělo vůbec 
naději vzniknout. 

Obrovská plátna 
nechal Mucha vyrobit 
v bruselské továrně na 
lodní plachty a v pro-
storách zámku Zbi-
roh pracoval na obra-
zech dlouhých 18 let (!), 
během nichž několikrát 
podnikl cesty po Balkáně, do 
Ruska a  Polska, kde si pořizoval 
potřebné fotografie a skici. 

Vděčný Mucha později, jako výraz 
vděku, věnoval Craneovi darem zmen-
šeninu jednoho z pláten Slovanské epo-
peje – Zrušení nevolnictví na Rusi.

Dokončené dílo předali, autor i mece-
náš, společně jako dar městu Praze dne 
1. září 1928. 

Bylo následně vystaveno ve Vele-
tržním paláci. Obdarované město na 
oplátku přislíbilo, že pro Slovanskou 
epopej vybuduje vlastními náklady 
důstojný stánek – zvláštní galerii (tento 
slib je však dodnes nesplněn).

p. s.: Zajímavostí je, že Mucha také 
portrétoval mecenášovu dceru Jose-
phine Crane Bradleyovou, jejíž podo-
biznu použil v roce 1919 na první čes-
koslovenské stokoruně. Tato bankovka 
tehdy patřila mezi nejkrásnější a dnes 
patří mezi nejdražší sběratelské kousky 
– její sběratelská tržní hodnota dosa-
huje až 175 tisíc CZK. 

Když k tomu ještě přičteme, že starší 
syn Richard Teller Crane byl tajem-
níkem Wilsonova ministra zahraničí 
Lansiga a později se stal velvyslancem 
v Praze, a  ještě, že druhý syn John byl 
dlouho Masarykovým spolupracovní-
kem a později i osobním tajemníkem, 
je zcela zjevné, že byla úloha Charlese 
Richarda Cranea a jeho rodiny v mla-
dém československém státě více než 
důležitá. Je škoda, že se jí nevěnuje 
náležitá pozornost.
podle informací z internetu připravil Jiří Blesk, 

fotografie jsou ze stejného zdroje

100 Kč od Alfonse Muchy  

Josephine Crane Bradley   Alfonz Mucha
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šAchový oddíl sokol buštěhrAd 
Úspěšná sezóna !

Uplynulá šachová sezóna byla 
převážně velmi úspěšná. Zlatým 
hřebem bylo vítězství žákovského 
družstva v  Krajském přeboru 
žákovských družstev a postup do 
1. ligy mladšího dorostu (článek 
v  minulém Buštěhradském zpra-
vodaji), o dalších turnajích můžete 
číst zde.

Oddíl má nyní 35 registrovaných 
členů, z toho je 20 žáků. Do oddílu 
přibyli zvláště mladší žáci, kteří 
navštěvují buštěhradskou základní 
školu. Tři uspořádané ročníky Pře-
borů školy (posledního se zúčast-
nilo 49 žáků) a  práce propagátorů 
šachu (učitelů Sejkory a  Tancoše) 
přináší ovoce. Nováčkům se věno-
vali Václav Buk a  Honza Šáfr. 
Rychlé pokroky v  pronikaní do 
tajů šachové hry nováčci prokázali 
účastí a výsledky v turnajích Regi-
onálního přeboru mládeže a účastí 
v  dlouhodobém oddílovém pře-
boru, kterého se tak letos zúčast-
nilo rekordních 30 hráčů!

Václav Buk oddílovým 
přeborníkem 2010

Oddílový přebor (ve „vážných“ par-
tiích) se hrál ve 2 výkonnostních sku-
pinách (16 a 14 účastníků) švýcarským 
systémem na 7 kol od ledna do dubna. 
Ve skupině A zvítězil Václav Buk se 
6 body a po dvou letech se opět stal 
oddílovým přeborníkem. Na 2. místo 
se probojoval Honza Šáfr (5,5 bodu) 
a 3. skončil Michal Schmalz s 5 body. 
Výrazně se prosadili nejlepší žáci : Katka 
Budíková skončila 4., Ondra Škubal 6. 
(oba se 4 body) a Lukáš Dvořák 8. (3,5 
bodu). Skupinu B (mezi 14 účastníky 
hrálo 10 nováčků!) ovládl Jirka Šefčík, 
který vyhrál všech 7 partií, na 2. místě 
skončil Tibor Lacza se 6 body, když pro-
hrál jen s vítězem.

Medailová umístění v jednotlivých věkových kategoriích 
oddílového přeboru
pořadí dospělí do  16 let do 12 let do 10 let

1 Buk Václav Budíková 
Kateřina Šefčík Jiří Leuchterová 

Anna

2 Šáfr Jan Škubal 
Ondřej

Budík 
Kryštof

Varadi 
Ondřej

3 Schmalz 
Michal

Dvořák 
Lukáš

Kožmín 
Josef

Střeska 
Marek

Oddílový přebor v rapid šachu (7 kol, 
25 minut na partii) se hrál 13. června 
(tradičně jako příprava pro žáky před 
Krajským přeborem mládeže) za účasti 
16 hráčů. Roli papírového favorita 
potvrdil Michal Schmalz, který získal 
6,5 bodu a s přehledem zvítězil. Druhé 
místo obsadil s 5 body Michal Černý 
(v současnosti člen ŠK Kladno, který se 
přičinil o letošní postup kladenského 
dorosteneckého družstva do Extraligy) 
před dvojicí Pavel Buk, Lukáš Dvořák 
(oba 4,5 bodu).

Medailová umístění oddílového přeboru v rapid šachu
pořadí dospělí do  16 let do 12 let

1 Schmalz Michal Dvořák Lukáš Šefčík Miroslav
2 Buk Pavel Vytáček Martin Budík Kryštof
3 Dvořák Lukáš Šefčík Jan Šefčík Jiří

Největším oddílovým turnajem v his-
torii se stal Oddílový přebor v blesko-
vém šachu (pouze 5 minut na partii). 
Sál Sokolovny zaplnilo 27. dubna 29 
šachistů! Na základě výsledků základní 
části (9 kol švýcarským systémem) se 
vytvořily 3 osmičlenné finálové sku-
piny po 8 hráčích, v nichž se hrálo každý 
s každým o konečné umístění. Základní 
část vyhrál těsně Michal Schmalz (stejně 
jako druhý Honza Šáfr získal 7 bodů), 
který své postavení nejsilnějšího hráče 
oddílu potvrdil i ve finálové skupině 
(6 bodů ze 7) a získal druhý titul oddí-
lového přeborníka. Ten těsně unikl Vác-
lavu Bukovi (také 6 bodů). Třetí místo 
vybojoval ziskem 4,5 bodu Mirek Mráz. 
Finálovou skupinu B vyhrál po napína-
vém průběhu Michal Broda (host) před 
Mílou Mlezivou a Iljou Burešem (všichni 
5,5 bodu). Ve skupině C suverénně zvítě-
zil Míla Mleziva st. (7 bodů).

Medailová umístění oddílového přeboru v bleskovém šachu
pořadí dospělí žáci

1 Schmalz Michal Vytáček Martin
2 Buk Václav Budíková Kateřina
3 Mráz Miroslav Škubal Ondřej

Vítězové Krajského přeboru v rapid šachu do 12 let, zleva 3. Ondra Škubal, 1. Vojtěch Filip  
(Vlašim), 2. Jirka Rýdl (Vlašim)                                                                          foto: archiv šachového oddílu
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Soutěže družstev 
(dospělých) - bez postupu

Do soutěží družstev jsme opět 
vyslali 3 týmy: Áčko do Regionálního 
přeboru, Béčko a Céčko do Regio-
nální soutěže. Vzhledem ke změně 
struktury soutěží družstev ve Stře-
dočeském kraji (od sezóny 2010/11 
vznikne nová úroveň - Krajská sou-
těž) se v Regionálním přeboru nabí-
zelo více míst na postup, jedno 
z  nich bylo cílem Áčka. Také Béčko 
mělo bojovat o postup, abychom 
v ideálním případě obsadili 3 krajské 
úrovně.

Áčko (kapitán Václav Buk) se sice 
v průběhu celé soutěže pohybovalo 
v  popředí, ale zápasy s konkurenty 
v boji o postup nezvládlo (4 porážky) 
a výsledkem je tedy „jen“ obhájení 
loňského 5. místa se stejným bodo-
vým ziskem a se značným odstupem 
od postupujících týmů (nakonec 
postoupily první 3). Nejlepším hrá-
čem byl Michal Schmalz na 1. šachov-
nici, který získal 7,5 bodu z 10 partií. 
Zdatně mu sekundovala Jana Socho-
rová na 2. šachovnici (7 bodů z  11) 
a nad své předpoklady zahrál Mirek 
Mráz (6,5 bodu z 9 zápasů). 

Béčko (kapitán Mirek Mráz dal 
šanci nejlepším žákům) se ve velice 
vyrovnané soutěži dostalo na něko-
lik kol i  do vedení, ale těsné prohry 
v  druhé polovině soutěže ho odsu-
nuly na konečné 3. místo. To lze 
označit za úspěch, protože je to nej-
lepší umístění Béčka v historii. Opo-
rami byli Martin Vytáček (7 bodů 
z 9) a Míla Mleziva st. (7 bodů z 10), 
lepšího, než očekávaného výsledku 
dosáhli i Michal Černý (3,5 bodu z 8 
na 1. šachovnici) a Katka Budíková (5 
bodů z 8). 

Céčko (kapitán Pavel Buk) nemělo 
žádné výkonnostní cíle, sloužilo 
k  tomu, aby si zahráli další členové 
oddílu ahlavně další žáci získávali zku-
šenosti ve vážných partiích. Povedlo 
se vyhrát 2 zápasy: s  DDM Rakovník 
„o Černého Petra“ a překvapivě i s ŠK 
Rakovník D. Nejvíce bodů získal Mirek 
Šefčík (4,5 z 8 partií).

Regionální přebor (skupina B)    Regionální soutěž (skupina B)
1 TJ Neratovice B 30 ŠO Stochov 21
2 Caissa Úholičky B 29 ŠK Kladno D 20

3 ŠK Liběhrad Libčice 
n.Vlt. 27 Sokol Buštěhrad B 19

4 TJ Aero Odolena Voda 20 ŠK Rakovník D 19
5 Sokol Buštěhrad 19 ŠO TP NOVA Kladno B 19
6 SK DDM Slaný 15 Caissa Úholičky D 17
7 Sokol na Mělníce B 12 ŠK Merkur Kladno B 15
8 Slovan Velvary 11 Český Lev Kolešovice B 12
9 NOVA Kladno 11 SK DDM Slaný B 10

10 ŠK Kralupy nad 
Vltavou C 7 Sokol Buštěhrad C 6

11 Caissa Úholičky C 6 DDM Rakovník 0
12 Šachový klub Zlonice 1

Regionální přebor 
mládeže 2009/10  
Buštěhrad opět nejlepší

Regionální přebor mládeže je orga-
nizován jako seriál 8 turnajů, které 
se hrají v různých městech regionu 
(okresy Kladno, Rakovník, Beroun 
a Praha-západ) v průběhu školního 
roku. Je vlastně základním kolem Mis-
trovství České republiky, nejlepší žáci 
(chlapci ve 4 věkových kategoriích) 
získají právo postupu do Krajského 
přeboru mládeže. Vedle 4 chlapec-
kých kategorií soutěží ve 2 věkových 

kategoriích i dívky. Jednotlivých tur-
najů se zúčastnilo 60 až 75 hráčů 
a Sokol Buštěhrad byl často výpra-
vou nejen nejpočetnější (rekord-
ních 17 hráčů hrálo v Libčicích a na 
Buštěhradě), ale i nejúspěšnější. Z kaž-
dého turnaje si naši žáci přivezli ales-
poň 3 medaile, nejvydařenější turnaj 
sehráli na Kladně (6 medailí, z toho 3 
zlaté) a v Libčicích (6 medailí), celkem 
jsme zaznamenali 37 medailových 
umístění! Na „bedně“ se postupně 
vystřídalo 11 našich hráčů. největší 
sběratelkou se stala Katka Budíková, 
která se kromě pravidelných úspěchů 
v kategorii starších dívek několikrát na 
stupně vítězů dostala i mezi chlapci do 
16 let. Medailový vstup do šachových 
soutěží zaznamenala Anička Leuchte-
rová (2 zlaté, 3 stříbrné, 1 bronzová). 
Vítězství v chlapeckých kategoriích si 
odnesli Ondra Škubal (dvakrát v kate-
gorii do 14 let), Lukáš Dvořák (do 
14 let) a Mates Mayrhofer (do 10 let).

Celý seriál byl tradičně zakončen 
Velkou cenou města Buštěhradu. Na 
7. ročník přijeli 1. května do buštěhrad-
ské Sokolovny 74 hráči. A přivítali jsme 
i hráče z jiných regionů Středočeského 
kraje (Brandýs nad Labem, Příbram) 

Hráči Sokola Buštěhrad v Sedlčanech před startem Krajského přeboru mládeže 2010: první řada 
zleva: Pepa Kožmín, Ondra Škubal, Mates Mayrhofer, David Lang, sedící Mirek Šefčík, Anička 
Leuchterová, Eva Vrbová; druhá řada zleva : Martin Vytáček, Lukáš Dvořák, Ondra Varadi, Jenda 
Šefčík, Katka Budíková, Jirka Šefčík                                                                        foto: archiv šachového oddílu
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a  dokonce z jiných krajů - 2 z Karlo-
vých Varů a 3 z Povrlů (Ústecký kraj).

Nad turnajem převzal záštitu pan 
starosta ing. Nový  a přítomnou členku 
zastupitelstva, paní Burešovou, čekaly 
na konci příjemné povinnosti. Při 
vyhlašování celkového pořadí Regi-
onálního přeboru (2 kategorie dívek 
a 4 chlapců) předala z celkových 
18 pohárů plných 6 do rukou členů 
našeho oddílu! Suverénní vítězkou 
kategorie starších dívek se stala Katka 
Budíková, 2. místa obsadili Anička 
Leuchterová (mladší dívky) a  Lukáš 
Dvořák (do 14 let). Poháry za 3. místa 
převzali Jenda Šefčík (do 16 let), Jirka 
Šefčík (do 12 let) a Mates Mayrhofer 
(do 10 let).

Krajský přebor dětí do 
8 let - Matyáš Mayrhofer 
stříbrný!

(Václav Buk)
Na Krajském přeboru šachistů do 

8 let v Chodouni (10.dubna) zazá-
řil Matyáš Mayrhofer. V konkurenci 
29 dětí uhrál v 7 kolech 5 bodů a vybo-
joval pohár za 2. místo! Slabší chvilku 
si vybral v 5. kole, v ostatních partiích 
získával převahu, jen dvakrát se neu-
bránil ztrátě koncentrace v koncovce 
(namísto výher jen 2x remis), dokonce 
jednou i se suverénním vítězem. Tím 
nebyl nikdo jiný než nám dobře známý 
Kuba Voříšek (hrál mimo soutěž, neboť 
není členem StČ oddílu), který o  půl 
bodu předstihl Pavla Roháče z  Vla-
šimi. Máťa tak potvrdil svoje umístění 
z podzimního Mistrovství Čech, kde na 
9. místě byl druhým nejlepším středo-
čechem právě za Roháčem. Mezi dív-
kami se v KP umístila Lucka Dvořáková 
na 5. místě (2 body), turnaj se moc 
nepovedl Davidu Langovi (3 body 
a 15. v KP).

Ondra Škubal postoupil 
na Mistrovství 
České republiky !

Krajského přeboru mládeže v rapid 
šachu (zrychlená forma šachů), který 

se hrál 17. dubna v Českém Brodě, se 
zúčastnilo 8 našich žáků. Přebor se 
hrál ve 3 věkových kategoriích (7 kol 
švýcarským systémem, 20 minut na 
partii s přídavkem 5 s za každý tah) 
a v sázce byly kromě titulů Krajských 
přeborníků i postupová místa na Mis-
trovství ČR. 

V nejstarší (a nejsilnější) kategorii do 
14 let si po delší přestávce zahrál Kuba 
Krupička a uhrál solidních 2,5 bodu. 
V  průběhu turnaje se na čele pohy-
bovali Jenda Šefčík (nakonec 4 body 
a 7. místo mezi chlapci) a Lukáš Dvořák, 
který sehrál výborný turnaj se smol-
ným koncem. Po porážce v posledním 
kole získal 4,5 bodu, osadil skvělé 5. 
místo, ale jen jedno místo ho dělilo od 
postupu na Mistrovství ČR.

V kategorii do 12 let se neprosadili 
Kryštof Budík (1,5 bodu) a Pepa Kož-
mín (2 body), dobře zahrál Mirek Šef-
čík (4 body - 12. místo), velmi příjemně 
překvapil hrou i výsledky Jirka Šefčík 
(4,5 bodu a 7. místo) a skvělého úspě-
chu dosáhl Ondra Škubal, který získal 
5,5 bodu, obsadil 3 místo a vybojoval 
postup na Mistrovství ČR (bude se hrát 
v Klatovech 11. -12. září).

Otevřené Mistrovství 
ČR chlapců do 8 let - 
David Lang 13. 
v republice!

 (Václav Buk)
15. a 16. května se v Malenovicích 

konalo Mistrovství České republiky 
dětí do 8 let. Náš oddíl měl jediné 
zastoupení: Davida Langa. V konku-
renci 88 chlapců včetně zahranič-
ních účastníků jsem Davidovi mnoho 
šancí na úspěch nedával, obzvláště 
po nevydařeném krajském přeboru 
osmiletých. Davidovi poměrně přál 
los, vyhnul se střetnutí s  těmi nejlep-
šími, takže po sobotních 6 kolech měl 
na svém kontě 4 body a  patřila mu 
27. příčka. To jsem si říkal, že by turnaj 
mohl skončit... :o)

V neděli nezačal dobře, připsal si 
třetí prohru, pak ale obdivuhodně 
zabojoval a dokázal vyhrát obě 

zbývající partie. Především poslední 
výhra dávala naděje na celkové umís-
tění v první dvacítce. Nakonec z toho 
bylo místo 17., a vzhledem ke 4 zahra-
ničním borcům je David 13. nejlepším 
osmiletým šachistou České republiky 
- což je nejlepší umístění v historii 
oddílu (mezi chlapci)!! A navíc se stal 
nejúspěšnějším středočeským hrá-
čem v této kategorii! Davidovi moc 
děkujeme za skvělou reprezentaci, 
díky patří i trpělivé domácí trenérce 
(mamince) Lucii Šáfrové.

Krajský přebor družstev 
mladších žáků - 
skvělé 4. místo

(Václav Buk)
Krajský přebor (šestičlenných) druž-

stev mladších žáků je organizován 
pouze jako jednodenní turnaj, zato se 
na něm pravidelně schází celá krajská 
špička (letos ročníky 1998 a mladší), 
protože neexistuje vyšší dlouhodobá 
soutěž (na rozdíl od družstev starších 
žáků). Dává tak dobré zrcadlo, které 
středočeské oddíly se v nejbližších 
letech prosadí v žákovských katego-
riích. 

Protože žáků máme dostatek 
a během sezóny prokázali své schop-
nosti, odjížděli jsme v neděli 2. května 
do Říčan se 2 družstvy - Áčko posílené 
o slánského Ondru III. Víška v sestavě: 
Ondra I. Škubal, Ondra III. Víšek, Mirek 
Šefčík, Jirka Šefčík, Anička Leuchterová 
a Máťa Mayrhofer, Béčko s 1 „náhrad-
níkem“ v sestavě Kryštof Budík, Pepa 
Kožmín, Dominik Himl, Ondra II. Varadi, 
Eva Vrbová, David Lang a Mára Střeska. 
Mezi 18 týmy jsme byli nasazeni jako 
6. (resp. 14.), nicméně s Áčkem jsme si 
dělali naděje na umístění v první pětce, 
s Béčkem jsme chtěli potvrdit nasazení 
a nebýt poslední.

Musím přiznat, že los nám tento-
krát přál, Áčko sice narazilo v 2. kole 
na suverénního vítěze Vlašim A (1 : 5), 
ostatní soupeři byli „hratelní“, bohužel 
se nevyhnulo zaváhání ve 3. kole s Béč-
kem Říčan (3:3) a v 5. kole s Řevnicemi 
(2,5:3,5). Ostatní zápasy si však zku-
šeně pohlídalo (1. kolo Pyrit Příbram 
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4:2; 4. kolo Říčany D 6:0; 6. kolo Kava-
lier Sázava 5,5:0,5; 7. kolo Vlašim B 4:2) 
a se 13 body obsadilo 4. místo!! Nutno 
dodat, že při troše štěstí to mohla být 
i  medaile, protože v posledním kole 
rozhodla o  bronzu výhra Kralup nad 
říčanským Áčkem (které mělo už 2. 
místo a postup na „republiku“ jistý).

Trochu zklamán byl asi výkonem 
zklamán Máťa, který kvůli tomu vypus-
til i sobotní buštěhradský turnaj (a při-
šel o pohár za 2. místo)... Bodovali: 
Ondra I. (5/7), Ondra III. (5/7), Mirek 
(6,5/7!!), Jirka (5/7), Anička (3/7), Máťa 
(1,5/7). 

Mě ovšem nadchl výkon Béčka 
(dělal jsem jim vedoucího :o), které se 
nenápadně prokousávalo průběžným 
pořadím vzhůru.

1. kolo - Zvole A - 5. nasazený tým, 
nevěděli jsme do čeho jdeme, ale po 
výhrách Dominika a Davida měla Eva 
na dosah vítězství a celkovou remis, 
nakonec 2:4. 

2. kolo - Říčany D - jeden z nejslab-
ších, infarktový zápas nakonec skončil 
3:3 (Kryštof, Ondra II., David). 

3. kolo - Pyrit Příbram, rovnocenný 
soupeř, ale Eva opět nezvládla konec 
partie, 2:4 (Pepa, David). Po 3 kolech 
1 bod nebylo nic moc, navíc 2 soupeři 
byli rovnocenní, došlo i na slzičky, které 
ale sakra pomohly... 

4. kolo - Sedlčany, Kryštof a Pepa 
měli silné soupeře, ale tentokrát skvěle 
zahrál Dominik a přidali se k němu zbý-
vající (Ondra II., Eva, David), takže 4:2! 

5. kolo - Český Brod, Kryštof odpo-
číval, Dominik na 2. šachovnici doka-
zoval, že v družstvu je o 20% silnější 
než v  jednotlivcích, navíc Evě popřálo 
i těstí, opět vítězství 4:2! (Dominik, Eva, 
David, Mára) 

6. kolo - Říčany C - zápas, který 
si budu pamatovat dlouho: Kryštof 
hodně se štěstím sestřelil 3. VT, Pepa 
přidal výhru taky s 3. VT a když jen 
Ondra II. nezvládl hodně těžkého sou-
peře, výsledek byl 5:1 pro nás!

Před posledním kolem tak Béčku 
patřilo 4. místo!! Navíc David byl zatím 
nejúspěšnějším hráčem turnaje se 6 
body ze 6 partií. Do posledního kola 
ovšem los přidělil 2. nasazené Zdice a 
proti nim se už zázrak nekonal. I tak ale 

všichni bojovali a Eva s Márou přidali 
možná rozhodující bodíky pro udržení 
v první desítce. Konečné deváté místo 
(a první mezi „béčky“) je naprosto pře-
kvapivé a fantastické. Zasloužili se 
o něj: Kryštof Budík (2 ze 6), Pepa Kož-
mín (2/6), Dominik Himl (4/7!), Ondra 
Varadi (2/5), Eva Vrbová (3,5/7!), David 
Lang (6/7!!) a Mára Střeska (2/4).

Krajský přebor družstev mladších žáků
1 Spartak Vlašim A 19
2 Biomedica Říčany A 16
3 TJ Kralupy 15

4 Sokol Buštěhrad A 13
5 ŠK Zdice 12
6 ŠK Řevnice 12
7 Medvědi Zvole A 11
8 Pyrit Příbram 10
9 Sokol Buštěhrad B 10

10 Biomedica Říčany C 10
11 Biomedica Říčany B 10
12 Spartak Vlašim B 10
13 KDJS Sedlčany 9
14 Kavalier Sázava 8
15 Sokol Český Brod 7
16 Biomedica Říčany D 7
17 Medvědi Zvole B 3
18 Biomedica Říčany E 0

Krajský přebor mládeže - 
Katka je krajská 
přebornice !

Tradičním vyvrcholením žákovské 
sezóny je červnový Krajský přebor 
mládeže (KPM), který se skládá ze čtyř 
samostatných turnajů podle věkových 
kategorií (do 16, 14, 12 a 10 let). Chlapci 
se do něj musí probojovat z regionál-
ních přeborů (ve Středočeském kraji je 
5 regionů), případně mohou na základě 
předešlých výsledků získat přímý 
postup. Dívky (účast mají „zadarmo“) 
hrají turnaje s chlapci, ale v konečném 
pořadí jsou vyhodnocovány zvlášť. 
Vedle bojů o  tituly krajských přebor-
níků se hraje o  postup na podzimní 
Mistrovství Čech (pouze chlapci, dívky 
mají i v něm účast „zdarma“).

Z našeho oddílu si účast vybojovali 
všichni chlapci, kteří v Regionálním 
přeboru (viz výše) získali poháry (Jenda 

Šefčík - H16, Lukáš Dvořák - H14, Jirka 
Šefčík - H12 a Mates Mayrhofer - H10) 
a dále Martin Vytáček (5. v H16), 
Ondra Škubal (4. v H14) a David Lang 
(7. v H10). Protože někteří oprávnění 
účastníci odřekli, mohli se zúčastnit i 
náhradníci : Mirek Šefčík (H14), Pepa 
Kožmín (H14) a Ondra Varadi (H10). 
A se žákyněmi (Katka Budíková - D16, 
Anička Leuchterová - D12 a Eva Vrbová 
- D10) dosáhl počet účastníků z našeho 
oddílu čísla 13, což je absolutní rekord 
v naší historii!

Na víkendovém turnaji (26.-27. 
června) v areálu integrované střední 
školy v  Sedlčanech jsme byli třetí 
nepočetnější výpravou, ale s výrazně 
nižšími ambicemi. Poprvé hrálo tento 
náročný turnaj 5 hráčů, většina ostat-
ních přešla do vyšší věkové kategorie. 
Medailové ambice neskrývala Katka, 
někteří si dělali zálusk na postup, ale 
skutečností bylo, že naši hráči byli 
nasazeni (podle výkonnosti) přinej-
lepším uprostřed startovních polí jed-
notlivých turnajů.

V devítikolovém (starší kategorie 
hrály turnaje na 7 kol) turnaji 28 nej-
mladších (HD10 = pro narozené v roce 
2001 a mladší) se ukázalo, že kolísání 
výkonů v této věkové kategorii je při-
rozené. Přestože David a Mates mají 
za sebou už několik podobných tur-
najů, zde dopláceli na příliš rychlou až 
zbrklou hru. Už po sobotě (oba 2 body 
z 5) bylo zřejmé, že na postup (mezi 
nejlepších 8) to stačit nebude. V neděli 
přidali po 2 bodech a celkovým zis-
kem 4 body z 9 partií obsadili 17. a 18. 
místo. Oba mohou tuto kategorii hrát 
ještě příští rok a určitě to bude lepší, 
čelo turnaje ovládli výhradně hráči 
ročníku 2001. Příjemným překvape-
ním byl Ondra Varadi, který v sobotu 
získal 2,5  bodu a  když vyhrál první 
nedělní partii, šance na postup byla. 
Jenže pak se projevila nezkušenost 
a prohry posledních 3 partií ho s 3,5 
bodem odsunuly až na 21.  místo. Ve 
velmi dobrém světle se přestavil další 
nováček - Eva Vrbová. V  posledním 
kole bojovala o medaili, po více než 
hodině nakonec marně, ale přesto si 
vysloužila potlesk i od soupeřů, pro-
tože dohrávala jako úplně poslední, 
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když vyčerpala skoro všechen svůj 
čas (45 minut - v této kategorii nebyly 
výjimkou partie, které končily do 
10 minut). Eva na svém prvním velkém 
turnaji obsadila s 2,5 bodem nepo-
pulární 4. místo (ze 6 dívek). Ale evi-
dentní soustředění na partii, rozvážná 
hra a pečlivé zapisování tahů ukazují 
na značné možnosti jejího šachového 
růstu.

V kategorii do 12 let (37 účastníků) 
hrál další nováček - Anička Leuchte-
rová. V sobotu se jí vůbec nedařilo, 
částečně vinou těžkého losu, v neděli 
se situace otočila a po dvou získaných 
bodech bojovala v posledním kole 
také o medaili. Zvolila vrabce v  hrsti 
(přijala nabídku na remízu v lepší 
pozici) a  čekala jak ve vyrovnaném 
turnaji dohrají soupeřky. Nakonec se 
vrabec nevyplatil - s 2,5 bodem obsa-
dila také 4. místo (ze 7 dívek), pouze 
na horší pomocné hodnocení (vítězka 
3 body, 2. a 3. také 2,5 bodu). Naděje 
na postup (8 nejlepších) si určitě dělal 
Jirka Šefčík, který hrál tuto kategorii 
podruhé (loni jen 2 body) a během 
sezóny prokazoval rostoucí výkon-
nost. Po 2 výhrách se ocitl mezi nej-
lepší osmičkou, po náročné a nakonec 
prohrané partii 3.  kola následovala 
hrubka ve 4.  kole. V  neděli se Jirka 
dvěma výhrami zvednul a v posledním 
kole svedl přímý souboj s Dominikem 
Civínem (Zdice) o postup. Partii pro-
hrál a tak se 4 body obsadil konečné 
14. místo.

Nejpočetnější zastoupení jsme měli 
v turnaji kategorie do 14 let (celkem 
29 účastníků). Ukázalo se, že v této 
kategorii už nestačí spoléhat na talent, 
hráči ze špičky se šachům věnují sou-
stavně a  cílevědomě. Našim hráčům 
se podařilo udržet pozice podle nasa-
zení, nic víc, nic míň. Pepa Kožmín se 
přesvědčil, že krajská špička je někde 
jinde, po sobotní Audině (=čtyři nuly) 
se v neděli vzchopil a získal alespoň 
2  body, ale na lepší než 25. místo to 
nestačilo. Mirek Šefčík začal skvěle, 
ve 2. kole potrestal chybu Mistryně 
republiky Míši Hatašové, po sobotě 
měl nadějných 2,5 bodu, ale nedělní 
prohry s tradičními regionálními 

soupeři  (David Hakl ze Zdic a Ondra 
Víšek ze Slaného) ho z boje o postup 
vyřadily. Konečných 3,5 bodu (stejně 
jako loni v  kategorii do 12 let) zna-
menalo 16. místo. Ondra Škubal stří-
dal lepší okamžiky s horšími, výhry 
v posledních dvou kolech znamenaly 
konečné 4 body (také stejný zisk jako 
loni v kategorii do 12 let)  a 12. místo, 
na postup chyběla alespoň půlka. 
Podobně sehrál turnaj i Lukáš Dvořák. 
Před posledním kolem měl 3,5 bodu 
a  reálnou naději na postup, ale sou-
boj s regionálním soupeřem (Honzou 
Havelkou z Řevnic) nezvládl a propadl 
se na 14. místo.

Turnaj kategorie do 16 let (33 účast-
níci) byl nejsilnějším v historii. O titul 
krajského přeborníka přijeli bojovat 
i hráči, kteří už mají zajištěn postup 
dokonce na Mistrovství ČR, na startu 
byl kandidát mistra Tadeáš Baláček 
(Kolín, ELO 2084), Mistr republiky do 
12 let Jirka Rýdl (Vlašim), stříbrný 
z Mistrovství republiky do 14 let Kuba 
Haman (Kladno) a rovněž stříbrná 
Nela Pýchová (do 12 let), průměrné 
ELO první desítky činilo úctyhodných 
1866.. 

Martin Vytáček hraje závodně šachy 
teprve rok, ale věnuje se jim inten-
zivně a stále se zlepšuje. Protože to byl 
jeho poslední žákovský Krajský přebor, 
dal si za cíl vybojovat postup. Zahájil 
nadějně dvěma remízami a výhrou a ve 
4. kole se posadil proti 3. nasazenému 
Jirkovi Rýdlovi (ELO 1980). Podařilo se 
mu ho krásně přehrát a po sobotě mít 
velmi nadějné 3 body! V neděli nesta-
čil na nasazenou jedničku (Tadeáše 
Baláčka), prohrál i v 6. kole, a v posled-
ním „jen“ remizoval a velké naděje mu 
zisk 3,5  bodu na postup nedával. Po 
sečtení všech výsledků se ukázalo, že 
konečné 14. místo mezi chlapci (díky 
dobrému pomocnému hodnocení - 
hrál s velice silnými soupeři) přesně na 
postup stačí! 

Jenda Šefčík měl podle nasazení 
(25.) patřit k outsiderům turnaje, zahá-
jil prohrou s Nelou Pýchovou, pokazil 
dobře rozehrané partie a po sobotním 
zisku 1,5 bodu to vypadalo na potvr-
zení papírových předpokladů. Neděli 

zahájil remízou, pak ale využil přízni-
vého losu (a hrál bez stresu), poslední 
2  partie vyhrál a se ziskem 4 bodů 
obsadil fantastické 12. místo, které 
znamenalo postup. Že měl ohromnou 
radost, netřeba popisovat :-)

Katku Budíkovou nasměroval los 
hned v 1. kole nemilosrdně na 1. šachov-
nici proti Tadeáši Baláčkovi. Dlouho se 
držela, ale nakonec ji mnohem zkuše-
nější soupeř přehrál. Po dvou přesvěd-
čivých výhrách s papírově slabšími sou-
peři se vrátila do popředí a ve čtvrtém 
kole udržela remízu proti 5. nasaze-
nému Tomáši Skalickému (ELO 1878). 
Po sobotě vedla s 2,5 bodem pořadí 
dívek o půl bodu před Nelou Pýchovou. 
V neděli zahájila vydřenou remízou 
se Standou Stárkem (ELO 1799) a po 
prohře s Jirkou Rýdlem klesla v pořadí 
dívek na 2. místo (o půl bodu za Nelu). 
O dívčích medailích se rozhodlo v napí-
navém posledním kole, v němž se 
Katka utkala v přímém souboji s Pav-
línou Jarou (Brandýs n.L.). Přes veške-
rou snahu se jí nepodařilo získat pře-
vahu a partie skončila poměrně brzy 
remízou. Po prohře Nely tedy rozho-
dovalo pomocné hodnocení (všechny 
3 medailistky měly 3,5 bodu). Ukázalo 
se to, co jsme tušili - Katka měla v prů-
běhu turnaje skutečně nejsilnější sou-
peře a tedy nejlepší pomocné hodno-
cení a stala se krajskou přebornicí ! Je 
to historicky první titul našeho oddílu 
v této soutěži a gratulace patří též panu 
Burešovi, který Katku už druhým rokem 
trénuje.

Určitě se můžeme chlubit tím, že 
vedle Krajské přebornice v kategorii 
žen (Jana Sochorová) máme v oddíle 
i nejlepší středočeskou žákyni :-)

Ziskem titulu a postupem dvou 
hráčů na Mistrovství Čech (v minulosti 
se postup podařil jen Honzovi Šáfrovi, 
Michalu Schmalzovi a Ondrovi Škuba-
lovi) se tento Krajský přebor stal histo-
ricky nejúspěšnějším.

Tabulky, další zprávy ze šachového 
oddílu a Kalendář akcí na sezónu 
2010/11 lze najít na internetu na adrese 
www.sachybus.net .

Pavel Buk, Václav Buk 5.8.2010
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policie informuje
Zpráva o činnosti Obecní 
policie Stehelčeves 
na území města Buštěhrad 
za měsíc Červen 2010

Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6. 
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi 
obcí Stehelčeves a městem Buštěhrad 
k  zajišťování výkonu činnosti podle 
zákona o obecní policii (VPS) předklá-
dáme tuto zprávu o činnosti obecní 
policie (OP) Stehelčeves za výše uve-
dené období.

Ve výše uvedeném období vykoná-
vala OP Stehelčeves svou činnost na 
území města Buštěhrad dle čl. 2, odst. 2. 
VPS v následujícím rozsahu:

Datum Čas
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

3.6 1:00-3:00 1,2 Hlídková činnost
3.6 20:00-22:00 1,2 Hlídková činnost
4.6 17:00-18:00 4 Hlídková činnost
5.6 9:00-11:00 4 Hlídková činnost
6.6 17:00-18:00 4 Hlídková činnost
11.6 1:00-2:00 1,2 Hlídková činnost
12.6 0:00-1:00 1,2 Hlídková činnost
13.6 8:00-9:00 3,4 Hlídková činnost
15.6 2:00-4:00 3,4 Hlídková činnost
16.6 1:00-3:00 3,4 Hlídková činnost
19.6 5:00-6:00 1,2 Hlídková činnost
20.6 8:00-9:00 3,4 Hlídková činnost
22.6 20:00-21:00 3,4 Hlídková činnost
23.6 20:00-21:00 3,4 Hlídková činnost
25.6 9:00-10:00 1,2 Hlídková činnost
26.6 22:00-23:00 1,2 Hlídková činnost
28.6 1:00-2:00 1,2 Hlídková činnost
29.6 8:00-9:00 3,4 Hlídková činnost

Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 
2 VPS ve městě Buštěhrad bylo ujeto 
služebním motorovým vozidlem cel-
kem 145 km.

Ve výše uvedeném období vykoná-
vala OP Stehelčeves svou činnost na 
území města Buštěhrad dle čl. 2, odst. 3. 
VPS v následujícím rozsahu:

Datum Čas
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

1.6 16:00-17:00  1,2 Měření rychlosti
12.6 10:00-11:00 3,4 Měření rychlosti
17.6 8:00-9:00 1,2 Měření rychlosti
21.6 17:00-18:00 3,4 Měření rychlosti

Ve výše uvedeném období byly zjiš-
těny na území města Buštěhrad tyto 
přestupky:

Přestupek počet
Nedovolené stání nebo zastavení vozidla na pozemní 
komunikaci 2

Vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou 
provozu na pozemních komunikacích zakázáno
Pohyb chodce na pozemní komunikaci odporující pravi-
dlům provozu na pozemních komunikacích
Nedovolené vedení jízdního kola nebo jízda na něm v roz-
poru s pravidly provozu na pozemních komunikacích
Překročení povolené rychlosti
Kouření na autobusové zastávce
Neuposlechnutí výzvy úřední osoby
Zákaz vjezdu
Porušení vyhl. města.- alkohol
Rušení nočního klidu
Stání v křižovatce 1

Ve výše uvedeném období byly zjiš-
těny na území města Buštěhrad tyto 
trestné činy:

Trestný čin počet
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění            
Podnapilý řidič

Přílohy:
Úz 23.6. Telefonické oznámení občana

Ve Stehelčevsi dne  1. 7. 2010

Zpracoval: str. Krym

Bezpečnostní situace 
v městě Buštěhrad
Období od 1. 5. 2010 do 31. 5. 2010

Trestné činy:
1x vloupání do benzinového čerpadla (ZP)
1x odcizení nářadí z novostavby (NP)

Přestupky:
3x přestupek proti majetku (NP)

Období od 1. 6. 2010 do 30. 6. 2010

Trestné činy:
1x odcizení peněz a vkladní knížky z rodinného domu (NP)
1x odcizení sekačky na trávu z pozemku (NP)
1x vloupání do stavebního kontejneru (NP)
1x podvod – prodej přes internet (NP)
1x vloupání do rodinného domu (NP) – dodatečně objasněno

Přestupky:
4x přestupek proti majetku (3 NP, 1 ZP)
1x oznamovaný přestupek v dopravě (ZP)
3x přestupek proti občanskému soužití (1 NP, 2 ZP)

Období od 1. 7. 2010 do 31. 7. 2010

Trestné činy:
1x odcizení vibrační desky (NP)
1x odcizení nářadí z novostavby (NP)
2x maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (ZP)

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

V  průběhu měsíce května, června 
a července 2010 nebylo zaznamenáno 
případů hromadného narušování veřej-
ného pořádku.

Zpráva o činnosti 
Městské policie Kladno 
v obci Buštěhrad 
za měsíc červen 2010

Na základě veřejnoprávní smlouvy, 
prováděly hlídky Městské policie Kladno 
následující činnost v obci:

Dne 11. 6. 2010 od 8.35 hodin do 
9.35 hodin byla hlídkou prováděna  
kontrolní a pochůzková činnost při 
konání burzy.

Dne 12. 6. 2010 od 10.25 hodin pro-
vedena kontrola areálu a okolí konání 
burzy. V  11.15 hodin byla činnost 
ukončena.

Dne 15. 6. 2010 ve 20.50 hodin pro-
veden výjezd a následná asistence při 
odchytu dvou psů na komunikaci při 
vjezdu do obce. Následně odchycení psi 
předáni do útulku Bouchalka.

Dne 23. 6. 2010 od 13.20 hodin do 
14.40 hodin provedeno měření rychlosti 
v obci. Poté provedena pochůzková čin-
nost v obci, ukončeno v 15 hodin.
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