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Zprávy Z kulturního výboru

Základní a mateřská škola oty pavla 
buštěhrad
Příspěvek do sborníku

Vážení spoluobčané,
před čtyřmi roky jsem byla pověřena 

jako zastupitelka města stát v čele kul-
turní a sportovní komise v Buštěhradě. 
Nechci, a ani nebudu, hodnotit akti-
vity a výsledky této komise. Co chci, je 
poděkovat  nejenom členům komise 
kulturní a sportovní, vychovatelům 
a  učitelům ze ZŠ a ZUŠ v  Buštěhradě, 
členům redakční rady Buštěhradského 

zpravodaje, Junákům, členům Sokola, 
fotbalistům, tenistům a ostatním spor-
tovním organizacím, ale  i obyvatelům 
Buštěhradu, kteří mi neodmítli pomoc 
při organizování těchto akcí:

Dne matek, Dětského dne, Posezení 
při muzice, Čarodějnic, Zastávky v čase,  
oslav Svatého Valentýna, besed s profe-
sorem Durdíkem a PhDr. Stolzovou. 

Můj dík patří i všem sponzorům, kteří 
během čtyř let poskytli finanční  i mate-
riální pomoc. Záměrně jsem nezvolila 
jmenovité poděkování, protože by se 
mohlo stát, že bych na někoho zapo-
mněla,  a to by mě opravdu mrzelo.

Proto volím  tuto formu: Děkuji všem, 
kteří jste žádost o pomoc neodmítli a ve 
svém volném čase pomohli.

Miroslava Burešová

Naše škola se již před třemi lety 
úspěšně zapojila do projektu „Rozu-
míme penězům“. V  závěru minulého 
školního roku se realizoval poslední 
projektový den v  naší šesté třídě. Na 
základě předchozího úspěšného pro-
jektového dne proto natáčel tento 
projekt televizní štáb ČT. Filmový 
dokument bude součástí celostátní 
konference, která se bude konat 15. 
října tohoto roku a poté má být odvysí-
lán Českou televizí. 

Naše škola byla vybrána, jako jedna 
ze dvou škol z  celé republiky, která 
bude v desetiminutovém výstupu pre-
zentovat na konferenci svůj projekt. 
Popis celého našeho projetu bude uve-
řejněn ve Sborníku, který bude k této 
konferenci vydán.

V příspěvku jsou veškeré informace 
o projektu, a proto jej dávám k uveřej-
nění i do Buštěhradského zpravodaje.

V  našem ŠVP s  názvem „Vzdělání 
pro budoucnost“ je kladen důraz na 
výuku cizích jazyků již od první třídy. 
V širší nabídce předmětů reagujeme na 
požadavky rodičů zařazením disponi-
bilní hodiny v 1. třídě, která napomáhá 
vyhledávání a podpoře talentů. 

 K  upevňování kompetencí vyu-
žíváme zejména jednodenní celo-
školní projekty, ve kterých pracujeme 

s  aktuálními tématy zaměřenými na: 
ekologii, etiku, finanční gramotnost, 
multikulturu, novodobé dějiny, zdravý 
životní styl a  další. Některé projekty 
jsou zpracovány v anglickém jazyce. 

 Výuku tématu „Rozumíme peně-
zům“ jsme jako pilotní škola ověřovali 
již před třemi lety v  osmých a devá-
tých třídách. Tyto třídy byly vyučovány 
podle vzdělávacího programu Obecná 
škola. Od počátku jsme pracovali v pro-
jektech. Již první zkušenosti ukázaly, že 
žáci mají o  tuto problematiku zájem. 
Žáky nejvíce zaujala tabulka s rozpoč-
tem a v  každé třídě se našlo několik 
žáků, kteří s ní dokázali pracovat velmi 
detailně. Pomáhali proto se sestavová-
ním rozpočtu i  dalším fiktivním rodi-
nám. Protože v projektu byly zapojeny 
dvě učitelky, probíhaly souběžně pro-
jekty v každé paralelní třídě.

 Nevýhodou těchto tříd bylo jejich 
krátké setrvání na základní škole. 
Kromě sestavení rozpočtu zvládli žáci 
ještě témata „dovolená“ a „nákup auta“. 
Osmé třídy stihly zpracovat ještě téma 
„bydlení“. K tématům o bankovních pro-
duktech a smlouvách se většina žáků již 
nedostala. Žáci jedné z  devátých tříd 
se v  rámci tématu o nakupování auta 
podívali do firmy Peugeot a sezná-
mili se s možnostmi, které při nákupu 

nabízí prodejna. Poté navštívili auto-
bazar, kde zjišťovali stejné informace. 
Nakonec se vypravili do Komerční 
banky, aby si svoje závěry prokonzulto-
vali s odborníky. Velmi je potěšilo, že se 
s bankovními úředníky shodli na stej-
ném postupu. Navíc měli také možnost 
dozvědět se i  o nejzajímavějších pro-
duktech KB. Tím skončila první etapa 
práce v projektu „Rozumíme penězům“ 
v naší škole.

Druhá etapa začala novými semi-
náři pro pedagogy, kterého se opa-
kovaně účastnily obě vyučující. Tyto 
semináře byly daleko propracovanější 
a vyučující si odnášeli, kromě velmi 
kvalitních materiálů zpracovaných do 
deseti sešitů, i tzv. „jednohubky“, což 
jsou zábavné hry a soutěže zpraco-
vané na dané téma. To vše bylo záru-
kou snadnější přípravy pro pedagoga 
a udržení zájmu žáků. Abychom pro-
brali všechna témata a podchytili tak 
všechny třídy, rozhodli jsme se začít 
tuto výuku již v páté třídě. Volili jsme 
tuto třídu záměrně i proto, že praco-
vala tři roky podle programu „Začít 
spolu“. S touto třídou jsme zpracovali 
čtyři celodenní projekty, které byly 
doplněny návštěvou GE Money Bank 
a celotýdenním projektem na škole 
v přírodě. 
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Ze školní družiny
Nový školní rok začal a v jeho úvodu, 

měsíci září, přinesl několik výrazných 
námětů k rozvoji zájmů dětí. Těch mají 
v mladším školním věku opravdu hodně. 
Chtějí si, kromě jiného, mnohé vyzkou-
šet, probádat  nepoznané, komunikovat 
se spolužáky i dospělými v neobvyklých 
situacích, poznávat své bydliště a okolí.

K  tomu, aby se žáčci hlavně v  prv-
ním ročníku rychleji seznámili se svými 
novými kamarády i novým prostředím, 
k tomu přispěl  tzv. oslí můstek – zakrslý 
králík, který ve školní družině pomáhá 
udržet především emoce malých školáků. 
Potěší  je,  pobaví, zažene drobné dětské 
starosti i stesk. Děti se rychleji rozmluví, 
přestanou se ostýchat, a pak i lépe nava-
zují kontakt se svými staršími kamarády.

Již počátkem 
září mezi sebou 
přivítaly pr vní 
v ý z n a m n o u 
návštěvu, kdy za 
nimi  přijel před-
seda Klubu kak-
tusářů z  Kladna,  
pan Emil Zeman. 
P o u t a v ě  j i m 
vyprávěl o  zají-
mavých místech 
světa, kde se tyto 
ve všech směrech 
zajímavé rostliny 
vyskytují. Přivezl také sponzorské dary 
– knižní publikace o rozmnožování a 
pěstování sukulentů a  dále pozvání 

na promítání cestopisného filmu 
o kaktusech, které se uskuteční v říjnu 
v Kladně.

Naše obavy z  toho, že žáky nižších 
tříd tato problematika nebude zají-
mat, se po prvním projektu rozplynuly. 
Tito žáci měli z  předcházejících roč-
níků osvojeny kompetence pracovní, 
sociální, komunikativní i kompetenci 
k  učení. Kromě toho neměli problém 
v  porozumění textu, i obtížnějšímu, 
protože u nich byla cíleně posilována 
čtenářská gramotnost. Problém naopak 
byl v samotném počátku při práci s roz-
počtovou tabulkou. To si vyžádalo více 
času nežli u předchozích vyšších roč-
níků. Ale i přes tento problém jsme se 
přenesli, hlavně díky získání nové tech-
niky (notebook a  interaktivní tabule), 
která nám umožnila operativnější 
a  názornější práci. Žákům se s novou 
technikou velmi dobře pracovalo, dílem 
i proto, že byli ve škole první, kdo si ji 
mohl vyzkoušet. 

Naše projekty probíhaly souběžně 
s  jinými projekty v  ostatních třídách. 
Protože většinu projektových dnů 
zakončujeme kromě zhodnocení ve 
třídě také prezentací ostatním třídám, 
měli tak všichni žáci možnost alespoň 
nahlédnout do naší „kuchyně“. Sou-
časně jsme prezentaci využili jako moti-
vaci pro zvýšený zájem žáků o volitelný 
předmět „Rozumíme penězům“, který 

jsme naplánovali otevřít v následujícím 
školním roce 

V projektech jsme zpracovali témata: 
„hospodaření domácnosti“, „dovo-
lená“, „výhodné nakupování“, „spoření 
a investice a zodpovědné zadlužování“. 
Témata : „kupujeme auto“, „nové byd-
lení a náklady na bydlení“ jsme zatím 
překročili záměrně, neboť ze zkuše-
ností víme, že tématu „hospodaření 
a finance“ je třeba věnovat více času. 
Na závěr tohoto bloku jsme také navští-
vili bankovní ústav, a to GE Money 
Bank. Bankovní úředníci, včetně ředi-
tele pobočky, nás přijali jako potencio-
nální klienty a naši žáci se skutečně jako 
zodpovědní klienti chovali. Téměř tří-
hodinová diskuse (nikoli povídání ban-
kéřů) zasahovala do značných detailů. 
Žáci byli vybaveni spoustou infor-
mací a kladli velmi fundované dotazy, 
což překvapilo i samotné úředníky. 
Jako bonus dostali pak žáci možnost 
vyzkoušet si na vlastní kůži skutečné 
výběrové řízení na pozici bankovního 
úředníka. 

Tuto lákavou nabídku určitě při 
pokračování projektu využijeme. 
Možná budou závěry pro žáky příjem-
ným překvapením, ale zcela určitě vel-
kou zkušeností.

V  tomto školním roce jsme do ŠVP 
zařadili projekt „Rozumíme penězům“ 
do volitelných předmětů. Důvodem je 
získání grantu v  rámci programu EU 
„Peníze školám“, kde jsme využili k této 
výuce jednu „šablonu“. Potěšující je sku-
tečnost, že tento volitelný předmět si 
zvolila většina žáků, která v projektu již   
pracovala. Nevýhodou bude snad jen 
to, že projekty budou více rozdrobeny 
a to do dvouhodinových bloků 1x za 
14 dnů. Současně však chceme v další 
šesté třídě začít s celodenními projekty. 

Protože jsme si v  závěru školního 
roku 2009/2010 chtěli na projekt při-
pravit další pátou třídu, tak jsme i tam 
začali s  úvodním tématem. Zde jsme 
však narazili již při samotném „sestavo-
vání rodin“. Žáci se dožadovali skupin 
podle toho, jak kdo s  kým kamarádí, 
odmítali spolupráci s  některými spo-
lužáky, a při plnění dílčích úkolů byli 
nesamostatní, často bezradní jak si 
rozdělit práci ve skupině. Udělali jsme 
velkou zkušenost v tom, že pokud žáci 
nejsou od samého začátku vedeni ke 
spolupráci, práci ve skupinách atd., je 
samotná výuka velmi obtížná. Proto 
je jednou z klíčových priorit naší školy 
důsledné pěstování kompetencí, 
zejména sociální a komunikativní. 

 Mgr. Věra Sklenářová, ředitelka školy

Předseda spolku kaktusářů z Kladna, pan Emil Zeman, na besedě v družině  
  foto: archiv A. Holeyšovská
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Že není  jednoduché konkurovat 
dospělým, o tom se přesvědčili  naši  
starší žáci, kteří  prodávali výsledky 
svého kaktusářského snažení na Jar-

marku v  Buštěhradě dne 19.9.2010. 
Někteří si prvně vyzkoušeli, jak se 
komunikuje se zcela neznámými dospě-
lými, jak je v  mnohém obtížná pozice 
prodávajícího, který musí být nejen 
vlídný a  pozorný k  nakupujícím, ale i 
připravený na jejich mnohá přání  a 
všetečné dotazy. Výtěžek z  prodeje 
však nepromarnili, ale věnovali, spo-
lečně se ZŠ Oty Pavla Buštěhrad, škole, 
která byla zasažena povodněmi v letoš-
ním roce. Další část finanční hotovosti 

pak byla opět odeslána do sesterské 
školy v Haparquille v Peru na podporu 
výchovy a vzdělání . 

Bezpečnostní situace v  areálu školy 

bývá pro děti, které se věnují sportov-
ním a dalším hrám, často  nepříjemná. 
Svoji zásluhu na tom mají neukáznění 
řidiči, kteří nerespektují dopravní značení 
a vjíždějí  nejen mezi obě budovy škol. 
Pro ně si děti připravily na Evropský den 
bez aut překvapení. Namalovaly smutná 
a veselá autíčka. Ta první rozdávaly řidi-
čům, kteří se svými auty bez náležitého 
povolení  vjeli do areálu. Druhými – vese-
lými - potěšily pěší návštěvy a rodiče, co 
zaparkovali svá auta před školou.

Náš region je velice významný svou 
polohou,  mnohými pamětihodnostmi, 
zajímavými i dramatickými místy a udá-
lostmi. Proto byl první lunární podzimní 
den ve znamení pěšího výletu do Lidic. 
První kroky zavedly děti do Památníku 
Lidice, kde v  Růžovém sadu překont-
rolovaly, zda se dobře daří růžičkám, 
které tam v loňském roce vysadily. Pak 
se zastavily u  stromku s  keramickými 
ptáčky, který byl do  Památníku Lidice  
darován z  Moravy. Nejvýznamnější však 
byla chvíle u Sousoší dětí. Před ním se 
bez přihlížejících návštěvníků posadily 
jen tak do trávy, zazpívaly tiše a tence 
několik nejoblíbenějších lidových písni-
ček. Pak položily k sousoší kytičku, své 
nejmilejší obrázky, zapálily svíčky a sym-
bolicky tak řekly dětem ze starých Lidic, 
že nový podzim je tady. Rozloučení 
s Lidicemi, spojené s malým sportová-
ním, pak proběhlo na tamním krásném 
dětském hřišti.

Školní rok 2010/2011 je opravdu zde, 
září je za námi a děti i jejich vychova-
telky se těší na  mnohé další příjemné 
a obohacující zážitky.

          Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka 
školní družiny při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Školní rok byl zahájen 1. 9.2010 v 9 hod. 
a již ten den večer byly vyučovací úvazky 
učitelů naplněny. Škola skončila 30. 6. 
2010 s 250 žáky a nově přijatých bylo do 
přípravek a oborů 52.To jasně znamenalo, 
že kapacita školy bude překročena.

Škola žádala o zvýšení kapacity již 
třikrát, ale vždy bezvýsledně. Nyní 
jsme v situaci, kdy o školu je velký 
zájem  z celého okolí, ale kapacita je 
jen 256 žáků.

K 1. 9. 2010 má ZUŠ 18 zaměstnanců, 
z toho 16 učitelů včetně ředitele školy.

Škola si vede sama kompletní účet-
nictví  a tím šetří peníze za různé účetní 
agentury, které školám  účetnictví 
vedou. Od 1. 9. 2010  se začíná v oborech 

Základní umělecká škola buštěhrad
Zahájení nového školního roku 2010-2011 v ZUŠ Buštěhrad

Jarmark    foto: archiv A. Holeyšovská

Výlet do Lidic    foto:  archiv A. Holeyšovská

Evropský den bez aut    foto: archiv A. Holeyšovská
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vyučovat na základě nových vyučova-
cích plánů, které umožňují pedagogům 
plně a svobodně uplatnit své pedago-
gické záměry. Škole se tak otevírají mož-
nosti lépe využít schopnosti nadaných 
žáků, kteří již nejsou svázáni osnovami, 
které neodpovídaly jejich nadání.

Můžeme konstatovat, že ZUŠ Buš-
těhrad je zajištěna jak po stránce 

pedagogů (všichni jsou plně aprobo-
váni), tak i po stránce materiálního 
vybavení.

Na webových stránkách školy jsou již 
stanoveny jak koncerty žáků a výstavy 
prací žáků VO, tak i další informace školy.

Vzhledem k tomu, že činnost naší 
školy je veřejnosti dobře známa, nepo-
kládám za nutné uveřejňovat vše, co je 

každoročně plakátováno a nebo uveřej-
něno na webu školy.

Nová členka našeho učitelského 
sboru Mgr.Lenka Frausová DiS, vybraná 
na základě konkurzu k vyučování hře na 
klavír, byla srdečně uvítána učitelským 
sborem.

Bohumír Bednář

V úterý 22. června se konal v buště-
hradské sokolovně koncert Smíšeného 
pěveckého sboru města Buštěhradu. 
Buštěhradský sbor řídil sbormistr Blaho-
slav Rataj. Hostem byl Mužský pěvecký 
sbor Smetana-Slovanka Kladno. Pro-
gram uváděl Marek Veselý. 

Posluchači v zaplněné sokolovně 
vyslechli díla B. Smetany, A. Dvořáka, 
L. Janáčka, F. Schuberta a dalších význam-
ných skladatelů. Zazněly také písně Osvo-
bozeného divadla. V programu vystoupil 
violista Jakub Novák, kterého v jeho hře 
doprovázel na klavír Martin Fila. 

Pěkný koncert byl završen skladbou, 
na níž jsme se všichni těšili. Byla jí Školní 
scéna z opery Jakobín Antonína Dvořáka. 
K buštěhradskému sboru nastoupily na 
pódium děti ze základní školy, které se 
vše naučily pod obětavým vedením 

paní Marie Horové a paní učitelky Anny 
Holeyšovské. V sólech vystoupili Marta 
Hanfová, Antonín Maurer a  Ondřej 
Novák. Byl to opravdu zdařilý a efektní 
závěr koncertu, za který zejména děti 
sklidily velký potlesk. Atmosféru na 
pódiu buštěhradské sokolovny si připo-
mínáme fotografií.

Přejeme si, aby naše společné 
vystoupení s  dětmi z buštěhradské 
základní školy nebylo poslední. Věříme, 
že i dětem se  líbilo. Slyšeli jsme, že svůj 
sbor nazvaly Duha.

Tak milá Duho, na brzké shledání při 
některém z dalších koncertů!

František Paulík, předseda sboru

Prázdniny skončily, a tak Městská knihovna 
v Buštěhradě uspořádala 30. 9. další přednášku, 
tentokrát na téma „Indie – Sikkim“. O své zážitky se 
podělila obyvatelka našeho města Jitka Mahovská. 
Tato „sousedská“ beseda se setkala s obrovským 
zájmem – zúčastnilo se jí 55 „sousedů“ a všichni 
byli spokojeni. Příští rok se můžeme těšit na další 
– téma: „Himaláje – trek kolem Anapuren“.

Tímto chci J. Mahovské, a všem, kteří přednášky 
navštěvují, poděkovat. Velký dík patří i restauraci 
U Bečvářů za vždy spolehlivou spolupráci.

Mgr. D. Čermáková

Koncert pěveckého sboru v Buštěhradě foto: archiv F. Paulík

Hojná účast na přednášce foto: J. Pergl

smíšený pěvecký sbor města buštěhradu
Koncert pěveckého sboru v Buštěhradě

městská knihovna v buštěhradě
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VOLNÁ HERNA 
Nabízí prostor pro děti a jejich rodiče plný hraček a zábavy. 
Vstupné 15 Kč pro členy, pro ostatní 30 Kč. Herna MC - 1. patro 
Kulturního střediska, Kladenská 207, Buštěhrad

VÝVARNÉ KOUZLENÍ
Tvořivá odpoledne, při kterých si děti (bez omezení věku) 
i rodiče mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky a pohrát 
si. Vstupné 25 Kč členi, 50 Kč ostatní. Herna MC.

POHYBOVÉ HRY pro děti 1-3 roky
Cvičení rodičů s dětmi zaměřené na rozvoj motoriky. Cvičení 
probíhá formou kurzu. Herna MC. Vstupné 15 Kč pro členy, 
pro ostatní 30 Kč.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 3-6 let
Cvičení probíhá v místní sokolovně. Cena 30 Kč/1h pro 
členy, 50 Kč/1h ostatní. Info a hlášení účasti na tel. 739 
998 854. 

TANČÍRNA pro děti 3-6 let
Tanec hravou formou pro holky i pro kluky, kurz je 
veden profesionální tanečnicí. Cena 80Kč/1h.
Do kurzu je nutné se zapsat, platby probíhají pololetně. 
Info  na tel. 775 580 994. Kurzy se konají v sokolovně. 

TEMATICKÁ HERNA
Každou středu jiné téma, zda se jedná o divadelní odpo-
ledne s pohádkou, výtvarnou dílnu či klub deskových her pro 
nejmenší, se dozvíte vždy v patřičný týden na našich www 
stránkách. Herna MC. Cena 15 Kč členi 30 Kč ostatní.

ANGLIČTINA pro dospělé
MC nabízí jazykový kurz vedený kvalifikovaným lektorem ve 
třech úrovních znalosti. Ke kurzům je zajištěno hlídání dětí. 
Prostory MC. 

Hudební školička Yamaha
Hudební kurzy pro nejmenší v herně MC. Do kurzu je nutné 
se zapsat.

25.10. Výtvarné kouzlení
Vyrobíme si závěsnou dekoraci s duchy 
a dýněmi. 

1.11. Výtvarné kouzlení
Deštník s dešťovými kapičkami - malba 
voskovkami a vodovkami.
 
 8.11.Výtvarné kouzlení
Neobyčejné lampióny na martinský 
průvod.

11.11. Martinský průvod
Tradiční lampiónový průvod s divadel-
ním představením, hledáním pokladu a 
pouštěním martinských světýlek. Začí-
náme v 17.30. Na tuto akci se nevzta-
huje sourozenecká sleva!

15.11.Výtvarné kouzlení
Hezké talířky nemusí být jenom z kera-
miky. My si papírové nazdobíme vrstve-
ním modelíny.
 
22.11.Výtvarné kouzlení
Myslíte si, že nesvedete nádherný 
patrový dort? Přijďte a přesvědčte se 
o opaku! Nebude sice k snědku, ale nád-
herný bude určitě.

23.11. Večerní dílna pro dospělé
Výroba adventních věnců od 18.30 
hod. Kdo nestíháte, můžete přijít i poz-
ději. Vstupné 250 Kč. V ceně je zahrnut 
základní materiál (slaměný korpus, držáky 
na svíčky, větvičky (jedle, smrk, stříbrný 
smrk, hedvábná borovice, cesmína, 
buxus, túje, panašovaný brslen) a přírodní 
přízdoby: sušené lotosové květy, šišky, 

ořechy, skořice, sušené pomeranče, jablka 
etc.). Možno zakoupit i jiné ozdoby přímo 
na místě nebo si můžete donést vlastní. 
Účast hlaste do 10. listopadu e-mailem na: 
mcpelisek@email.cz 
 
29.11.Výtvarné kouzlení
Výroba magnetky ze samotvrdnoucí 
hmoty. Třeba jako dárek pro někoho, 
koho máme rádi.

3.12. Mikulášská
Zábavné odpoledne s Mikulášem, čer-
tem a andělem. Samozřejmě nebude 
chybět mikulášská nadílka. Začínáme v 
16 hod. Vstupné 50 Kč pro členy, 100 Kč 
pro nečleny. Na tuto akci se nevztahuje 
sourozenecká sleva a z důvodu ome-
zené kapacity je nutné se předem při-
hlásit e-mailem na: mcpelisek@email.cz  

mc buštěhradský pelíšek
Po letních prázdninách  se opět otevřely dveře Pelíšku. S návratem školního roku jsme pro Vás připravili pestrou 

nabídku, a to jak v pravidelném programu, tak i v mimořádných akcích. Rozhodně se máte na co těšit.

V nejbližší době jsme pro Vás připravili:

Pravidelný program ve školním roce 2010/ 2011
9.00 -10.00 10.00 -11.00 11.00 -12.00 15.00 -16.00 16.00 -17.00 17.00 -18.00

pondělí
Výtvarné kouzlení 

Volná herna Volná herna

úterý Pohybové hry 
1 - 3 roky

Volná herna
Cvičení rodičů 

s dětmi od 3let   
(sokolovna) 

Tančírna           
3 - 6 let  

(sokolovna)

středa ANGLIČTINA s hlídáním dětí Volná herna Tematická herna

čtvrtek Hudební školička Yamaha Hudební školička Yamaha
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6.12. Výtvarné kouzlení
Je po mikulášské nadílce a blíží se čas 
vánočních přání. Přijďte si vyrobit 
andílka, kterému se přáníčka pošeptají 
a když třikrát mávne křídly, tak se velmi 
pravděpodobně splní.
 
13.12. Výtvarné kouzlení
Vánoční vyrábění pro maminky i pro 
dětičky.

Pokud není uvedeno jinak, akce začí-
nají v 15.30 hod. Není-li uvedeno jinak, 
vstupné činí 50,- Kč, pro členy 25,- Kč. 
Za první dítě v plné výši, druhé za polo-
vic a pro třetího a další sourozence je 
vstup zcela zdarma! Více informací 
o  pravidelném programu MC,  připra-
vovaných mimořádných akcích či změ-
nách získáte na  tel . 739771706  nebo 
na: www.mcpelisek.cz 

Těšíme se na Vás. Váš Pelíšek. 

Podpora MC Buštěhradský pelíšek
Nadcházející volby do Městského zastupitelstva v Pelíšku vzbudily jisté obavy 

o  budoucnost našeho centra. Tato nejistota vyplynula z nepříjemné zkušenosti 
z minulého volebního období, kdy bylo mateřské centrum téměř zrušeno. Byli jsme 
mile překvapeni, když jsme se ve volebních programech většiny kandidujících stran 
dočetli, že podporu občanských sdružení a iniciativ považují za jednu z priorit pro 
další volební období. Formou otevřeného dopisu jsme tedy požádali kandidáty stran 
TOP09, ODS, ČSSD a sdružení nezávislých kandidátů „Pro Buštěhrad“ o konkretizaci 
způsobu, jak by v případě zvolení mateřské centrum podporovali. Jejich odpovědi 
nás příjemně povzbudily, texty v plném znění včetně otevřeného dopisu předsed-
kyně mateřského centra si můžete přečíst na našich webových stránkách www.mcpe-
lisek.cz  Na naši výzvu v daném termínu reagovali tři ze čtyř dotázaných.

Pelíšek uvítá i Vaši pomoc
Líbí se Vám činnost Pelíšku a rádi byste ji podpořili? Existuje několik způsobů:
Podpořte naši činnost finanční částkou na účet mateřského centra: 19 64 60 980/0300.
Věnujte věcný dar (hračky, technika, výtvarné či kancelářské potřeby etc.).
Pomozte nám se zajištěním tisku propagačních materiálů.
Pomozte nám s oslovením případných sponzorů.
Jste kreativní a ochotni občas věnovat něco málo z Vašeho volného času? Podílejte 
se na přípravě či realizaci programu pro děti i dospělé. 
Přijďte mezi nás, sídlíme v prvním patře kulturního střediska, Kladenská ulice č.207, 
Buštěhrad.  
www.mcpelisek.cz  mcpelisek@email.cz  tel. 739 771 706

Za MC Buštěhradský pelíšek Kristina Reist.

Kdo šel první říjnové pondělí 
po obědě okolo buštěhradského 
pivovaru, byl možná překvapen, 
co že se tam koná za shromáž-
dění. Nuže, jedná se o pokračo-
vání kauzy záchrany pivovaru. 
Jak si možná vzpomínáte, firma 
Level nakonec slíbila s bouráním 
posečkat, aby mohla být uspo-
řádána soutěž studentů archi-
tektury o nejlepší projekt rekon-
strukce a oživení pivovarského 
areálu. Profesor Václav Girsa, 
vedoucí ústavu Památkové péče 
a renovací fakulty architektury 
ČVUT v Praze, rozeslal výzvu k 
zapojení se do soutěže i  na 
fakulty architektury v  Liberci, 
Brně a Bratislavě. Očekával se 
zájem zhruba čtyřiceti studentů. 
Skutečnost však daleko předčila 
naše očekávání. Toto pondělí 

se k prohlídce areálu dostavilo 
okolo dvou stovek lidí! Přijeli 
studenti a jejich pedagogové 
z Prahy, Liberce, Brna, a dokonce 
autobus z  Bratislavy. Náměstí 
před pivovarem bylo natolik 
zaplněno, že se na chvíli zastavila 
doprava. Studenti si pivovar pro-
hlédli s velkým zájmem, vlastník 
jim umožnil přístup i dovnitř. 
Někteří pak pokračovali dále 
v prohlídce města v doprovodu 
buštěhradského pana kronikáře, 
zajímali se o život města, co zde 
chybí, jaké zde jsou problémy 
a podobně. Vypadá to tedy, že 
se úkolu ujali velmi zodpovědně 
a energicky, a že můžeme čekat 
velmi zajímavé výsledky. Dou-
fejme, že budou přesvědčivé 
i pro majitele pivovaru.

Daniela Javorčeková

buštěhrad sobě
Buštěhradský pivovar v obležení studentů

Prof. Girsa při výkladu                                           foto: Jaroslav Pergl

Barokní suterén pivovaru                                     foto: Jaroslav Pergl
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sdružení střela buštěhrad
LETNÍ  TÁBOR  SOVOLUSKY  2010

Je to až k neuvěření, ale letos v čer-
venci to byly již tři roky, co jsme opustili 
tábořiště na Střele „U jezu“ a začali jezdit 
na nové, na Střelu pod Sovolusky, nepa-
trnou vesničku nedaleko Bochova.

Letošní rok se nám konečně (díky 
Městskému úřadu Buštěhrad) podařilo 
zkompletovat táborové vybavení. Kon-
krétně se jednalo o zakoupení nového 
vojenského hangáru sloužícího coby 
jídelny i společenské místnosti pro děti 
při nepřízni počasí, a dále pak zhotovení 
zbrusu nových WC.

Na samotný tábor jsme odjížděli 
v sobotu 24.7. z kladenského vlakového 
nádraží, kdy se k nám později připojily 
děti ze Stochova, nastupující z nádraží 
svého. Po zhruba čtyřhodinové cestě 
jsme vystoupili ve Žluticích, kde na nás 
čekal sjednaný autobus, který nás po pár 
minutách vysadil v Sovoluskách, odkud 
jsme již v  dešti pokračovali pěšmo do 
samotného tábora.

Po příchodu si děti rozebraly svá zava-
zadla a postupně se začaly ubytovávat 
do určených stanů.

Aby se seznámili s  novými kama-
rády, ale hlavně s  nejbližším okolím, 
vydali se všichni táborníci na poznávací 
vycházku, kde při zpáteční cestě měli 
jen jediný úkol: donést dřevo k výstavbě 
malého večerního táboráku. Při něm, ale 
i při předchozím večerním nástupu, byli 
všichni obeznámeni s  chodem tábora, 
táborovým řádem i s možnými úskalími 

při táboření se 
vyskytujícími. 
Mezi písněmi 
byly děti také 
s e z n á m e ny 
s letošní celo-
t á b o r o v o u 
hrou (CTH) 
nesoucí název 
„TROSEČNÍCI 
ZE ZLATÝCH 
OSTROVŮ“.

Mezi oddí-
lové zápo-
lení započalo 
hned druhý den ráno a samozřejmě 
pokračovalo i dny následující. 

Po čtyřdenním maratónu běhání, sou-
těžení, stopování a šifrování měly děti 
den volna, strávený nenáročnou výpra-
vou do nedalekého poutního kostela 
Skoky, opuštěné a zapomenuté stavby 
zdejšího kraje, který opět začíná pomalu 
ožívat návštěvami poutníků.

Dost však bylo odpočinku. Hned další 
dny pokračovala CTH a hlavně příprava  

táborového ohně, jenž 
nám skvěle zpříjem-
nil sobotní odpoledne 
a večer. Ten den hráli 
táborníci oblíbenou 
hru „ZLATÁ HOREČKA“. 
Odpoledne si pak při-
pravovali  program 
k  táborovému ohni, 
s  čímž jsme se jim 
s  kamarády z  Buště-
hradské dráhy snažili 
pomoci. Při pohledu na 
tančící páry z  řad dětí 

i dospělých v záři žlutavého ohně si mys-
lím, že se nám to snad i povedlo.

Pro nedělní den jsme měli pro všechny 
účastníky tábora v záloze ještě jedno pře-
kvapení. Již v pátek totiž za námi přijeli 
kamarádi z klubu vojenských historických 
vozidel ve svém vehiklu STYR z roku 1943 
a část neděle věnovali každému, kdo měl 

zájem o projížďku v jejich osmimístném 
válečníkovi.

Po neděli pokračovalo mezi oddílové 
klání v  CTH, končícího ve středu, kdy 
se jednotlivé oddíly vydaly na cestu za 
pokladem. Bohužel to byl poslední pěkný 
den na letošním táboře. Ve čtvrtek, kdy 
měl proběhnout rozlučkový táborový 
oheň, došlo pouze k  jeho dostavbě. 
Odpoledne začalo pršet a s malými pře-
stávkami nepřestalo až do soboty, kdy 
jsme se z tábora vraceli domů.

Přesto, že nám počasí letos moc 
nepřálo, byli jsme my dospělí, ale hlavně 
snad i děti s táborem spokojeni. Úplně 
uneseni byli naši přátelé ze Stochova, 
jejichž děti i vedoucí ze sdružení KAMA-
RÁDI byli s námi letos na táboře poprvé 
a určitě ne naposledy.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
našemu MěÚ za dlouhodobou podporu, 
jehož zástupci v čele s panem starostou 
se za námi byli podívat, a tak se na vlastní 
oči mohli přesvědčit, kam plynou peníze 
jimi nám poskytované.

Velký dík i části Buštěhradské dráhy, 
která nám přijela na tábor zahrát.

Náš dík patří i Pavlu Hrabinovi, Oldovi 
Heřmanovi, Jardovi Slezákovi, Jakubovi 
Kořínkovi i všem dalším, kteří nám s pří-
pravou i táborem samotným pomohli.

Díky a za rok ahoj !!!
Jaroslav Fencl, sdružení STŘELA Buštěhrad 

vozidlo STYR z roku 1943                  foto: archiv sdružení Střela

Sportování na táboře                                                        foto: archiv sdružení Střela
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VÍTE, ŽE.../SPOLEČENSKÁ RUBRIKA/ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

VÍTE, ŽE…
…před 130 lety (4. října 1880) bylo „C.k. 
ministériem vnitra Rakousko-Uherska“ 
jméno našeho města, na žádost obce, 
přejmenováno z původního Buckow na 
dnešní Buštěhrad?

…o jménu dítěte se nemusíme defini-
tivně rozhodovat v porodnici nebo jej 
hlásit předem?  Zákon umožňuje rodi-
čům se v klidu rozhodnout nebo je bez 
problémů změnit ještě celý měsíc po 
narození.

…již 110 let nám v  Buštěhradě svítí 
pouliční osvětlení? Ve stejné době byly 
také oficiálně pojmenovány všechny 
tehdejší ulice a označeny jednotnými 
nárožními tabulkami.

…ve starověkém městě Athény se prý 
klepalo na vstupní dveře zevnitř domu? 
Mělo to svou logiku – uličky města byly 
velice úzké a dveře domů se otevíraly 
ven. Klepáním se tak upozorňovali 
kolemjdoucí, aby nedošlo k úrazu. 

…Buštěhrad získal svůj znak v  roce 
1497, v  časech svého největšího roz-
květu? Pod tehdejší buštěhradské pan-
ství patřily také obce Dubí, Brandýsek, 
Středokluky, Makotřasy, Volšany, Dobrá, 
Družec, Kyšice, Braškov, Pletený Újezd 
a část Újezda pod Kladnem.

JB

Čtenáři nám píší
O příjmení aneb Bulvární deník nevlastním

Jména sloužila od pradávna k identifi-
kaci. Člověk potřeboval označovat určité 
jevy, věci, místa a hlavně osoby kolem 
sebe. Vlastní jména se pak množila jako 
houby po dešti, a jejich opakování při-
neslo potřebu upřesnění, proto se přidá-
vala nejrůznější označovací příjmení. 

V Čechách vznikala oficiální příjmení 
někdy mezi 14. až 18. stoletím, a to 
nejprve u šlechty, měšťanů a svobod-
ných sedláků. Mezi chudinou však byly 

nejrůznější přídomky a označení pou-
žívány jistě mnohem dříve. Vývoj spo-
lečnosti a zdokonalování veřejné správy 
vyžadovaly přesnou evidenci osob, 
z čehož vyplynula potřeba ustálení pří-
jmení jako instituce. Pravopisná reforma 
v polovině 19. století tak upravila i jeho 
grafickou podobu. Uzákonění dědič-
nosti a neměnnosti příjmení se datuje 
k roku 1780, kdy byla příjmení přidělena 
i všem bezzemkům, čeledi, a podobně.

Někdy je však opravdu těžké se 
svým příjmením žít. Už počáteční pís-
meno je někdy problém. Před tabuli 
mnohem častěji chodívají žáci „z první 
poloviny abecedy“, snad proto, že se 
zde učitelkám snadněji otevírá zápis-
ník. Takový Dlask, Barták, Čuřil, Císař, 
ještě třeba i Medek, také těžko uni-
kali při nudné exkurzi nebo na škol-
ním výletě kontrole prezence, zatímco 
Pokorný, Svoboda, Trnka nebo Žitný 

spoleČenská rubrika

Naši jubilanti
(listopad, prosinec)

70 let
EBERLE Karel, ulice Kladenská

75 let
VELC Josef, ul. Prokopova

80 let
FRIDRICHOVÁ Jarmila, Revoluční ul.
UXOVÁ Jiřina, Slepá ul.
VINKL Zdeněk, ul. Na Skalech

 

Poděkování 
Rádi bychom tímto poděkovali 

MS ČČK Buštěhrad za pomoc při 
shromažďování darů při mimořádné 
humanitární sbírce.

Stanislava Klicmanová – Maříková

Ředitelka OS ČČK Kladno

Vzpomínáme

Oprava popisku:
Pod textem k fotografiím „malého 

domu na rohu“ byl podpis „Buště-
hrad“ přidán záměrně. Příspěvek není 
anonymní, autorkou je Helena Bles-
ková. Použity byly fotografie z jejího 
archivu a archivu J. Pergla.              /JB/

Ve čtvrtek 26. června 2010 jsme uvítali do života další nově narozené 
občánky. Rodičům přejeme hodně radosti a spokojenosti z dětiček.

Zleva: Stanislav Kyslík, Zuzana Godálová, Tereza Fuková, Šárka Vorlová, Antonín Rák, 
Jakub Endrle, Tereza Kvapilová a Petr Martínek                                                               foto: J. Pergl
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snadno nenápadně mizeli za vlastní 
zábavou. 

Obsahová či fonetická nenápadnost 
jména bývala moc důležitá třeba za časů 
povinné vojenské služby. Starší vojáci 
i velitelé většinou šmahem přehlíželi 
Horáky a Nováky, Horešovského nebo 
Přibyla, ale jmenovat se Burák, Picka, 
Roškot, Tamchyna, Stuchlík, bylo kolikrát 
přímou vstupenkou do pekla. Výraznější 
příjmení poutala nadbytečnou pozor-
nost, bývala komolena a zesměšňována, 
jejich nositelé následně všelijak trápeni 
a šikanováni. A věřte, že pro mnohé 
jejich nositele to kolikrát nebylo vůbec 
jednoduché vydržet. 

Zvláštní kapitolou pak jsou příjmení 
vysloveně pikantní, jejichž původ pro-
bouzí bujnou fantazii. Jmenovat se třeba 
Šourek, Pičmoch, Jebavá, Skočdopole, 
Kadil nebo Utřinosová určitě není žádná 
velká radost. Ještěže žádosti o změnu 
takových příjmení bývají většinou 
promptně vyřízeny nebo se strastiplná 

situace vyřeší sňatkem a přijetím pří-
jmení manželova. Pochopitelně se stá-
vají i případy, kdy je to takříkajíc „z louže 
pod okap“ – příkladem budiž dívka Jana 
Vopičková, která si vzala muže ze Slo-
venska, Petera Čuriaka. Ve snaze zabrá-
nit posměškům si novomanželé oddaní 
v Čechách nechali pozměnit jméno na 
Čeriakovi a dali z opatrnosti natisknout 
dvojí svatební oznámení, pro slovenské 
příbuzenstvo s  původním příjmením. 
Co se asi odehrávalo při svatební hos-
tině, když se zmatení Vopičkovi sezná-
mili u stolu s celou famílií Čuriaků, si ani 
nedovedete představit.

Tento článeček by mohl pokračovat 
ještě celou studií o původu jmen, dotknout 
se i dalších pikantérií, zajímavými kapito-
lami by pak mohly být třeba nevhodné 
kombinace jmen a příjmení, jména cizo-
krajná, nejrůznější problémy se skloňová-
ním či přechylováním nebo problematika 
pravidel o jménech a příjmeních v českém 
právním řádu. To však raději přenechám 

odborníkům lingvistům nebo se tomu 
budu věnovat ještě někdy příště. 

Asi se zeptáte, co bylo inspirací 
k takovému tématu. Věřte-nevěřte, byla 
to někdejší celkem obyčejná návštěva 
u  doktora. Z  plné čekárny jsem byl 
pozván do sesterny a usazen na lavičku, 
abych zodpověděl dotazy ohledně mé 
anamnézy. Pak jsem zde pár minut čekal 
než lékař vyšetří předchozího pacienta. 
Před mýma očima byla skříň kartotéky, 
jejíž zásuvky jsou označeny shluky pís-
men pro lepší orientaci. Četl jsem si je a 
v duchu všelijak pro zábavu kombinoval. 
Bavil jsem se tím zvláštním panoptikem 
a představoval jsem si, jak za mnou při-
jdou na řadu Jeřkarb a Šilhtesa, Vavávysl 
s  Pankpochem, Komekruc a Frinhavl, 
Vyšižuko a Masness, což budou určitě 
nějací Marťani. Mé zdravotní obtíže 
jakoby pominuly a já si umanul, že 
napíši něco o neobvyklých příjmeních. 
Mám s tím totiž osobní zkušenosti…

Jiří Blesk

Ne každý dostal tu výjimečně pěk-
nou černobílou pozvánku na Show 
on the water. Ne každý byl pozván 
osobně některým z  účinkujících. Ne 
každý tam byl, přestože mnozí o plá-
nované letní akci slyšeli.

Dovolte tedy, abych podal zprávu 
o  mimořádném kulturním počinu, 
jenž proběhl dne 20.8. 2010.

Původní nápad, uspořádat na hladině 
buštěhradském rybníka jakousi „benát-
skou noc“, jsem nosil v hlavě již před lety. 
Vizi představení, jenž se zrcadlí na vodní 
hladině, byla oprášena až letos zkraje 
června. Tak jsme, 
Helenka a já, spolu 
s Ivetou a Tomášem 
Klímovými, vytvo-
řili základní tvůrčí 
tým a  postupně 
v ymýšle l i  ne j -
různější nápady. 
P o c h o p i t e l n ě 
jsme si souběžně 
začali sepisovat 
i  všechna tech-
nická a formální 

úskalí, abychom 
si mohli rozdělit 
jednotlivé úkoly 
a pustit se do váž-
ných příprav.

První oficiální 
žádost o  povolení 
akce byla podána 
22. června. Násle-
dovalo důležité 
jednání s  výborem 
Rybářského spolku 
Buštěhrad dne 
8.července, které 

naštěstí dopadlo také pozitivně. Po dalších 
jednáních a několika upřesněních jsme 
konečně dne 4. srpna 2010 dostali defini-
tivní souhlas MÚ Buštěhrad s uspořádáním 
kulturní akce. Tyto formality byly důležité, 
ale přípravy už musely probíhat během 
července. Tvůrčí tým vymýšlel scénář diva-
delního představení „Vodní bujón“ a Tomáš 
(jako překvápko k mým nedožitým pade-
sátinám) pozval do programu americ-
kého zpěváka Dani Robinsona s  kape-
lou a profesionálního zvukaře. Dále bylo 
třeba zajistit lešení na stavbu pódia, šatnu, 

Žralok v rybníce

Cramle                                                                                            foto: Pavel  Bílek

Televizní balet                                                                             foto: Pavel. Bílek
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stánky, mobilní toalety, osvětlení, plachty pro případ deště, přívod elek-
třiny, kabely a rozvaděč, lodě, závěsy, zábrany, stoly, lavice, židle, nářadí, 
atd. Pochopitelně bylo nutno pořádání akce předem oznámit Policii ČR, 
Obecní policii Stehelčeves, Hasičům a Městskému úřadu Kladno.

Úplně nejdůležitější však bylo sehnat dostatek nadšenců, kteří by 
nám s tím vším pomohli. Nevím, čím jsme se o to zasloužili, ale takřka 
všude jsme měli otevřené dveře a získávali podporu. Výrazně se rozšířil 
i kolektiv herců pro divadelní představení, přibyly nové scénky, každo-
denní zkoušky probíhaly nejen po domácnostech, protože restaurace 
U Bečvářů nám dala ochotně k dispozici svůj sál, sháněly se kostýmy, 

paruky, rekvizity, 
nahrávaly se záznamy 
a nezbytná hudba.

Veškeré přípravy samozřejmě vrcholily v týdnu před akcí. Ochotní siláci naložili a 
dopravili hromadu lešení na místo, stateční drsňáci se vnořili do studené vody, aby 
pod jejich rukama vyrostlo pódium na vodě, bystří junáci postavili stany, šikovní 
koumáci vyrobili krásné a fungující rekvizity, domácí i přespolní mecenáši darovali 
nemalé finance, věnovali nebo bezúplatně zapůjčili potřebný materiál, a hlavně, 
většina sousedů trpělivě snášela všechen ten stavební mumraj. Pozor! Nelze však 
nezmínit naše krásné a trpělivé ženy, které při svých každodenních starostech ještě 
stíhaly občer-
stvovat pracu-
jící lahodnou 

krmí a božskými nápoji, souběžně vypilovávaly své role, připravo-
valy nezbytný divadelní ferman, a pak ještě přichystaly kostýmy 
pro herce a další náležitosti. Dokázaly dokonce držet v partě dob-
rou náladu a účinně podporovat psychicky zesláblé jedince. 

Prostě, kolotoč se točil, a už nešel zastavit. Po čtvrteční gene-
rálce jsme sice ještě měli rozporuplné pocity, ale dvacátého srpna 
už všeobjímající napětí drtil adrenalin všech členů ochotnického 
divadelního sdružení „Spolčení krásných srnců“. Odpoledne byly 
dokončeny poslední úpravy na scéně i v přírodním hledišti, otevřely 
se dva bohatě zásobené stánky s občerstvením i Vodní bar u hráze, 

l o d i č k y 
provážely děti a rodiče po rybníce, mnozí se zase svezli ve slavnostním kočáře. 
Přicházel večer, diváci postupně usedali na břeh, vesele se bavili a užívali si 
občerstvení. Zvuková zkouška kapely evidentně přilákala i ty Buštěhraďany, 
kteří o akci dosud netušili. Odhadem se sešlo na začátek představení přes 200 
diváků. A pak to začalo…

Popisovat zde průběh představení opravdu nemohu. Zřejmě bych nedo-
kázal vylíčit všechny nuance připravené feérie divadelních scének, jenž diváci 

zhlédli. Mohu jen s radostí konstatovat, že podle plánu 
piráti opravdu zpívali, fotogenický taxikář Vinnetou 
šikovně dokolečka pádloval, Jarín sólově foukal harmo-
niku, aby následně doplnil westernový živý obraz tklivě 
hrající bluegrassové party Cramle, Vincek zase chytal 
a pak se topil, žralok opravdu kroužil a děsil, pobřežní 
hlídka, tedy Meetch s  Pamelou, mazaně zasahovala, 

Bay watch                                                            foto: Pavel  Bílek

Dvořák a Bohdalka                              foto: Pavel  Bílek

Zastavit stát                                                                                 foto: Pavel  Bílek

Japonsko                                                             foto: Pavel  Bílek

Jimi Morrison                                                                                                 foto: M. Aushaus
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i  když Bob trochu tonul, labutí taneč-
níci něžně uvedli nostalgické televarieté, 
zazářila nebezpečná ohňová show, dok-
tor Moreau a clinc-sexstra kuchali zvířata, 
na Velikonočních ostrovech se krojovaně 
mrskalo a pělo, Afric Simone rytmicky 
křepčil, také tajuplný stínový divoch 

mezi  svými tanečnicemi divoce divočil, 
zbyla i chvilka na trochu poezie a zapružil 
socialistický loutkový stát, k připomínce 
výročí opravdu přijela okupační armáda, 
pak zatančily puntíky ve tmě, odehrálo 
se napínavé japonské drama, objevil se i 
hinduistický ráj, k závěru proběhla bizarní 

módní přehlídka, a nakonec se z  vody 
opravdu vynořil symbol - elektrická kytara 
Jimiho Hendrixe, využitá jako jasný oslí 
můstek pro Dani Robinsona a jeho band, 
tedy druhou polovinu „Show on the water“. 
A pak zazvonil zvonec, všichni účinkující 
naskákali do vody, a byl konec…

A co zbývá? Samozřejmě zbývá připomenout všechny, 
díky nimž se to celé povedlo. Děkuji: 
•	 za veškerou podporu Městskému úřadu Buštěhrad, kulturnímu 

výboru a Technickým službám Buštěhrad
•	 za ochotu a skvělé občerstvení Rybářskému spolku Buštěhrad
•	 za všechno možné i nemožné Romanu Dědičovi a celé jeho rodině
•	 za zápůjčku všeho důležitého materiálu na stavbu vstřícnému 

panu Antonínu Fršlínkovi
•	 za půjčení rozvaděče a silových kabelů filmaři Ekehardu Böhnelovi
•	 za finanční podporu firmám Martin Peroutka, SIN spol.s r.o., 

Štěpánek Auto, Vilky Buštěhrad – Project Development, 
Restaurace U Bečvářů, Autoopravna Josef Kiml, Hotel Buště-
hrad, a také všem, rodinám a jednotlivcům, kteří přispěli dob-
rovolným vstupným

•	 za zapůjčení nákladního vozu panu Kimlovi a za přívěsný vozík 
panu Černohorskému

•	 a také dalším, kteří nám bezúplatně nebo se slevou půjčili 
spoustu potřebných věcí

a dále:
•	 mé skvělé manželce Helence za spoustu věcí, které nelze ani 

vyjmenovat a za morální sílu, se kterou zvládala všechen ten 
divadelní zmatek, účetnictví a všechny přípravy

•	 Ivetě, Tomášovi, Daně a Kateřině za dramaturgii, režii a reali-
zaci nemožného

•	 Vlastíkovi a Matyášovi za veškerou pomoc při přípravě a skvě-
lou práci s bodovým reflektorem

•	 Honzovi za trpělivou práci s počítačem při záznamech, zkouš-
kách a při představení 

•	 Bobovi, Ále, Martinovi, Alici a ohnivému Tomášovi za nadlid-
ské výkony na scéně

•	 Pompovi za báječnou žraločí ploutev, a jemu taktéž, stejně 
jako Lukášovi, Kyrilovi a dalším chlapům, za pomoc při stěho-
vání materiálu a stavbě pódia ve vodě i na suchu

•	 „mužům ve zbrani“- Obímu, Bédovi a Vojtovi za šokující „tank“ 
a ochotnou pomoc při večerní akci 

•	 Žíťovi, Verče, Marcelovi A. a Marcelovi J., Michalovi, Petruně, 
Jarínovi a všem již výše jmenovaným komediantům za veskrze 
profesionální a umělecké pojetí svých rolí

•	 buštěhradské skupině Cramle za jemně cizelované hudební 
číslo a další podporu

•	 Štěpánovi, Vojtovi, Evě, Edovi, Editě, Adamovi, Pavlovi a mnoha 
jiným, kteří významně pomohli při vlastní akci nebo také se 
závěrečným úklidem celého prostoru

•	 Koudelkovi za skvělé ozvučení a světla, a také kapele za neza-
pomenutelný zážitek 

•	 a samozřejmě Finítovi za krásnou pozvánku a obětavý potá-
pěčský výkon!

•	 pochopitelně s díky nezapomenu ani na osádku Vodního baru, 
obsluhy stánků s  občerstvením, lodní taxikáře nebo pana 
Bečku a jeho koníky.  

Opravdu nakonec bych se pak chtěl omluvit všem těm, kte-
rým se ten večer třásly tabulky na oknech, nemohli spát nebo 
byli uspořádanou akcí omezeni nějak jinak. 

Doufám, že celkový dojem z akce Show on the water by se 
mohl stát pozitivním precedentem a inspirací pro navázání poně-
kud zapomenuté tradice amatérského divadla v Buštěhradě.

Jiří Blesk, osoba odpovědná za dodržení podmínek konání akce

P.S.: Show on the water bylo soukromou akcí, jenž byla otevřená 
pro veškerou příchozí veřejnost. Oznámení o jejím konání pro-
běhlo jednak omezeným počtem pozvánek, elektronickou poš-
tou nebo ústně. Tato forma byla zvolena kvůli nutné regulaci 
počtu diváků vzhledem na kapacitu hlediště a dalšího zabezpe-
čení. Děkuji za pochopení.

Panorama diváci                                                                                                                              foto: M. Aushaus
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Ať žijí duchové!

Středočeský Žofín

Babám léto končí, ale myslím, že 
bychom ještě mohli stihnout pestro-
barevný podzimní výlet, možná si i faj-
nově zajezdit na kole. Širším cílem bude 
Rakovnicko, což vůbec není daleko.

Z  Buštíku vyrazíme automobilem 
přes Hřebeč a Dolany na karlovarskou 
dálnici E48. Po ní pojedeme až na konec, 
tedy k  Novému Strašecí (přelož: “New 
Bu-bu“), kde sjedeme na silnici II/237 a 
dáme se doprava směrem na Rakovník. 
Jedeme po hranici CHKO Křivoklátsko 
(po levé straně), takže se můžeme po 
ránu stavit pro nějaké houby do košíku. 
A jedeme dál!

První zastávkou na trase bude Lužná u 
Rakovníka, přesněji Železniční muzeum 
Českých drah. Otevřeno mají do konce 
října (SO,NE a svátky) od 9.30 do 17 
hodin a vstupenka pro dospělé je za 
75,- Kč. Muzeum existuje od roku 1999 
a nachází se v  areálu bývalé výtopny 
Buštěhradské dráhy, jejíž původní trať 
končila nedaleko odsud, u hájovny v 
Píni. K vidění je zde spousta nádherných 
parních lokomotiv, nejrůznějších kolejo-
vých vozidel a strojů, mimo to se můžete 
svézt místní úzkokolejkou. Určitě nebu-
dete zklamáni!

Přivedení výše zmíněné železniční 
trati bylo v  19. století také podnětem 
k  nejvýznamnějšímu rozkvětu staro-
bylého opevněného města Rakovník. 
Jeho historie začala již před letopočtem 
prvního záznamu, tedy 1252, ale statut 
města mu udělil Rudolf II. až 27. 7. 1588. 

Psát o pamětihodnostech a dalších láka-
dlech Rakovníka nebudu, můžete se je 
dozvědět například v Městském infor-
mačním centru (tel: 313512270). Určitě 
si však najděte místo na parkování, 
protože dál pojedeme na kole! (Pěšky 
odsud by to bylo trochu dlouhé, takže, 
jste-li bez kola, jeďte dál vozem podle 
ukazatelů.)

Pokud máte terénní kolo, a něco letos 
našlapáno, vydejte se od náměstí po 
červené značce JJZ směrem. Projedete 
Lubnou (nikoli Lužnou!!), Žďáry, Malino-
vou a Zhoř, a když už toho budete mít 
tak akorát (asi 15 km), jste u cíle, jímž je 
slavný, byť dost zřícený, hrad Krakovec.

Otevřeno je v říjnu (SO,NE) od 10 do 
16 hodin. Vstupné pro dospělé 30,- Kč.

Gotický hrad zde nechal postavit kon-
cem 14. století křivoklátský purkrabí a 
králův oblíbenec Jíra z Roztok. Zbudoval 
ho, nikoliv k vojenskému účelu, nýbrž 
jen pro sebe, jako obyčejné středověké 
bydlení. Druhým majitelem byl Jin-
dřich Lefl z Katan, který sem v roce 1414 
pozval reformátora Mistra Jana Husa 
poté, co byl prohlášen kacířem. MJH zde 
kázal a připravoval se na kostnický kon-
cil. Měl už zřejmě tušení o jeho výsledku, 
protože na Krakovci také napsal svou 
poslední vůli a několik dopisů na rozlou-
čenou pro své přátele. Hrad se tedy stal 
jeho posledním útočištěm. (Na památku 
zde najdete pamětní desku. Avšak v sou-
časné době Rada Středočeského kraje 
vyhlásila honorovanou soutěž o nejlepší 

návrh na vyhotovení sochy MJH, která 
by měla být na Krakovci umístěna.) Když 
Krakovec vlastnili Lobkovicové, nechali 
hrad nákladně opravit a započali s jeho 
renesančními úpravami. Také ho přejme-
novali ho na Červený zámek. Přestavbu 
však přerušila tzv. „třicetiletá válka“, kdy 
hrad zpustošili naši sousedi – nejprve 
Bavoři, a pak Sasové. A to byl počátek 
konce jeho slávy. Ještě v roce 1660 sice 
dostal novou střechu a byl obydlen, ale 
roku 1783, po zásahu blesku, vyhořel 
a stala se z něj ruina. Teprve v prvních 
letech 20. století mu opět byla věnována 
pozornost a byl zachráněn před úplným 
rozpadem. V té době mu byl i navrácen 
původní název. Dodnes stojí fragmenty 
obvodových zdí, zajímavé je temné 
sklepení a také torzo někdejší kaple. 
Každopádně je to moc pěkné místečko. 
Možná proto si ho také filmaři vybrali 
pro natáčení dětského muzikálového 
filmu „Ať žijí duchové!“ nebo pohádky 
„Princ a Večernice“. Tak si hezky užijte, 
a šup zpátky!

Zpáteční cyklo-trasu bych volil raději 
po silnici, kdyby se začalo smrákat. 
Sjedeme po dolů do Krakova (nikoliv 
v Polsku!), pokračujeme rovně na Mali-
novou a Hvozd, a odtud serpentinou 
na sever přes Senec do Lubné. Dál už 
trasu k zaparkovanému autu znáte, tak 
se neztratíte. Šťastnou a suchou cestu 
podzimní krajinou vám přeje 

Jiří Blesk.

Dost možná jste již četli v novinách 
nebo slyšeli v rozhlase reportáže o tom, 
kterak se, na jednání o bezúplatném 
převzetí části buštěhradského zámku 
do majetku Středočeského kraje, doha-
doval bývalý hejtman s hejtmanem sou-
časným. Petr Bendl varoval, že kraj na 
sebe bere příliš velkou zodpovědnost, 
a že by bylo lepší raději předat zámek 
soukromníkovi, nejlépe pro přebudo-
vání na luxusní hotelové zařízení, kte-
rých je prý v kraji nedostatek. Současný 
hejtman David Rath obhajoval tento 

počin jako záchranu významné kulturní 
památky a  snahu přinést do oblasti 
reprezentační a společenský kulturní 
prostor otevřený veřejnosti.

 Že Středočeským krajem plánovaná 
dvousetmilionová investice z  Evrop-
ských fondů, i s převzetím závazku 
mnohaleté starosti, je pro naše město 
velmi interesantní, o tom není pochyb, 
přestože se jistě i u nás najdou hlasy 
„jak jsme zase o zámek přišli“. Ti reál-
nější však pamatují zkušenost, jak by 
mohlo opozicí navrhované „budování 

pětihvězdičkového hotelu“ dopad-
nout. 

Možná, že by stálo za to znovu si tu 
nedávnou historii připomenout:

V  roce 1990 v zámku problematicky 
hospodařila Státní vědecká knihovna, 
která se rozhodla příliš velkého břemene 
zbavit. Buštěhrad projevil zájem o koupi 
areálu do vlastnictví města, ale knihovna 
jej odprodala soukromé firmě Mora-
via Kontakt Hodonín k  přebudování na 
hotelový komplex.Když poněkud pyšný 
a nabubřelý projekt narazil na památkový 
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úřad (v návrzích bylo například vybudo-
vání rozsáhlých podzemních prostor, které 
by pochopitelně narušilo statiku celého 
objektu nebo odstranění historicky cen-
ného barokního krovu a jeho nahrazení 
ocelovou konstrukcí, apod.), firma zámek 
převedla na svou „nekomunikativní“ dce-
řinou společnost Petersburg. Však ani 
ta se stavbou nikdy nezačala. Celkové 
chátrání opuštěného zámku následně 
vyvrcholilo rozsáhlou havárií ve střední 
části. V  roce 2003 město koupilo zámek 
od státu v dražbě za 2,3 mil. Kč a začalo 
postupně investovat další prostředky na 
jeho záchrany.

Pravdou zůstává, že krajská investice 
Buštěhrad nezbaví tíže zhruba osma-
dvaceti milionů, jenž jsou v rozpočtu 
pro dokončení přestavby západního 
křídla zámku, které zůstane v majetku 
města.

Avš a k  p ož a d av k y  n a  u vo l -
nění objektu pro mateřskou školu 

přesunutím kanceláří obecního úřadu, 
na nové prostory pro ZUŠ-ku, knihovnu 
nebo muzeum, jsou více než zřejmé. 
Samozřejmě, že město si zaslouží i další 
užitečnosti, jako společenský sál nebo 
třeba reprezentativní zámeckou restau-
raci.

 Posuzovat, nakolik jsou podobné 
mediální půtky politickou záležitostí, 
není tak důležité pro představu, jak si 
půjdeme zatančit nebo poslechnout 
hudbu do reprezentativního objektu či 
se jen tak vypravíme na procházku do 
úpravného zámeckého parku. Jakékoliv 
emocionální výkřiky tribunů nenahradí 
víru, že si návštěvníci z našeho města 
budou odvážet i jiné pocity, než mívají 
momentálně z prohlídky nejrůznějších 
zřícenin, vandaly poničené Stezky his-
torií Buštěhradu nebo z poněkud stísně-
ných sbírek Muzea Oty Pavla.

Jiří Blesk

„Před pár týdny skončila válka. Teď 
jste čtrnáct dní euforicky slavili, avšak 
každému z vás zahynul ve válce někdo 
blízký…“ – takovými slovy uváděl 
přítomné do atmosféry konce války 
muž u mikrofonu. Bylo slunečné srp-
nové ráno, a na louce poblíž lidického 
památníku postával černo-bíle oble-
čený dav lidí. Co se vlastně toho dne 
u Lidic dělo? V rámci natáčení filmu 
„Lidice“ režiséra Petra Nikolaeva zde 
došlo k pokusu o rekonstrukci první 
poválečné tryzny za vypálenou obec, 
která se konala v červnu roku 1945 – 
při té se tehdy sešlo okolo 160 tisíc 
lidí, a vystoupil při ní s projevem pre-
zident Edvard Beneš.

Filmaři již dopředu oznámili den 
natáčení 12. srpna 2010 a vyzvali oby-
vatele Lidic, okolních obcí, a vůbec 
kohokoliv, kdo by byl rád při tom, 
aby přišli v  9.00 k  lidickému památ-
níku. Vydala jsem se tam i já s vědo-
mím, že při podobné akci by člověk, 
který žije poblíž místa tak dramatic-
kých událostí, neměl chybět.  Šla jsem 
z  Buštěhradu pěšky, usoudila jsem, 
že bych asi měla problém zaparkovat 

– nakonec však lidí nebylo tolik, kolik 
jsem očekávala. Od parkoviště po 
asfaltových cestách se po louce až na 
druhý konec údolí, kde stály filmařské 
vozy a tribuna, vinul had černo-bíle 
oblečených příchozích, aby se slil do 
zvětšujícího se hloučku okolo histo-
rické sanitky s  dobovou kamerou na 
střeše. V popředí se pohybovali profe-
sionální komparzisté v dobovém oble-
čení, civilisté, vojáci i sestřičky. Někteří 
dobrovolní komparzisté však za nimi 
nezůstali nijak pozadu – staré oble-
čení, klobouky a další doplňky zřejmě 
vyhrabali doma na půdách a ve skří-
ních, takže bylo možné potkat nastro-
jené pány a dámy, jako vystřižené ze 
40. let či babičku v kroji.

Velká byla účast občanů samotných 
Lidic, údajně okolo stovky lidí – ti celé 
natáčení zcela pochopitelně vzali jako 
osobní záležitost. Byl přítomen sta-
rosta, místostarostka, i například pře-
živší lidická žena paní Kalibová. Mezi 
komparsisty byla prý ještě asi dvacítka 
potomků lidických dětí, které přežily 
nacistické běsnění a vrátily se po válce 
do Československa. 

O 65 let zpátky

Přehled kulturních 
představení  
Památníku Lidice 
připravovaných v rámci 
“Lidických zimních 
večerů“

2. 11. 2010 od 18°° hod.
Rudolf Höss, divadelní 
představení Činoherního 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 knihkupcem Vráťou 
Ebrem 

2. 12. 2010 od 11°° hod.
Nebe nad námi – literární pořad
účinkují: Táňa Fischerová a Jana Rychterová

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

Památník Lidice 
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šachový oddíl sokol buštěhrad 
Krajský přebor - Jana je 
opět krajská přebornice!

Krajský přebor se hrál jako společný 
devítikolový turnaj mužů, žen a juniorů 
v týdnu 21.-28. srpna v Říčanech. Michal 
Schmalz získal po dobrém závěru 5,5 
bodu a obsadil výborné 12. místo mezi 
muži a hlavně 2. místo v kategorii juni-
orů do 20 let, které znamená postup do 
listopadového Polofinále Mistrovství ČR 
této kategorie. Janě Sochorové se zis-
kem 4 bodů podařilo obhájit titul kraj-
ské přebornice!

V letošním roce tak Sokolu Buštěhrad 
patří tituly Krajské přebornice v ženách 
i žákyních (Katka Budíková). Naše nej-
lepší hráčky jsou vidět i na celostátních 
žebříčcích (podle ELO bodů): Jana  je 13. 
mezi juniorkami do 20 let, Katce patří 
11. místo mezi žákyněmi do 16 let, obě 
jsou v TOP 100 českých žen. 

Mistrovství ČR mládeže 
v rapid šachu

Víkend 11.-12. září patřil vrcholným 
mládežnickým soutěžím v rapid šachu. 
Rapid šach je zrychlená forma šachové 
hry, při níž se tahy nezapisují a na celou 
partii má hráč omezený čas (většinou 
15 až 30 minut). S rozšířením digitál-
ních šachových hodin se zavádí tempa 
s časovou bonifikací. V letošních mis-
trovstvích se hrálo tempem 20 minut 
na partii s přidáváním 5 vteřin za každý 
provedený tah.

Mistrovství ČR v kategoriích do 10, 12 
a 14 let se hrálo v Klatovech a účastníci 
se do něj museli probojovat přes Krajské 

přebory. To se z našeho oddílu podařilo 
Ondrovi Škubalovi v kategorii do 12 let. 
Mezi 39 účastníky v této kategorii byl 38. 
nasazený. Nepodařilo se mu dotáhnout 
k vítěznému konci několik  „vyhraných“ 
partií a tak celkový zisk 3 bodů (z 9 par-
tií) stačil právě na 38. místo. 

Na otevřené Mistrovství ČR kategorií 
do 16, 18 a 20 let do Havlíčkova Brodu 
se vydali Jana Sochorová, Katka Budí-
ková, Michal Schmalz, Martin Vytáček 
a Jenda Šefčík. Mezi 86 účastníky byla 
naše výprava jedna z nejpočetnějších, 
ale většina jela sbírat zkušenosti. Spo-
kojen s výsledkem nebyl nejzkušenější 
Michal - v minulých letech získal víc, než 
letošních 4,5 bodu (z 9 partií). Ve srov-
nání s nasazením si nejvíce dařilo Jen-
dovi, který získal 3,5 bodu, Martin uhrál 
3 body. Dobrého umístění dosáhly dívky 
: Janě přineslo 4,5 bodu 5. místo v kate-
gorii juniorek do 20 let, Katka skončila 
se 4 body na 4. místě mezi dívkami do 
16 let.

Úspěšný vstup do 1. ligy

Po vítězství našeho žákovského druž-
stva v Krajském přeboru budeme hrát 
opět 1. ligu družstev mladšího dorostu. 
Před 6 lety se družstvo v sestavě Honza 
Šáfr, Michal Schmalz, Honza Buk, Kamil 
Bělský, Martin Havelka a Anička Rosen-
baumová (host) přesvědčilo o síle této 
soutěže a po jednom vítězství a jedné 
remíze sestoupilo. 

V letošním roce jsme zařazeni do sku-
piny Západ (1. liga je územně rozdělena 
do 4 skupin) a hlavním cílem bude soutěž 
udržet, což znamená skončit do 8. místa.

Úvodní zápasy se hrály 2. a 3. října 
v Teplicích. Po omluvě obou hostů jsme 
se museli spolehnout na vlastní síly 
a  ke všem 4 zápasům jsme nastoupili 
v sestavě: Katka Budíková, Martin Vytá-
ček, Jenda Šefčík, Lukáš Dvořák, Ondra 
Škubal a Mirek Šefčík. 

Prvním soupeřem byl rovněž nová-
ček - družstvo DDM Most C. Nervozita 
z premiéry byla na našich hráčích znát 
a tak byly k vidění menší i větší chyby. 
Soupeři na tom byli podobně a převaha 
na některých šachovnicích se přelévala 
ze strany na stranu. První vítěznou par-
tii si připsal Jenda, první prohru Katka. 
Vedení nám vrátil pěkně sehranou partií 
Lukáš a 3. bod přidal Ondra. O vítězství 
v zápase rozhodl remízou Mirek a Mar-
tin v nejasné pozici stanovil remízou 
konečné skóre na 4:2.

Odpoledne bylo naším soupeřem 
družstvo Sokol Údlice B - za tuto obec 
hraje mládež z Chomutova a jejich Áčko 
hraje Extraligu dorostu. Po rychlých 
výhrách Jendy a Mirka podlehl Lukáš 
a po ztrátě „vítězného“ pěšce Katky 
byl výsledek nejasný. Zápas zachrá-
nil Ondra, který prokázal znalost kon-
covek a dobrý propočet. Katka mohla 
přijmout nabídku na remis a remízou 
skončila i Martinova partie, takže opět 
vítězství 4:2!

V neděli ráno jsme nastoupili v roli 
papírového favorita proti družstvu TJ 
Spartak Chodov (u Karlových Varů). Po 
rychlé výhře Jendy přidali až po velkém 
boji další dva body Ondra a Mirek. A pro-
tože Katka stála líp, soupeři to „zabalili“ 
- Martin přijal nabídku na remis, která 
jistila naše celkové vítězství. Když se 

Filmaři dávali velmi věcně a profesi-
onálně pokyny davu, jak se má sesku-
pit („…brýle sundat, pánové obléknout 
saka, dívejte se sem na tribunu s prezi-
dentem osvoboditelem a tvařte se vážně  
– tak. Akce! …Děkujeme!“). Skupina 
(sešlo se dle mého odhadu tak osm set 
až tisíc lidí) se přemísťovala zhruba dvě 
hodiny po louce tak, aby filmaři mohli 

počítačově spojit záběry a vytvořit tak 
iluzi 160-tisícového davu. Poté všem 
poděkovali, nabídli jim vodu a pamětní 
samolepku, a kdo chtěl, mohl zůstat na 
místě a sledovat natáčení dalších scén 
s Karlem Rodenem a dalšími herci.

Spolu s dalšími jsem zamířila domů 
s  dobrým pocitem, že jsem BYLA PŘI 
TOM. Z  Buštěhradu přišla natáčení 

podpořit pouze hrstka – řada lidí možná 
o akci vůbec nevěděla. Film by se měl 
promítat v červnu příštího roku, hlavní 
role zde ztvární např. Karel Roden, 
Zuzana Fialová, Zuzana Bydžovská 
a  další. Podrobnosti a fotografie lze 
shlédnout na webových stránkách 
www.filmlidice.cz.

Daniela Javorčeková
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přes dvě hrubé chyby (a po špatné hře 
soupeře) podařilo Lukášovi pěkným 
obratem v koncovce partii zcela otočit, 
spokojila se Katka s remízou a stavila 
konečné skóre na pěkných 5:1.

V posledním zápase nás čekalo (ještě 
loni extraligové) družstvo ŠK Sokol Kla-
tovy. Nastoupili jsme s vědomím, že 
nemáme co ztratit, ale zápas se nepo-
vedl. Po hrubých chybách Katky, Lukáše 
a Ondry byl stav brzy 0:3. Ostatní se rvali 
alespoň o celkovou remízu, ale když se 
Mirkovi přes veškerou snahu nepoda-
řilo prolomit soupeřovu obranu, dohodl 
se na remíze i Martin. Nejlepšího hráče 
víkendu potvrdil Jenda : trpělivě stup-
ňoval drobnou výhodu a v koncovce 
předvedl přesný propočet, který mu při-
nesl čtvrté vítězství! Celková prohra 2:4 
je vzhledem k průběhu spravedlivá.

Tři vítězství jsou dobrým předpo-
kladem pro udržení 1. ligy, ale nějaké 
bodíky budeme muset ještě přidat.

1. liga mladšího dorostu (skupina Západ) po neúplném 4. kole
Z V R P body skóre

1 DDM Most 4 4 0 0 12 22,0
2 ŠK Sokol Klatovy 4 4 0 0 12 20,5
3 Sokol Domažlice A 4 3 0 1 9 16,5
4 Sokol Buštěhrad 4 3 0 1 9 15,0
5 ŠK Viamont Teplice 3 2 1 0 7 13,5
6 ŠK Spartak 

Ústí nad Labem 3 2 0 1 6 11,5
7 DDM Most C 4 2 0 2 6 10,5
8 DDM Most B 4 1 1 2 4 8,5
9 Sokol Údlice B 4 0 0 4 0 5,5

10 Sokol Domažlice B 4 0 0 4 0 4,0
11 TJ Spartak Chodov 3 0 0 3 0 3,0
12 ŠK DDM Planá 3 0 0 3 0 1,5

1. liga na Buštěhradě!

Další zápasy sehrajeme v domácím 
prostředí. V sobotu 27. listopadu budou 
v Sokolovně našimi soupeři silná druž-
stva ŠK Spartak Ústí n . L. (od 10:00) 
a odpoledne ŠK Viamont Teplice. Se stej-
nými soupeři (v obráceném pořadí) se 
utká ŠK Sokol Klatovy.

Oddíl na začátku sezóny

Do sezóny 2010/11 vstoupil šachový 
oddíl s rekordním počtem 35 členů, 
z toho je 20 žáků a 4 dorostenci. 

Tréninky žáků jsme rozdělili na 3 slu-
piny - v pondělí od 17:30 se nejmenším 
věnuje Václav Buk, pokročilejším Mirek 
Mráz, v úterý od 18:00 vede trénink nej-
starších Pavel Buk.

Do soutěží družstev dospělých jsme 
přihlásili dokonce 4 družstva. Omlazené 
Áčko hraje Regionální přebor, zkušení 
hráči Béčka mají cíl do něj postoupit 
z Regionální soutěže, kterou bude hrát 
i Céčko složené z nejlepších žáků a nově 
i Déčko . 

Plánované akce, podrobné tabulky, 
reportáže ze zápasů družstev a další 
informace ze života šachového oddílu 
najdete na www.sachybus.net. 

Pavel Buk, 10.10.2010

Úprava hrací plochy na hřišti

Na konci června jsme začali s úpra-
vou hrací plochy.Nechali jsme celé hři-
ště odplevelit, provzdušnit, prohnojit, 
zapáskovat a zasít novou trávu.Díky 
všem disciplinovaným návštěvníkům 
hřiště, kteří respektovali zákaz vstupu 
na plochu, se kvalita trávníku zvedla o 
více jak 100 %. Tato úprava se setkala 
s velmi kladným ohlasem jak od samot-
ných hráčů, tak i od diváků. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat všem, kteří 
se na této akci podíleli jak materiálně, 
tak vlastní prací. Tato úprava však byla 
pouze prvním krokem. Po skončení 
podzimní části, tj. po 14.11.2010, bude 
pokračovat další část úpravy plochy. 
Hlavní hřiště bude po celou zimní fot-
balovou přestávku uzavřeno. Tímto 
žádáme všechny návštěvníky areálu, 
aby nám na plochu nevstupovali a aby 
ke svým sportovním aktivitám používali 
malé tréninkové hřiště.

Radim Švejda

Nové sportovní vyžití 
na fotbalovém hřišti

V druhé polovině září byly nainstalo-
vány v areálu fotbalového hřiště 2 beto-
nové stoly na stolní tenis. Byl to úžasný 
nápad paní Jitky Mahovské a městského 
úřadu. Oba stoly jsou v  neustálé per-
manenci a někdy se na uvolnění stolu 
i několik minut musí čekat. Je úžasné 
pozorovat několik generací hráčů, kteří 
zde hrají. V jarních měsících, hned jak to 
dovolí počasí, uspořádáme turnaj, takže 
fandové stolního tenisu pilně trénujte!

Radim Švejda

Pozvánka
Fotbalový klub SK Buštěhrad si Vás 
dovoluje pozvat na taneční zábavu 
konanou dne 20.11.2010 v  restau-
raci „ U Bečvářů“. Zábava opět slibuje 
zajímavé předtančení a bohatou 
tombolu. Vzhledem k  menší kapa-
citě sálu, Vás prosíme, zakupte si 
vstupenky v  předstihu. Předprodej 
je každé úterý od 18.00 – 18.30 v klu-
bovně na hřišti nebo v drogerii vedle 
Jednoty. Vstupné 100 Kč.

Odpověď na foto-hádanku z minulého čísla:
Na letité fotografii neznámého 
autora je pohled z kostelní věže jiho-
západním směrem na křižovatku 
„U Macíků“. Povšimněte si zejména 
objektu bývalého ovčína a absence 
družstevních bytovek. 

/JB/

sk buštěhrad
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POLICIE INFORMUJE

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

Dne 14. 8. 2010 od 11.20 hodin do 12.25 hodin 
byla hlídkou prováděna kontrolní a pochůzková čin-
nost v obci a dohled při konání burzy.

Dne 18. 8. 2010 od 14.35 hodin do 15.45 hodin prove-
deno měření nejvyšší povolené rychlosti v ul. Kladenská.

Dne 28. 8. 2010 od 11.05 hodin byla provedena 
kontrolní a pochůzková činnost v ulici Krátká, Šver-
mova, Kladenská a Lidická. Následně pak kontrola 
areálu burzy, činnost ukončena ve 12.15 hodin.

Zpráva o činnosti Obecní 
policie Stehelčeves 
na území města Buštěhrad 
za měsíc Srpen 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) předkládáme tuto zprávu o činnosti 
obecní policie (OP) Stehelčeves za výše uvedené období.

Ve výše uvedeném období vykonávala OP Stehel-
čeves svou činnost na území města Buštěhrad dle čl. 2, 
odst. 2. VPS v následujícím rozsahu:

Datum Čas Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

1.8 21:00-22:00 3,4 Hlídková činnost
3.8 14:00-15:00 1,2 Hlídková činnost
4.8 15:00-17:00 1,2 Hlídková činnost
5.8 22:00-23:00 1,2 Hlídková činnost
7.8 2:00-3:00 1,2 Hlídková činnost
7.8 14:00-15:00 3,4 Hlídková činnost
8.8 14:00-15:00 3,4 Hlídková činnost
10.8 3:00-4:00 3,4 Hlídková činnost
11.8 1:00-3:00 3,4 Hlídková činnost
11.8 14:00-15:00 1,2 Hlídková činnost
12.8 14:00-15:00 1,2 Hlídková činnost
15.8 0:00-1:00 1,2 Hlídková činnost
15.8 9:00-10:00 3,4 Hlídková činnost
18.8 1:00-2:00 3,4 Hlídková činnost
19.8 2:00-3:00 3,4 Hlídková činnost
19.8 10:00-11:00 1 Hlídková činnost
21.8 8:00-9:00 1 Hlídková činnost
22.8 13:00-14:00 1 Hlídková činnost
25.8 8:00-10:00 4 Hlídková činnost
26.8 16:00-17:00 4 Hlídková činnost
28.8 11:00-12:00 1 Hlídková činnost
29.8 11:00-13:00 1 Hlídková činnost
30.8 12:00-13:00 1 Hlídková činnost
31.8 10:00-11:00 3,4 Hlídková činnost

Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 2 VPS ve městě 
Buštěhrad bylo ujeto služebním motorovým vozidlem 
celkem 213 km.

Ve výše uvedeném období byly zjištěny na území 
města Buštěhrad tyto přestupky:

Poř. číslo Přestupek Počet

1 Nedovolené stání nebo zastavení vozidla na 
pozemní komunikaci 1

2
Vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou 
úpravou provozu na pozemních komunikacích 
zakázáno

3

3
Pohyb chodce na pozemní komunikaci odpo-
rující pravidlům provozu na pozemních komu-
nikacích

4
Nedovolené vedení jízdního kola nebo jízda na 
něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních 
komunikacích

5 Překročení povolené rychlosti
6 Kouření na autobusové zastávce
7 Neuposlechnutí výzvy úřední osoby
8 Zákaz vjezdu
9 Porušení vyhl. města.- alkohol

10 Rušení nočního klidu
11 Stání v křižovatce

Ve výše uvedeném období byly zjištěny na území 
města Buštěhrad tyto trestné činy:

Poř. číslo Trestný čin Počet

1 Řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění                               .   

2 Podnapilý řidič

Ve Stehelčevsi dne  2.9..2010

Zpracoval: str.Krym

Zpráva o činnosti Obecní 
policie Stehelčeves 
na území města Buštěhrad 
za měsíc Září 2010

Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6. Veřejno-
právní smlouvy uzavřené mezi obcí Stehelčeves 
a městem Buštěhrad k zajišťování výkonu činnosti 
podle zákona o  obecní policii (VPS) předkládáme 
tuto zprávu o činnosti obecní policie (OP) Stehelče-
ves za výše uvedené období.

Ve výše uvedeném období vykonávala OP Stehel-
čeves svou činnost na území města Buštěhrad dle čl. 2, 
odst. 2. VPS v následujícím rozsahu:

Datum Čas Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

1.9 11:00-12:00 3,4 Hlídková činnost
3.9 20:00-22:00 3,4 Hlídková činnost
5.9 17:00-18:00 4 Hlídková činnost

6.9 8:00-9:00 1 Hlídková činnost
6.9 16:00-17:00 1 Hlídková činnost
8.9 16:00-17:00 3,4 Hlídková činnost
9.9 8:00-10:00 3,4 Hlídková činnost
10.9 20:00-22:00 3,4 Hlídková činnost
12.9 2:00-3:00 3,4 Hlídková činnost
12.9 9:00-10:00 1,2 Hlídková činnost
13.9 16:00-17:00 1,2 Hlídková činnost
15.9 21:00-23:00 1,2 Hlídková činnost
17.9 15:00-16:00 3,4 Hlídková činnost
19.9 2:00-4:00 3,4 Hlídková činnost
19.9 20:00-21:00 3,4 Hlídková činnost
21.9 16:00-17:00 1,2 Hlídková činnost
24.9 17:00-18:00 4 Hlídková činnost
25.9 14:00-16:00 4 Hlídková činnost
26.9 8:00-10:00 4 Hlídková činnost
27.9 17:00-18:00 4 Hlídková činnost
28.9 8:00-10:00 1,2 Hlídková činnost
29.9 8:00-9:00 1,2 Hlídková činnost
30.9 21:00-22:00 1,2 Hlídková činnost

Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 2 VPS ve městě 
Buštěhrad bylo ujeto služebním motorovým vozidlem 
celkem 165 km.

Ve výše uvedeném období byly zjištěny na území 
města Buštěhrad tyto přestupky:

Poř. číslo Přestupek Počet

1 Nedovolené stání nebo zastavení vozidla na 
pozemní komunikaci 2

2
Vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou 
úpravou provozu na pozemních komunikacích 
zakázáno

2

3
Pohyb chodce na pozemní komunikaci odpo-
rující pravidlům provozu na pozemních komu-
nikacích

4
Nedovolené vedení jízdního kola nebo jízda na 
něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních 
komunikacích

5 Překročení povolené rychlosti
6 Kouření na autobusové zastávce
7 Neuposlechnutí výzvy úřední osoby
8 Zákaz vjezdu
9 Porušení vyhl. města.- alkohol

10 Rušení nočního klidu
11 Stání v křižovatce

Ve výše uvedeném období byly zjištěny na území 
města Buštěhrad tyto trestné činy:

Poř. číslo Trestný čin Počet

1 Řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění                               .   

2 Podnapilý řidič

Ostatní sdělení:
Přílohy:
Úz : 5.9 Pokousání psem.
        6.9. Místní šetření
        6.9. Oznámení občana
       21.9. Dopravní nehoda
       24.9. Občanské soužití

Ve Stehelčevsi dne  2.10.2010

Zpracoval: str.Krym
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INZERCE

„Doma-je-Doma“  v Lidicích 
Developerská skupina Doma-je-Doma zahájila v 2. polovině září prodej 
rodinných domů z projektu Lidická Alej – moderní a energeticky úsporné domy 
v prémiové lokalitě. (inzerce)
O lokalitě

Žádný text a žádné webové stránky 
nestačí k tomu, abyste si vybrali dům 
a místo, které se stane Vaším domo-
vem. Najděte si čas na procházku 
po Lidicích a vnímejte ticho a klid, 
které na Vás budou působit. Namísto 
bohužel dnes obvyklé směsky nesou-
rodých domů uvidíte promyšlený 
a udržovaný urbanistický celek. 

Osou poválečných Lidic je šesti 
set metrový bulvár lipové aleje. Spo-
juje obec s Památníkem, obklopeným 
pečlivě udržovaným parkem a růžo-
vým sadem. Na bulvár se vážou další 
parky a velkoryse vystavěné budovy 
galerie, tržnice, obecního úřadu 
a další parky. Mimořádně jsou řešené 
i detaily – kamenná dlažba, zábradlí 
a plastiky. Typové rodinné domy 
jsou pravidelně rozmístěny v ele-
gantní síti ulic. Lidice vznikly jako 
výstavní symbol poválečné obnovy. 
Mají blíže spíše k vilovým čtvrtím 
jako je Ořechovka než k tradiční ves-
nici. Blízkost Prahy vilový charakter 
Lidic podporuje.

Ojedinělá kvalita Lidic má několik 
důvodů. Byly vystavěny na zelené 
louce podle plánu architektů Hil-
ského a Tenzera během několika 
poválečných let. Dostaly do vínku 
neobyčejnou tradici péče o parky 
a veřejná prostranství, která trvá 
dodnes. I rodinné domy jsou majiteli 
pečlivě udržovány a jejich úpravy 
jsou vedeny s citem pro celek. Vede 
k tomu samo prostředí (genius loci), 
ale i dozor památkářů, pod jejichž 
pravomoci obec spadá. 

Přes půl století stavební uzávěry 
ochránilo Lidice před živelným roz-
vojem a zplaněním.  Obec vydala 
regulační plán, který za přísných 
podmínek dovolí postavit novou ulici 
rodinných domů. Ve spolupráci se 
zastupitelstvem a orgány památkové 

péče naše společnost připravila pro-
jekt, rozvíjející to nejlepší, co dané 
prostředí nabízí.

Nabízíme moderní a energeticky 
úsporné domy respektující jedineč-
nou architekturu. Jsme přesvědčeni, 
že dnešní požadavky na pohodlné 
a důstojné bydlení dokážeme uspo-
kojit při zachování mimořádného 
charakteru Lidic.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

O projektu
Projekt výstavby rodinných domů 

Lidická Alej navazuje na původní 
zástavbu a rozvíjí tak vizi příjemného 
bydlení.

Po dlouhé období, trvající skoro 60 
let, kdy nebylo možné v obci Lidice 
stavět nové rodinné domy, bude naší 
společností vybudováno celkem 39 
rodinných domů, z toho 24 domů (8 
vnitřních a 16 koncových) umístě-
ných vždy po třech v jednom bloku 
a 15 domů samostatně stojících. Rea-
lizace projektu bude rozdělena do 
2 etap. V první etapě projektu bude 
postaveno celkem 20 RD. V projektu 
bude 5 typů domů o celkové užitné 
ploše od 96 do 209 m2, v dispozicích 
4 + kk až 5 + kk s pozemky o výměře 
199 m2 až 929 m2. Domy budou 
dokončeny v provedení na klíč – 
vč. sanity, obkladů, dlažeb, podlah 
a dveří. Návrhy vybavení domu je 
možné si nechat zpracovat u spolu-
pracujících designových firem.

Domy jsou navrženy v 5 typech:
•	T96	(rodinný	dům	mezilehlý)
•	T132	(rodinný	dům	koncový)
•	T135	(rodinný	dům	koncový)
•	S168	(samostatně	stojící	dům)
•	S209	(samostatně	stojící	dům)

„Naším hlavním záměrem při 
navrhování tohoto projektu bylo 
zasazení lokality, a to jak celku, tak 
i jednotlivých domů, do jednotného 
architektonického rázu původní 
obce. Domy byly projektovány tak, 
aby byly příjemným domovem a mís-
tem pro kvalitní a spokojený rodinný 
život. Myslíme si, že tyto hodnoty 
noví obyvatelé projektu Lidická Alej 
ocení a budou těmi nejvýraznějšími 
důvody, proč si vybrat právě tento 
projekt“, říká architekt projektu.

Výstavba projektu bude zahájena 
na podzim tohoto roku, dokončení 
domů a jejich předání je naplánováno 
na konec roku 2011.

A K T U Á L N Ě  Z  P R O J E K T U 
VILKY BUŠTĚHRAD: 

1. etapa projektu Vilky Buštěhrad 
– řadové rodinné domy 9 km od hra-
nice hlavního města - jsou 1 měsíc 
před plánovanou kolaudací a jsou 
k prodeji již jen poslední 2 rodinné 
domy.  Do prodeje byly uvolněny 
domy z 2. etapy projektu. Využijte 
zaváděcích cen u těchto domů, které 
jsou nižší až o 200.000,- Kč oproti 
posledním domům z I. etapy.
více informací o projektu naleznete 
na www.doma-je-doma.cz .
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BUŠTĚHRADSKÝ CHODEC

buštěhradský chodec
To je ta čeština

Tak, například:
„Prolézaje trním, získal jsem škrábanec. Komár zbystřiv škrábanec usedl 
a přidal do škrábance štípanec. Škrábal jsem si pak štípanec ve škrábanci, ale 
svědilo to dál.“

Nebo třeba:
„Málokterý nakladatel umí skládat. Ani každý skladatel není vždycky dobrý 
v nakládání. Proto je lepší, když si na skládání i nakládání raději někoho 
zjednají. Na prádlo a houby prý bývá nejlepší manželka. Když přivezou uhlí nebo 
se stěhuje, jsou zase vhodnější chlapi.
Složeny mohou být lecjaké náklady i sklady. Skladník pak všechno uloží do 
skladu nakladačem. Neskladné náklady složí nakladač z náklaďáku jen tak bez 
ladu a skladu na zem. Není to tolik nákladné.“

Případně mě napadají praštěné úvahy:
„Vzpomeňte si, jak velký byl Vladimír Menšík? A co třeba takový Malý velký 
muž?
Je nás asi menšina, co máme rádi červenou barvu a přitom většinou nemusíme 
třešně.
Patřím k většině, co si většinou něco vydělá, ale většinou ani nezbohatne?
Jsou i menšiny, co se mají dobře, přestože většinou nic nevydělávají?
Že jsme v menšině, většinou cítíme, když se máme postavit tlaku většiny.
Menšina z nás už to vzdala nebo se většinou smířila s osudem.
Mezi tvory na zeměkouli je člověk menšinou. Jasnou většinu mají komáři 
a další hmyz.
Hlásat, že v odlišnosti menšiny či jednotlivce je krása, to se většinou ve 
stádu netrpí.
Většinou bývá jen menšina těch, kteří, přestože pijí víno, nekážou vodu.
Menšina je většině občas trochu trnem v oku.
Většina bývá menšině trnem v oku neustále. 
Čím je trn v oku menší, tím se většinou na věci lépe vidí.
Čím je větší menšina, tím se obtížněji hledá většinový názor.
Většinou je menšina slabá a nejednotná, takže povětšinou většinu nepřesvědčí. 
Když pak někdy většině dojdou argumenty, je oheň na střeše (menšiny). To je pak 
většinou problém.“

A co třeba taková žhavá aktualitka na závěr:
„Podléhat svévoli volených orgánů je libovolně vzato volba pozice nevolníka.
Volí-li voliči při volbách voly, nevyhnou se jejich nevyhnutelné zvůli.“ 

JB



Buštěhradský Zpravodaj 5 - 2010

Vydává Městský úřad Buštěhrad. Povoleno výměrem čj. 33/76 OÚ Kladno. Vychází 6x ročně. náklad 1050 ks.
Cena: zdarma

Redakční rada: Miroslava Burešová (předsedkyně), Ing. Martin Ježek (výkonný redaktor), Jiří Blesk, Ing. Arch. Daniela Javorčeková, 
Mgr. Ivona Kasalická, Jaroslav Pergl, Linda Libertinová, Ing. Jitka Müllerová, Ing. Kateřina Ježková, Ing. Jiří Janouškovec
Grafické zpracování: Petr Podrazský, e-mail: podrazsky@gmail.com.
Fotografická spolupráce: Martin Aushaus, distribuce: Eliška Hrabinová.
Kontakt: MěÚ Buštěhrad, Hřebečská 660, 27343 Buštěhrad, e-mail: bzpravodaj@seznam.cz
Tisk: Tiskárna Kočka Slaný, tel.: 312 522 278

Toto číslo vyšlo 1. listopadu 2010. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.  
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Uzávěrka dalšího čísla bude 30. listopadu 2010.

na titulní straně: Show On The Water – Canoe a dívky na scéně, foto: M. Aushaus

časopis městského zastupitelstva www.mestobustehrad.cz


