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Slovo StaroStky

Vážení občané, redakční rada vám všem přeje mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2012.

Vážení spoluobčané! 
Opět se přiblížil čas vánoc, podle 

mnohých ten nejkrásnější čas v  roce. 
Toto úsloví platí především tam, kde 
jsou děti. Ty se těší na Ježíška a na dárky, 
pro dospělé to znamená plno starostí, 
aby na vánoční svátky bylo všechno při-
pravené, nablýskané a aby bylo dobře 
nakoupeno, napečeno, uvařeno. Tatín-
kové připravují vánoční stromeček, děti 
jej zdobí, maminky ukrývají dárky před 
zvědavýma očima všech členů rodiny. 
Přiblížil se čas, kdy se rodiny scházejí, 
aby společně strávily svátky. Moc bych 
vám všem přála, abyste vánoce prožili 
ve zdraví, spolu s nejbližšími, abyste 

měli čas si s nimi popovídat a potěšit se 
společně z dárků. Jsou to vzácné chvíle, 
kterých si máme vážit, protože nevíme, 
kdy se budou opakovat. Nechci se ve 
svém pojednání zmiňovat o tom, co 
slyšíte denně z televize, z rádia a čtete 
v novinách, ale je třeba si uvědomit, že 
v novém roce budeme mít podobných 
příležitostí možná méně, než bychom si 
přáli. Proto je na nás, abychom si chvíle, 
kdy můžeme být pohromadě, strávili 
tak, abychom z  nich měli jen radost. 
Přeji Vám všem, abyste prožili ony svá-
teční chvíle opravdu v radosti a pohodě 
pod rozsvíceným vánočním strom-
kem a abyste se dívali do nového roku 

s  patřičnou dávkou optimismu, který 
budeme všichni potřebovat. Nebude to 
rok jednoduchý, přinese mnohá nepří-
jemná překvapení, ale doufejme, že 
všechny nástrahy překonáme a dojdeme 
zase k lepším dnům. Přeji vám všem do 
nového roku, abyste byli hlavně zdraví, 
aby se vám vyhýbaly všechny nemoci, 
aby vás navštívilo štěstí a abyste měli 
dostatek sil na překonávání překážek, 
které se vám postaví do cesty. Vzájemná 
úcta jeden k druhému, pochopení pro 
druhého by nám neměly chybět při 
našem společném úsilí. Tak ať se nám 
to podaří! Jen to dobré do nového roku 
vám všem přeje J. Leflerová 

Zpráva Z veřejného ZaSedání 
Co jsme se dozvěděli ze zasedání 25. 10. 

Veřejné zasedání zastupitelstva 
města Buštěhrad dne 25. 10. 2011 mělo 
opět bouřlivý průběh. Sál nad kni-
hovnou byl plný. Nedostávalo se míst 
k  sezení. Poprvé od uvedení nového 
zastupitelstva se použil mikrofon. První 
ze zastupitelů se objevili pan Sejkora 
a pan Nový. Zastupitelstvo jako celek se 
sešlo včas, tedy v avizovaných 17.30 hod. 
O několik minut později zahájila paní 
starostka Leflerová zasedání, které 
trvalo zhruba do 22,30 hod. Bodů k jed-
nání bylo mnoho a atmosféra byla plná 
očekávání. Po krátkém komentáři paní 
starostky k legálnímu nahrávání veřejně 
působících osob na diktafony a kameru, 
byli určeni dva ověřovatelé zápisu ze 
zasedání. Byl předložen návrh postupu 
k  jednotlivě projednávaným bodům, 
který byl odsouhlasen.  Proti byli zastu-
pitelé p. Nový, p. Sejkora, p. Kindlová a p. 
Javorčeková. Postup v projednávání byl 
odsouhlasen v provedení -  návrh usne-
sení, diskuse zastupitelů, diskuse poslu-
chačů a hlasování. 

Pan Nový vystoupil s  tím, že zastu-
pitelé nebyli seznámeni s  podklady 
k  plánovaným projednávaným bodům, 
a že jim nebyl umožněn přístup k jejich 
prostudování a nemohou se tedy k pro-
jednávaným bodům plnohodnotně roz-
hodnout. Dále upozornil na provedení 
kontroly usnesení z  posledního zase-
dání, které v programu chybí. Ke kon-
trole úkolů z  posledního zasedání se 
vyjádřil pan Oplt.

Následovalo přečtení prohlášení 
paní starostky, které si mohli čtenáři 
přečíst v minulém čísle Buštěhradského 
zpravodaje (BZ). Podstatné je, že to 
byla adekvátní odpověď na obvinění 
pana Nového ze srpnového zasedání, 
tedy věcná reakce. Bohužel byly pou-
žity i  aspekty, které použil pan Nový. 
Tedy například odvolání na to, co by si 
měl náš kronikář poznamenat. Dozvě-
děli jsme se zajímavé podrobnosti 
o činnosti pana Nového krátce po vol-
bách a finanční podrobnosti u odměn 
a výplat za bývalého vedení města. 

Dalším bodem bylo odvolání mís-
tostarosty pana Sejkory na návrh paní 
starostky Leflerové. Tento bod byl jako 
nové doplnění programu zasedání 
a vyvolal u většiny přítomných překva-
pení. Důvody pro odvolání byly mimo 
jiné uvedeny tyto: nedotažení do konce 
dohodnutých úkolů, těžká spolupráce, 
připomínky k průběhu Jarmarku a způ-
sobu zapojení dětí ze ZŠ, neplatné vstu-
penky, uvedení v omyl paní starostky při 
výběrovém řízení s firmou FISA. Pan mís-
tostarosta Sejkora se proti nařčení z uve-
dení v omyl ohradil ztrátou obálky firmy 
FISA, o které nevěděl a dále nemožností 
úkoly plnit v důsledku blokace ze strany 
starostky. Obálka se měla ztratit na cestě 
od paní Zemanové k paní starostce. Pan 
Oplt narazil ve svém komentáři na spo-
jitost paní Zemanové s účastí ve volební 
komisi. Ta se k  tomu bohužel vyjádřit 
nemohla, protože na zasedání nebyla 
přítomna. Pan Sejkora byl odvolán 
z pozice prvního místostarosty s hlasy 
pro odvolání: p. Mrázková, p. Burešová, 
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p. Oplt, p. Leflerová, p. Dědič. Proti byli 
zastupitelé: p. Javorčeková, p. Nový, 
zdrželi se hlasování: p. Sejkora.  Z toho, 
co mohli dosud posluchači vidět a sly-
šet, lze vyvodit mnohé. Nestandartní 
situace na radnici, kde se v rámci výbě-
rového řízení ztrácí vnitřním předá-
ním důležité dokumenty. Slyšeli jsme 
o nedostatcích pana Sejkory. Neslyšeli 
jsme o kladech a o tom, co dosud dob-
rého pro město vykonal. Slyšeli jsme 
vyjádření o nepružnosti při vyřizování 
agendy paní starostky. 

Následovalo vyjádření p. Burešové 
k rozpočtovému opatření a sdělení ředi-
telky p. Sklenářové, která upozornila 
na chybějící peníze pro ZŠ v rozpočtu. 
Částka 1,9 mil. Kč, jako příspěvek MěÚ, 
není dostatečná a škola je v  platební 
neschopnosti. Škola má vyčerpané 
peníze a musí platit zálohy za ener-
gie. Jeden z přítomných majitelů firmy, 
p. Zámyslický, upozornil na to, že se mu 
podařilo jednáním s  konkurenčními 
dodavateli tepla snížit náklady na ener-
gie o 10%, přestože ceny energií v loň-
ském roce stouply. Navíc o zálohách se 
má jednat, protože je relevantní argu-
ment, že škola je již zateplena a bude 
mít tedy nižší spotřebu než v předcho-
zích letech, kdy zateplení chybělo. Vyvo-
lalo to dojem, že jednání o výši záloh 
na teplo a hledání nejlevnějšího doda-
vatele nikoho z  odpovědných osob 
nenapadlo. Tedy dobrý podnět z řad 
přítomných.  Pan Müller upozornil, že 
škole skutečně reálně  chybí v rozpočtu 
cca 500 000 Kč. Paní Mahovská žádala 
město, aby v BZ zveřejňovalo kvartálně 
informace o finančním rozpočtu města, 
a kam peníze směřují. Paní Burešová 
zveřejňování přislíbila. 

Následovala slovní přestřelka p. Lefle-
rové a p. Sejkory, který upozornil na to, 
že p. starostka bez vědomí městského 
zastupitelstva (MZ), uzavřela smlouvu 
na 2 roky s Českým energetickým cen-
trem, která je pro město méně výhodná 
než jiné možnosti. Paní starostka reago-
vala tím, že je možné smlouvu revoko-
vat. „ Ano, ale se sankcemi“, dodal p. Sej-
kora. Pan Nový připomněl, že za jeho 
působení neměla škola nikdy problémy 
s financováním. Otevřela se tak lavina 

komentářů ze strany přítomných, kteří 
jakoby čekali na další vstup p. Nového. 
Dobře připravená posluchačka, měla 
k dispozici i soubor zákonů, poukázala 
na  p. Nového, že si dal vysokou odměnu 
před koncem svého působení na rad-
nici v roli starosty. Spojila to s nedostat-
kem peněz pro školu. Pan Semrád uká-
zal, že p. Nový ve skutečnosti nepodal 
trestní oznámení, ale stížnost na vedení 
města. Otevřel působení p. Nového 
v  armádě ČSSR, otázku postoje k  bio-
plynové stanici a chybě p. Nového při 
projektu kanalizace ve městě, kde hro-
zila městu pokuta 4,5 mil Kč. Pan Nový 
prý po hospodách tvrdí opak. V  tuto 
chvíli to vypadalo jako tvrdé útoky na 
osobu p. Nového. Návrh rozpočtového 
opatření byl odložen na příští zasedání. 
Paní Javorčeková upozornila, že nebyla 
seznámena s  návrhem rozpočtového 
opatření předem. Paní Leflerová dále 
seznámila přítomné s  úmyslem zved-
nout počet pracovníků městského 
úřadu na 9 lidí, protože počet obyvatel 
roste a s  tím i agenda, na kterou sou-
časné složení nestačí. Počet zaměst-
nanců byl odsouhlasen. Zmínila se 
o potřebě funkce ekonoma a technika. 
S úmyslem souhlasili všichni zastupitelé, 
kromě p. Nového a p. Sejkory, kteří se 
zdrželi hlasování. 

Podrobný popis by byl dále velmi 
zdlouhavý a čtenáře by zřejmě unavo-
val. Dále tedy již jen velmi informativně, 
ačkoliv z výše uvedeného seznámení se 
situací je pro čtenáře jistě zřejmé, že se 
jednalo velmi tvrdě a strana p. Leflerové 
tvrdě prosazovala svůj styl řízení s pod-
porou p. Mrázkové proti opozici, která jim 
nezůstávala argumentačně nic dlužna.

Nastala otázka kolem vývoje situace 
na zámku. Nastala slovní výměna argu-
mentů mezi p. starostkou a p.  Javor-
čekovou. Zastupitelka p. Javorčeková 
obvinila p. starostku z liknavosti, neob-
jednávání změn prováděcích projektů. 
P. starostka oponovala, že prováděcí 
projekt není hotov. Šlo o zřejmé nepo-
rozumění a různý pohled na problema-
tiku, co je prováděcí projekt na stavební 
povolení, co je prováděcí projektová 
dokumentace, a co změny k  prová-
děcí projektové dokumentaci. Došlo 

na obvinění p. Javorčekové ze střetu 
zájmu vzhledem k firmě GIRSA AT spol. 
s.r. o. P. Sejkora emotivně vyzdvihl tu 
skutečnost, že spolu s dotacemi nás od 
tohoto roku stála úprava 4 místností 
zámku 9 mil. Kč a p. Burešová zakázala 
p. Sejkorovi zaplatit  1 000 Kč za celo-
státní inzerci podnikatelů obce, jako 
jejich podporu. Paní Javorčeková  ote-
vřela otázku dotací. Z nových dotací se 
úspěšně provedlo minimum a posta-
rali se o to jen p. Sejkora a p. Javorče-
ková. Paní Leflerová informovala, že byla 
podána žádost o dotaci na Státní fond 
životního prostředí (SFŽP) a na jednu 
nevládní organizaci, ale bezúspěšně. 
Paní Leflerová navrhla zrušení staveb-
ního výboru a požadovala vypracovat 
plán činnosti ostatních výborů a jejich 
náplň práce. Na to p. Javorčeková 
podala připravenou rezignaci a ze sálu 
se ozvaly spontánní výkřiky a ohlasy 
nesouhlasu. Pan Kluiber (TOP 09) upo-
zornil, že na MěÚ chybí stavební odbor-
ník a stavební výbor jako poradní orgán 
nemá kompetence k rozhodování. 

Ozvaly se hlasy o chybně projekto-
vaném parku Ořešín a jeho nedostat-
cích (vymleté cesty). Nikdo údajně nic 
neřeší. P. Oplt upozornil, že poslední 
zápis o Ořešínu je z června 2011, a že 
zařídí, aby generální dodavatel splnil, 
co ze smlouvy má. Park Ořešín nebyl 
MěÚ dosud převzat. Paní Leflerová chce 
vytvořit pracovní skupinu pro zámek. 
Zámek nás dosud stál 30 mil. Kč. 

Má se stavět 125 nových bytovek 
u hřbitova, tedy další potenciál nových 
dětí. Opět potřeba školky, která se zám-
kem úzce souvisí vzhledem k přemístění 
MěÚ.

Strhla se výměna názorů, kdo má 
zásluhu na dotaci ze strany letiště pro 
Buštěhrad mezi p. Opltem a p. Novým 
spolu s  p. Mahovskou. Opět téma 
zámku. Padaly otázky na energie spo-
třebované na 4 místnosti uprostřed kří-
dla zámku. Byla napadena p. Javorče-
ková za poplašnou zprávu na bourání 
bytovky v ulici Revoluční. P. Javorčeková 
slíbila podat vysvětlení.   

  Padl dotaz na činnost kontrolního 
výboru. Proč p. starostka nevymáhá 
dluhy? Pan Dědič, který byl jinak velmi 
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málomluvný, měl asi jen dva vstupy 
během celého zasedání, odpověděl, že 
výbor mimo jiné kontroluje zámek. 

Následovala krátká přestávka. 
Nacházíme se v čase, kolem 21,00 hod. 
Na zastupitelích bylo patrné napětí 
a emoce, které dosud zaznívaly a oče-
kávání dalšího vývoje. Přítomní si vymě-
ňovali své postřehy se svými známými. 

Po přestávce vyzvala přítomné 
p.  Leflerová k  seznámení dokumen-
tace Středočeského kraje k  zámku. 
Následovalo schválení příjmu dotací. 
Jedna ve výši 2 mil. Kč od Středočes-
kého Fondu rozvoje obcí a měst kraje.  
Dále účelovou dotaci na zámek ve výši 
1 575 000 Kč od Ministerstva kultury. 
Město bylo osloveno Středočeskými 
vodárnami s  vytipováním úseků sta-
rého vodovodního potrubí, vhodného 
na opravy. Starostka vyzvala k vytipo-
vání úseků i občany města. 

Byly řešeny odprodeje pozemků sou-
kromým osobám v  rozměrech 80 m2 

a 312 m2. Další pozemky se týkaly pře-
vodu z pozemkového fondu za účelem 
vybudování komunikací (2 962 m2).

Po oznámení o zájmu o nebytový 
prostor pro kosmetický salón, bylo toto 
z jednání vyřazeno, protože záměr nebyl 
vyvěšen na úřední desce a projednávání 
je tedy bezpředmětné. 

Bylo odsouhlaseno umístění p. Kře-
mena do DPS a další žádosti o zařazení 
do pořadníku na ubytování v DPS. Paní 
Šumná informovala o úsporách DPS 
a převodu do rezervního fondu a fondu 
odměn – celkem 94 815 Kč. Na dotaz, 
kde se DPS podařilo ušetřit, nedoká-
zala p. Šumná v  danou chvíli přesně 
určit a konkretizovat, ale naznačila, že 
se jedná o drobné úspory na mnoha 
věcech, které v součtu vykumulují zají-
mavou úsporu. 

Na pořad dne se dostala otázka obec-
ních bytů. Město eviduje přes 20 žádostí. 
P. Mahovskou byl vznesen dotaz, jak 
dlouho jsou dva uvolněné byty prázdné. 
Odpověď – od března 2011. Dotaz na 
výši nájmu v bytech nebyl zodpovězen 
a odpověď p. starostky, že je to záleži-
tost bytové komise, kontroval p. Nový 
s tím, že p. starostka měla dohnat byto-
vou komisi k rychlému vyjádření. Jinými 
slovy město přišlo o nájem za dva byty 

minimálně v řádu půl roku. Paní Javorče-
ková dodala, že chybí pracovní schůzka, 
a pak nikdo o ničem nic neví.

Body programu zasedání o udělení 
výjimky na počet žáků a o žádostech 
o  bezúročnou půjčku z  města (může 
být nejvýše 20 000 Kč) na úpravu bytu 
a opravu plotu, posluchače moc nezdr-
žela. Oprava plotu byla schválena 
s  poskytnutím půjčky. Poměrně více 
času zabrala debata na téma žádosti 
pana Vinkla na zřízení stánku na noviny 
a občerstvení na horním náměstí. To 
bylo posluchači přijato s nevolí vzhle-
dem k  minulým zkušenostem i přes 
obhajobu p. Sejkory, s  jasnou snahou 
podpořit podnikatele. P. Oplt byl proti 
z důvodu umístění na jedno z mála zele-
ných míst v Buštěhradě. Téma se dotklo 
i nevyužívané trafiky p. Kimla. Vyvěšení 
záměru o pronájmu pozemku pro stá-
nek nebylo schváleno. P. Sejkora hlaso-
val pro umístění stánku sám.

Byly schváleny nové názvy ulic. 
Z  řad přítomných občanů se ozval 

pan Jedlička s  dotazem, výzvou, proč 
se na veřejném zasedání 4 a půl hodiny 
projednávají věci, které si myslí, že 
mohly být předjednány předem na pra-
covní schůzce. Pan Heráň vznesl dotaz, 
výzvu, zda jsou zastupitelé v  tomto 
složení schopni pracovat. Paní Javorče-
ková na to reagovala spontánní výzvou 
k hlasování o odvolání p. starostky. Pan 
Nový upozornil na nutnost volby p. 
Oplta jako nového místostarosty, když 
první místostarosta již není a je jeho 
místo prázdné. V tento moment došlo 
opět k zdramatizování situace a vyhro-
cení do hlasování o odvolání starostky, 
kde blok p. Dědič, p. Leflerová, p. Oplt, 
p. Burešová a p. Mrázková hlasovali 
proti a opozice ve složení p. Sejkora, p. 
Kindlová, p. Javorčeková a p. Nový hla-
sovali pro odvolání. K otázce volení mís-
tostarosty p. Oplt sdělil, že podle zákona 
č. 128/2008 Sb. se nehlasuje, protože 
místostarosta je již jen jeden.

Na řadu se dostala záležitost 
Buštěhradského zpravodaje, kdy bylo 
pouze oznámeno, že se v nejbližší době 
sejde zastupitelstvo s  redakční radou. 
Výkonná redaktorka p. Müllerová pře-
dala zastupitelstvu návrh nového 
Statutu Buštěhradského zpravodaje 

s výzvou k připomínkování a schválení 
zastupitelstvem. 

Dobře připravená posluchačka 
vyzvala zastupitele, aby se nad sebou 
zamysleli a p. Müller se zeptal, zda 
potřeba druhého místostarosty pomi-
nula, jestliže na jednom z předchozích 
zasedání byla volba nového 2. místosta-
rosty zdůvodněna kvantem úkolů, které 
na jednoho místostarostu nestačí. Paní 
Leflerová odpověděla, že to potřeba 
není, a že se úkoly budou řešit náborem 
nových pracovníků MěÚ. Paní Javorče-
ková upozornila, že kdyby byla pracovní 
schůzka, mohl se ušetřit čas.

Další diskuse se strhla na téma 
dotace ze Sochorové válcovny, která 
na podnět p. Mahovské jejímu vedení, 
poskytla dotaci na akce dvou koncertů 
za částku 60 000 Kč. P. Mahovská pro-
hlásila, že původní záměr byl směřován 
na využití poskytnutých finančních pro-
středků na nákup basketbalových košů. 
Po dohodě p. starostky s poskytovate-
lem se částka využila na výše uvedené 
koncerty. Paní Plachá prohlásila, že má 
zkušenosti s prováděním koncertů, a že 
za uvedenou částku by byla schopna 
zorganizovat koncerty čtyři. 

Ozvaly se další hlasy přítomných, 
jak bude zastupitelstvo dále fungovat. 
Byly to však dotazy bezpředmětné, 
protože je devět zastupitelů, a jak bylo 
patrné z průběhu zasedání, body byly 
probrány a hlasování proběhlo. Zastu-
pitelstvo funguje. Jasnou sílu v prosazo-
vání svých názorů a rozhodnutí ukázal 
blok p. Leflerové. P. Oplt zmírnil nálady 
prohlášením, že se nebrání racionálním 
nápadům z řad opozice, a pokud bude 
nápad dobrý, proč jej nepodpořit?

Jedna starší posluchačka si postě-
žovala, že nemá přístup k  informacím 
z kultury, kde se, co děje. Paní starostka 
akceptovala připomínku se slovy, že si 
p. Sejkora vezme ze stížnosti poučení ke 
zlepšení komunikace. 

Na závěr bylo prohlášeno, že všechny 
body byly odhlasovány postupně a byly 
tedy usneseny. Zasedání skončilo po 
22,30 hod. 

Co jsme tedy viděli a slyšeli? Otevřelo 
se nám množství otázek a náhle zjišťu-
jeme, že ve vedení města, v  jeho roz-
hodnutích, v minulosti i přítomnosti, je 
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řada problémů, o kterých jsme možná 
ani netušili. Ukázaly se v celé své nahotě 
a často byly vysloveny napřímo tvrdě, 
bez příkras a obalování množstvím nic 
neříkajících frází a slov, mimo předmět 
tématu. Že v Buštěhradě není vše skvělé 
a krásné, ale že je třeba řešit množství 
palčivých problémů. Jsme rádi, že při-
nášením informací občanům města 
můžeme ukázat, co se ve městě a jeho 

vedení děje, a aby si tak každý vytvořil 
svůj názor na rozhodnutí, která město 
činí, na jeho hospodaření a na osoby, 
které jsou za vše zodpovědné, a které 
jsme si ve volbách zvolili. 

Do popředí vystupují stále jako hlavní 
problémy školka a zámek a jejich rychlé 
vyřešení. Rok uplynul a sliby se nena-
plnily. Musíme jako občané dále sledo-
vat, co se děje s  našimi penězi, jak se 

s nimi hospodaří a klást zodpovědným 
osobám někdy i nepříjemné otázky. Ale 
jen tak je přinutíme k pečlivější práci ve 
prospěch města, k  tomu, že si budou 
vědomi, že jsou kontrolováni, a aby pra-
covali efektivně. 

Video záznam je možné sledovat 
na internetové stránce http://rastv.
cz/532169-bustehrad.

zapsal: Jiří Janouškovec dne 1. 11.

Vyjádření místostarosty Petra Sejkory k náhlému odvolání
Vážení spoluobčané, věnujte prosím 

chvilku pozornosti těmto řádkům.
Především přijměte omluvu za mé 

vystoupení na veřejném zasedání zastu-
pitelstva dne 25.10. 2011, kterého jste 
se zúčastnili v  hojném počtu, a které 
jste mnozí viděli na stránkách www.
rastv.cz. Byl jsem zaskočen nečekaným 
a dle mého názoru neférovým odvolá-
ním z funkce místostarosty. Nesmyslná 
a nespravedlivá obvinění mne nato-
lik vyvedla z míry, že má slovní reakce 
sklouzla ke stejné tónině, tedy k neko-
rektnosti vůči paní starostce. Za to se 
i  jí omlouvám. Snížil jsem se k  překo-
nanému „Oko za oko, zub za zub.“ Kdy-
bych dopředu věděl, že budu odvolán 
pro neschopnost, přednesl bych násle-
dující fakta.

Výhře Hnutí „Pro Buštěhrad“ pana 
Miroslava Oplta v obecních volbách 
v  říjnu 2010, bohužel, zásadně napo-
mohl nezájem nadpoloviční většiny 
občanů města Buštěhrad o tyto volby.

Hospodin má však smysl pro humor a 
přisoudil Hnutí jen čtyři křesla, chybělo 
páté k získání zásadní výkonné moci ve 
městě. Pan Oplt si vytipoval mě jako 
budoucího společníka, u ostatních zvo-
lených kandidátů se obával propojení 
na členy bývalého vedení města. Krátce 
po volbách jsem byl několikrát pozván 
panem Opltem na neformální setkání 
do nedalekých Lidic, kde jsem vyslechl 
slova o vhodnosti mé loajální spolu-
práce s hnutím „Pro Buštěhrad“. Vnitřně 
jsem se zdráhal tento krok učinit, obával 
jsem se spojení s případně nefunkčním 
aparátem a poškození pověsti TOP 09, 
resp. kandidátů za tuto stranu v příštích 

komunálních volbách. O nabízenou 
funkci místostarosty jsem nestál, a to 
ani z  finančních důvodů. Dovolte mi 
podotknout, že jsem přestoupil z dobře 
placeného místa v jazykové škole 
v  Praze na Základní školu Buštěhrad, 
za nízký plat státního učitele. Z toho je 
patrné, že mám jiné zájmy než peníze.

Ostatní členové místní organizace 
TOP 09 Buštěhrad ve spolupráci však 
věřili. Vstoupil jsem tedy do jakési koa-
lice se čtyřmi členy hnutí „Pro Buštěhrad“ 
s dvěma podmínkami: 1. Hlavní prioritou 
bude výstavba školky, 2. Dostanu na sta-
rost Technické služby města Buštěhrad. 
Odpovědnost za technickou správu 
města jsem chtěl z  důvodů mé praxe 
v  USA, kde jsem spravoval rezidenční 
komplexy a jejich přilehlé pozemky. Mé 
zkušenosti mohly být přínosem. Pod-
mínku výstavby školky nebudu komen-
tovat. Součástí tiché dohody o spojení 
čtyř hlasů hnutí „Pro Buštěhrad“ s mým 
hlasem také bylo, že pan Oplt bude po 
nějaké době zvolen druhým místosta-
rostou, a tak se i stalo. Přínos pana Oplta 
pro město má být hlavně diplomatický 
spolu s využitím jeho kontaktů ve vyš-
ších patrech české politiky.

Technické služby jsem však nikdy 
fakticky neřídil, pravomoc rozhodovat 
o jejich efektivním výkonu si ponechala 
paní starostka. 

Urychlené rozšíření kapacity školky 
bylo zamítnuto na červnovém zase-
dání zastupitelstva, ačkoli k  výstavbě 
bylo vše připraveno. Ostře jsem se proti 
postupu svých „koaličních“ partnerů 
vymezil nejdříve za zavřenými dveřmi. 
Když to nepomohlo, po srpnovém 

nástupu pana Nového a hlasování za 
odstoupení starostky a také druhého 
místostarosty, jsem se rozhodl veřejně 
nepodpořit „koalici“ a zdržet se v tomto 
bodě hlasování. 

Pravý důvod mého odvolání z funkce 
prvního místostarosty tedy nyní znáte.

V den svého náhlého odvolání jsem 
vyslechl různá falešná obvinění, ale 
tím nejnepochopitelnějším pro mě 
zůstává: zaměstnávání dětí. Ano, žáci, 
kteří se rozhodli pro veřejně prospěš-
nou činnost a vyčistili odpadky v tzv. 
Větráku nebo mi pomáhali při kultur-
ních akcích, získali ode mne drobnou 
finanční odměnu. Zaplatil jsem to ze 
svého platu, prostředky již byly zda-
něny! Jestli jsem odměnou nezletilým 
porušil nějaký zákon, nevím. Pak jsou 
mi ale nadřazeny jiné zákony, které se, 
bohužel, dávno nenosí: „Chceš-li brát, 
musíš nejprve dávat.“, „Nedělej dru-
hému to, co nechceš, aby on dělal tobě“ 
či „Dobře mířené slovo je mocnější než 
dvousečný meč“.

Vážení občané města Buštěhrad, 
nedělám si iluze, že po přečtení těchto 
řádků nebudou následovat další útoky 
na mou osobu. Každý má své slabiny. 
Důležité však je, že se řídím dobrými 
zásadami, které jsou podstatné.

Rozloučím se s Vámi sloganem pre-
zidenta Masaryka: „Nebát se a nekrást.“ 
Vyzývám všechny, kteří se s jeho slovy 
ztotožní a kteří nechtějí nečinně při-
hlížet, aby mě kontaktovali a přidali se 
k  mé snaze aktivně a nezištně změnit 
prostředí, ve kterém žijeme. 

Váš zastupitel za TOP 09

Petr Sejkora
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Školka prioritou měSta?!?
Po říjnovém veřejném zasedání, kde 

byla veřejně znehodnocena moje dlou-
holetá práce pro město, především 
záchrana buštěhradského zámku, bylo 
mou první reakcí naprosté znechucení. 
Mojí další, pozitivnější myšlenkou však 
bylo, že prostory MěÚ na zámku jsou 
už téměř hotovy, takže tam už snad 
neschopnost vedení města neuškodí, 
a  vše se podaří šťastně dotáhnout do 
konce i beze mě. I přes různé průtahy není 
doba dokončení nového MěÚ delší, než 
maximálně dva měsíce. Když se však ke 
mně dostaly zprávy z dalšího kontrolního 
dne na zámku, nestačila jsem se divit. 

Paní starostka se zřejmě rozhodla, že ona 
neopustí svou teplou kancelář, a nebude 
se stěhovat do toho ohavného zámku. 
Jak jinak si lze vysvětlit její chování, když 
dělníkům na stavbě dává povely typu: 
„Tohle teď nedělejte, dělejte třeba něco 
ve druhém patře, stejně se sem nebu-
deme stěhovat, když vedle bude mít pan 
Rath stavbu!“ Že se asi úřad bude muset 
na nějakou dobu uskrovnit, než skončí 
rekonstrukce naší i krajské části zámku, 
a přežít trochu špíny a rámusu, je jasné. 
Že paní starostce je zámek trnem v oku 
od samého začátku, vím. Ale že její averze 
půjde tak daleko, že navzdory rodičům 

čekajícím na novou třídu školky jako na 
slitování (a poté, co upřednostnila toto 
řešení před verzí pana Sejkory vybudovat 
školku v základní škole) bude brzdit stě-
hování úřadu do zámku a tím i uvolnění 
prostor školce, to předčí mé nejšílenější 
sny. Toto počínání je nesmyslné i proto, 
že dotace na zámek jsou striktně vázány 
na konkrétní přesný rozpočet, a dělníci 
zkrátka najednou nemohou dělat něco 
někde jinde, jinak bude dotace ohrožena. 
Apeluji tedy na všechny občany zdravého 
rozumu, ať důrazně připomenou vedení 
města, že proklamuje rozšíření školky 
jako prioritu, a tedy by nemělo sabotovat 
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Kontokorent
Na posledních veřejných zasedáních, 

jsme se dozvěděli o čerpání tzv. kontoko-
rentu u banky ze strany městského úřadu 
(MÚ). Vedení města, resp. paní starostka, 
byla dotázána na čerpání kontokorentu 
z banky, jako na negativní záležitost. Co to 
tedy kontokorent je? Je to možnost brát 
si peníze z účtu, na kterém ve skutečnosti 
v dané chvíli chybí peníze. Majitel účtu se 
v tu chvíli zadlužuje, dostává peníze na úvěr 
(čerpá kontokorent), který je zpravidla úro-
čen poměrně vysokou úrokovou mírou. 

Zájmem a cílem dobrého hospodáře tedy 
je, aby kontokorent čerpal, co nejméně, a co 
nejkratší dobu, pokud je to nevyhnutelně 
nutné. Případně, aby kontokorent nečerpal 
vůbec. Mimo jiné jde tedy, o co nejlepší plá-
nování výdajů vzhledem k očekávaným pří-
jmům. Pokud je tomu naopak, mizí na úro-
cích peníze, které by mizet nemusely.

Jak adekvátní jsou tedy dotazy na vyu-
žívání a čerpání kontokorentu, je otázkou 
zjištění, jak si vedlo vedení města v minu-
lém období za bývalého starosty například 
od ledna do konce října 2010, a jak si vedlo 
vedení nynější od ledna do října 2011. Kolik a 
za které období, utratil MÚ více na zaplacení 
úroků, kontokorentu. 

 (zapsal Jiří Janouškovec)

Informace o BPS jinde
Jak nebezpečná může být skuteč-

nost, která je některými zastupiteli baga-
telizovaná, vzhledem k  výstavbě BPS 
u Buštěhradu, si mohou čtenáři přečíst na 
stránkách internetu: http://www.bps-tis-
nov.7x.cz/navsteva-velky-karlov

Mimo jiné je tam i zmínka o rakouské BPS 
v Amsttetenu, kam vozí investiční firmy radní 
obcí na exkursi. Děkuji tímto panu Tomáši Kra-
tochvílovi za upozornění na tento odkaz.

 (zapsal Jiří Janouškovec)

Zpráva 
kontrolního výboru

V  měsících říjnu a listopadu provedl 
kontrolní výbor kontrolu na kontrolních 
dnech na zámku. Kontrolu Základní školy 
Buštěhrad a kontrolu některých smluv 
o dílo na Městském úřadě.

Za kontrolní výbor Roman Dědič

kroky nutné k tomu, aby se úřad přestěhoval. Projekt na novou třídu školky máme 
připravený. Městský úřad může být poměrně rychle hotov a přestěhován. Pláno-
vaná třída školky může být stále ještě s bohatou rezervou do září příštího roku 
dokončena. Stačí jen nebrzdit rozdělanou práci!

Daniela Javorčeková

díkůvZdání
Název zámořského dožínkového svátku jsem si do nadpisu vybral záměrně. Je to 

totiž tradiční chvíle, kdy je potřeba se ohlédnout za úrodou a poděkovat za všechno, co 
přinesl uplynulý čas.

V Buštěhradě máme také letitou tradici v nejrůznějším děkování. Avšak v poslední 
době se zrovna velké popularitě netěší. Asi nejčastěji se pravidelně děkuje ve spole-
čenské rubrice BZ, za dárečky a přání k narozeninám, za vzpomínku na zesnulé, a tak 
podobně. Děkovalo se také rezignujícím zastupitelům, dlouholetému předsedovi MNV 
i starostovi, organizátorům masopustních a jarmarečních akcí, hudebníkům i učite-
lům, ale také prostému lidu, prostě třeba jen za to, že řádně využívá nádoby na sepa-
rovaný odpad. Vzpomínám si také na poděkování, kterým byla v roce 2004 vyprová-
zena odstoupivší redakční rada Buštěhradského zpravodaje. Hodnocena byla zejména 
poctivá svědomitá práce „za podmínek které zasluhují obdiv a uznání nás všech“ 
a velký dík k tomu „že jste se (čtenáři) mohli s informacemi z Buštěhradu seznamovat 
pravidelně po celou tu dlouhou dobu“. Dnešní doba je ovšem tak nějak jiná. Díků je 
poskrovnu. Stále častěji je zastiňují nejrůznější půtky a zbytečné politikaření. Takže se 
redakční rada BZ rozhodla jít příkladem:

Rádi bychom veřejně poděkovali naší kolegyni Daniele Javorčekové, zejména 
za lví podíl na přípravě časopisu a užitečnou práci předsedkyně redakční rady. 
Stála u „znovuzrození“ zpravodaje a svými příspěvky nás všechny velmi oboha-
tila o možná netušené kulturní aspekty, zejména týkající se architektonické tváře 
našeho města. Samozřejmě, vnímáme souvislosti, proto obdivujeme také její vytr-
valou snahu o záchranu dominant Buštěhradu, které se „neviditelně“, úspěšně 
a nezištně věnuje už dlouhá léta. Myslíme si, že za svou práci zasluhuje obdiv 
a uznání nás všech, přestože jí okolnosti přivedly k nedávné rezignaci.

Za redakční radu Jiří Blesk  

OD LEDNA 2012 JE TU PRO VÁS NOVĚ OTEVŘENO

DĚTSKÉ STUDIO
KRTEČKOV

NABÍZÍME HLÍDÁNÍ RODINNÉHO TYPU PRO DĚTI 
VE VĚKU OD 2 DO 6 LET

PO – PÁ 7.30 – 16.30

Domluvte si hlídání již nyní - kapacita omezena!

Kontakt: 

dskrteckov@seznam.cz,  777 882 072, 
krteckov.webnode.cz

DS KRTEČKOV, Dubová 928, Buštěhrad
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Novinky z radnice a poděkování
Po veřejném zasedání ze dne 25. 10. 

se vzdal předsednictví kulturního 
a sportovního výboru pan Petr Sejkora, 
kterého nahradil pan Jaroslav Pergl, 
náš kronikář. Děkuji panu Sejkorovi za 
všechny, které inspiroval a povzbuzo-
val ve svých aktivitách na poli kultury 
a sportu, zejména pro buštěhradskou 
mládež. Panu Perglovi přeji hodně úspě-
chů spolu s celou komisí v budoucnu.

Po veřejném zasedání ze dne 
25. 10. se vzdala svého předsednictví 
redakční rady Buštěhradského zpra-
vodaje (RRBZ) paní Daniela Javorče-
ková. Svoje působení předsedkyně 
RRBZ zahájila krátce po svém zvolení 
do zastupitelstva. Paní Javorčeková se 
o práci RRBZ aktivně zajímala a infor-
movala členy rady o důležitých záleži-
tostech dění na Buštěhradě. Po panu 

Ježkovi, jejím předchůdci, tak RRBZ 
ztrácí dalšího předsedu, který vzešel 
z  řad redaktorů. Za celou redakční 
radu bych chtěl poděkovat za její čin-
nost i věcné připomínky k příspěvkům. 
V této souvislosti požádala zastupitel-
stvo, dne 15. 11., paní Jitka Müllerová 
o  uvedení nového předsedy do uzá-
věrky tohoto čísla. Tedy do 30.11.

Jiří Janouškovec

dotaZy na ZaStupitele a vyjádření občanů
Dotazy k zastupitelce paní 
Kindlové
1. Paní zastupitelko Kindlová, jsme 
si vědomi toho, že jste vaše funkční 
období nezačínala lehce z rodinných 
důvodů a nemohla jste se tedy plně 
své práci v  zastupitelstvu věnovat. 
Přesto vaše vystoupení na druhém 
veřejném zasedání bylo v  kritické 
otázce důvěry ve vedení města velmi 
rozhodné. Máme tomu rozumět tak, 
že jste se s podklady, které vedly ke 
kritice, osobně dostatečně předem 
seznámila a závěry z  toho zjištění 
vedly k vašemu postoji? 

Z mého vystoupení podle mého názoru 
plyne jednoznačně, že jsem neměla mož-
nost předem se seznámit s podklady, které 
vedly ke kritice. Pokud si správně vzpo-
mínám, reagovala jsem především na 
vystoupení paní starostky Leflerové. Kri-
tické vystoupení pana Nového zcela kore-
spondovalo s  tím, jak jsem práci úřadu 
vnímala: na rozdíl od doby minulého 
zastupitelstva, kterého jsem byla rovněž 
členkou, nebyly dodržovány lhůty, nebyly 
zveřejňovány příslušné dokumenty na 
webových stránkách města, práce dosa-
vadních zaměstnanců se jeví jako pod-
statně více chaotická. Mohu říci, že jsem 
po nějakou dobu ani nebyla informována 
o tom, že schůze zastupitelstva, resp. 
pracovní porady k nim, probíhají. Trvám 
na tom, že i personálně mzdové zále-
žitosti byly v  uplynulém období řešeny 
efektivněji a bez zbytečného zatěžování 

obecního rozpočtu. Pan V. Nový například 
kritizoval skutečnost, že místo druhého 
místostarosty je nadbytečné a ve skuteč-
nosti nepodložené rozpočtem. S  tím se 
naprosto ztotožňuji, neboť v  minulosti 
veškeré nutné pracovní výkony jeden 
místostarosta bez problémů zvládal. 
Ze schváleného rozpočtu porovnáním 
s rokem 2010 pak jednoznačně plyne, že 
z kapitoly Zastupitelstva obcí, par. 6112, 
pol. 5011 a 5023 by dlouhodobě druhý 
starosta nemohl být financován. Co mys-
líte, nemůže toto být pravým důvodem 
pro odvolání místostarosty Sejkory?

2. Vaše kolegyně, paní Mrázková, 
stojí nyní na opačné názorové straně 
v  zastupitelstvu. Obě jste byly zvo-
leny z kandidátky ČSSD. Mělo by vás 
tedy něco spojovat. Měly jste mož-
nost si svoje názory sdělit a sjedno-
tit tak své postoje nebo spolu nyní 
nekomunikujete? 

V  dané věci si myslím totéž, co paní 
Mrázková: v  žádném případě nejsme 
povinny hlasovat podle jakéhosi společ-
ného scénáře. Komunikujeme spolu zcela 
normálně, a pokud na věci nemáme stejný 
názor, hlasujeme, jak jste sám viděl, roz-
dílně. Chápu paní Mrázkovou v jejím postoji 
k p. Novému. Měla jsem v počátcích před-
minulého období, kdy jsem byla v zastu-
pitelstvu nová, podobné pocity. Jde roz-
hodně o člověka, který není vždy příjemný 
a taktní v jednání s lidmi. Ale za uplynulých 
devět let musím říci, že jsem náhled na jeho 
činnost na MěÚ zcela přehodnotila, neboť 

jeho pragmatické vedení úřadu s  cílem 
získat co nejvíce finančních prostředků ve 
prospěch města Buštěhradu mělo zcela 
konkrétní jasné a obdivuhodné výsledky. 
Změna v této věci, které jsme v současnosti 
svědkem, mě opravdu trápí.

3. Jaké jsou vaše současné cíle v roli 
zastupitelky do nového roku? 

Do nového roku bych si přála, aby se 
situace na radnici konsolidovala nejen co 
do interpersonálních vztahů, ale hlavně, 
aby úřad začal pracovat tak efektivně, 
jak jsme tomu byli svědky v  minulých 
volebních obdobích. Koneckonců jsme 
tu my, zastupitelé pro občany, a nikoli 
buštěhradští občané pro nás. A k tomuto 
cíli napřu všechny své síly.

4.  Myslíte si, že můžete věřit pro-
hlášení pana Oplta, že bude reflek-
tovat na racionální, přínosné názory 
a  návrhy z  řad opozice, ke které se 
nyní svými postoji hlásíte, a že je 
bude podporovat?

Nejsem přesně schopna odhadnout, 
do jaké míry je toto prohlášení pana Oplta 
populismem a do jaké míry je schopen 
akceptovat návrhy opozice, pokud jsou 
založeny na zdravém selském rozumu. 
Až do současné doby byly názory opo-
zice vždy přehlasovány, pokud nepočítám 
situaci, kdy jsme kritizovali vznik místa 
druhého místostarosty, což většina zastu-
pitelstva vyřešila podle mého názoru argu-
mentačně nepříliš podloženým rozhodnu-
tím o odvolání prvého místostarosty.
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5. Co je z vašeho pohledu nejpalčivější 
problém současného vedení města?

Podle mého názoru má současné 
vedení města dva důležité problémy: jed-
nak zvládnout chaos ve fungování úřadu, 
jednak obnovit víceletou tradici získávání 
prostředků ze sponzorských darů, dotací 
a grantů. S  tím souvisí do značné míry 
i krátkozraká personální politika, s jakou 
se zbavují přízně takových zastupitelů 
jako je Ing. Javorčeková. Současné vedení 
města nemá schopnost dlouhodobě efek-
tivně a systematicky řídit město.

 
6. Nalezla byste i něco pozitivního na 
současné situaci v zastupitelstvu po 
roce jeho působení?

Současná situace v zastupitelstvu mě 
velice znepokojuje, a věřte mi, není to 
proto, že jsem jako zastupitelka za ČSSD 
v opozici. Neexistuje nic, čím by mě nové 
vedení města oslovilo, o čem bych mohla 
s  klidným svědomím říci, že je to pro-
gresivní a realizovatelná vize. Jediné, co 
bych chtěla současnému vedení přiznat 
k  dobru je schopnost jednat příjemně 
a více než přátelsky s občany města.

Dotazy k zastupiteli 
panu Dědičovi
1. Pane Dědiči, s jakými konkrétními 
cíli jste vstupoval do voleb? 

Do voleb jsem vstupoval s cílem změnit 
fungování města. Vyslyšel jsem spoustu 
občanů, kteří volali po změně. 

2. Můžete našim čtenářům kon-
kretizovat náplň práce, povinnosti 

a zodpovědnost kontrolního výboru, 
jehož jste předsedou?

Kontrolní výbor plní úkoly, kterými jej 
pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti 
odpovídá zastupitelstvu obce. 

 
3. Jak rozumíte připomínce z  veřej-
ného zasedání, které probíhalo 25. 10., 
na činnost kontrolního výboru? 

K provedení jakékoli kontroly musí dát 
někdo konkrétní podnět, pokud tak není, 
kontrolní výbor kontroluje hlavně organi-
zace, jejichž je město zřizovatelem.

4. Řekl bych, že jste jedním z nejméně 
se vyjadřujících zastupitelů na veřej-
ných zasedáních zastupitelstva. Máte 
málomluvnost v povaze, jste opatrný 
ve svých vyjádřeních, nebo máte jiný 
důvod? Myslím, že by přítomné zajímal 
i váš konkrétní názor na některé otázky, 
které se na zasedáních probírají.

  Málomluvností netrpím, spíš jsem opa-
trnější, je to dáno i tím, že někteří kolegové 
se přijdou na zasedání hádat a ne řešit kon-
krétní věci, protože pokud není ten jejich 
názor ten nejlepší, tak se radši seberou a bez 
omluvy odejdou. Jsou to jejich populistická 
gesta a skutek utek. Do takovýchto debat se 
ani nehodlám zapojovat, protože se tímto 
prodlužují zasedání do nočních hodin a 
stejně to většinou k ničemu nevede. Připo-
míná mi to zasedání parlamentu, kdy se jed-
nání protahují do pozdních nočních hodin 
(někdy brzkých ranních) několik dní po sobě, 
a pak se to odloží nebo se schválí paskvil. Na 
konkrétní problematiku a otázky různého 
charakteru se mě občané ptají osobně při 
setkání na ulici, což si myslím, že je ta nej-
lepší forma komunikace. Za více než rok 

v pozici zastupitele jsem se setkal v naprosté 
většině s kladným ohlasem od občanů.  

5. Uplynul již rok od působení nového 
zastupitelstva v naší obci. Co se vám 
osobně podařilo prosadit ve prospěch 
našeho města v roli zastupitele?

Jsem rád, že po mé urgenci se začalo 
s revizí a opravou dešťové kanalizace, neboť 
tímto problémem se nikdo v  minulosti, 
pokud nenastala havárie, nezabýval. Dále 
pak je to koupě spodního rybníka. Pan Sej-
kora sice říkal, že je to hračka za milion pro 
čtyřicet lidí (rybářů), ale rozumně uvažující 
občan ví, že rybník a jeho okolí slouží přede-
vším občanům k relaxaci a pro kulturní vyžití 
jako jsou čarodějnice, jarmarky a různé akce 
pro naše nejmenší. To, že minulý vlastník 
nevěnoval úklidu a  údržbě téměř žádnou 
iniciativu, je věc jiná, ale ti, kteří pamatují 
stejně krásně upravené okolí s lavičkami jako 
je dnes u horního rybníka, mi dají za pravdu.

6. Na co byste se chtěl soustředit do 
nového roku 2012 v  rámci vašeho 
působení v zastupitelstvu?

V roce 2012 je to především přestěho-
vání městského úřadu do zámku, rozšíření 
kapacity mateřské školky v  prostorách 
úřadu a především toleranci a  lidskost 
„VŠECH“ zastupitelů a občanů při řešení 
jakéhokoli problému, protože není na 
světě člověk ten, který by se zavděčil lidem 
všem. Tyto řádky píšu v  době adventu 
a k tomu také patří, že vánoce jsou svátky 
klidu. Ten bych si přál, aby zůstal všem 
spoluobčanům nejen v době svátků, ale 
i v příštích letech. Vše nejlepší v roce 2012 
přeje Váš zastupitel Roman Dědič.

Anketa mezi občany
Známe názory našich zastupitelů na 

dění ve vedení města, ale chybí nám 
ohlasy ze strany občanů. Dovolil jsem 
si proto oslovit nahodile a poměrně 
narychlo, některé občany formou jed-
noduchého    dotazu. Po oslovení asi 
dvou desítek korespondenčních adres 
mohu předložit ta vyjádření, kde oslo-
vení souhlasili se zveřejněním. Velmi 
podobné nebo stejné názory jsem neu-
váděl. Zde je otázka a odpovědi:

Jaký máte názor na současné dění ve 
vedení města Buštěhrad?

Vůbec se mi nelíbí. Jak odvolání 
části zastupitelstva, tak především 
dění kolem bioplynové stanice. Není 
přece možné vůbec o výstavbě bioplyn. 
stanice uvažovat, když jsou zde stovky 
podpisů. 

Vít Zavadil

Vývojem jsem znechucená. Za vše mluví 
styl, jakým vedení města zametlo s arch. 
Javorčekovou. Osočení ze střetu zájmů 
a náznak, že by mohlo jít o neoprávněné 
obohacení, je ten nejúčinnější  způsob, jak 
manipulovat veřejným míněním. V tomto 
případě i nejpodlejší. Šokovalo mě i to, že 
se jí žádný její spolustraník veřejně neza-
stal. Arch. Javorčeková si za svou dlou-
holetou práci na záchraně buštěhrad-
ského zámku zaslouží úctu a vděk. Bez její 
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vytrvalé iniciativy bychom tu dnes místo 
zámku chodili kolem rozvalin, neznám na 
Buštěhradě erudovanějšího člověka, který 
by mohl její práci nahradit.

V českých obcích pozoruji  rok od 
roku hlubší rozdíly mezi těmi, které díky 
schopnému vedení prosperují a těmi, se 
kterými to jde s kopce. O to víc mě mrzí, že 
Buštěhrad patří k těm druhým.

Veronika Richterová

Není dobré. Vadí mi zejména neprů-
hlednost jeho postojů k bioplynové sta-
nici a přezírání nesouhlasu občanů s její 
stavbou. Ve vedení města není nikdo 
s jasnozřivou vizí budoucnosti, nikdo s jis-
krou, která zapaluje, nikdo s vlastním kul-
turním, natož ekologickým smýšlením…

Michal Cihlář

Na závěr bych chtěl poděkovat 
zastupitelům za jejich odpovědi 
a  občanům, kteří se vyjádřili k  dané 
otázce. Těší mě, že jsou mezi námi 
lidé, kteří se o hospodaření a vedení 
města zajímají.

(ptal se a zapsal: Jiří Janouškovec)

výbor pro kulturu a Sport
Zastávka v čase: Knezaplacení a hvězdný Spirituál kvintet

Buštěhrad a některé jeho obyvatele 
znám pouze necelý rok, a tak letošní 
Zastávka v čase byla má první. Nevěděla 
jsem, co mám očekávat. Všichni sice říkali, 
že se jedná o jeden z nejvýznamnějších 
kulturních počinů, ale já předpokládala, 
že to bude jen jeden z dalších koncertů.

Už samotné přípravy probíhaly odlišně 
od jiných akcí. Vedení Knezaplacení nej-
prve uvažovalo o tom, jakého hosta do 
Buštěhradu pozvat. Chtělo to vymyslet 
seskupení, které přitáhne lidi, ale záro-
veň nebude chtít astronomický honorář.  
Vedoucímu skupiny Martinu Příhodovi se 
podařilo domluvit Spirituál kvintet. Teď 

přišlo to hlavní, skupina musela sehnat 
dostatek sponzorů. I když je akce zaští-
těna městem, přece si nemohli dovolit 
v době krize čerpat tolik peněz z městské 
kasy! Naštěstí Honza Paulík oslovil mnoho 
firem z Kladenska a díky velkému snažení 
a  mnoha a mnoha hodinám práce se 
podařilo peníze sehnat. Proti tomu bylo 
vylepování plakátů, prosby o propagaci 
koncertu v rádiích, městském rozhlase, 
novinách i internetové kampaně hračkou. 

Čas uběhl a byl tu ten velký den. Od 
rána byl v sokolovně šrumec. Fanda Rák 
nachystal židle a prostředí pro diváky 
i  účinkující, Milan Knor prostor nazvu-
čil, Jana a Pavel Fürstovi připravili občer-
stvení, Ludmila Paulíková a Eva Štol-
fová čekaly u pokladny na první diváky. 
Mezitím mělo Knezaplacení zkoušku, na 
které vyvstala otázka, zda být tak trou-
falí a zahrát jako poslední písničku Dvě 
báby od Spirituál kvintetu. A tu se již 
v sokolovně objevily hvězdy. Skromné, 
usměvavé a velmi přátelské. To myslím, 
pomohlo k rozhodnutí, že Knezaplacení 
Dvě báby dají. 

Překvapením a velkým uspokoje-
ním bylo, když se pomalu začala soko-
lovna zaplňovat lidmi.  V tu chvíli jsem 
si říkala, že všechna práce, kterou tolik 
lidí odvedlo, měla význam. A když jsme 
pak sháněli další a další židle, aby si 
diváci měli kam sednout, byl to shon, 
ale hlavně obrovská radost. Lidé se ještě 
usazovali a v tom jsem zaslechla první 
tóny Honzovy kytary. Mně tolik známá 
skladba Borsalino v aranžmá Tommyho 

Emmanuela. Ta, kterou jsem v posledním 
měsíci před koncertem slýchala poka-
ždé, když jsem viděla Honzu. Na podium 
pak vstoupil a k Honzovi se připojil Vác-
lav Fikrle – recitátor a spolu předvedli 
Hrabětovu báseň Reduta blues.

Knezaplacení vyšvihlo opravdu krásně 
písničky své i převzaté. Určitě k  tomu 
přispělo, že se k standardní sestavě Míla 
Šlechtová, Katka Eberlová, Martin Pří-
hoda a Honza Paulík pro Zastávku přidali 
i Lenka Musilová (flétny, zpěv) a Ondra 
Jukl (baskytara). Do finále zařadili i již 
zmiňovanou písničku Dvě báby od Spi-
rituál kvintetu. Trochu s  obavami pak 
vcházeli do prostoru, kde se připravovali 
Zdenka Tichotová, Veronika Součková, 
Jiří Tichota, Dušan Vančura, Jiří Holoubek 
a Jiří Cerha, ale poslední obavy rozptýlily 
komentáře hvězd: “Nic si z toho nedělejte, 
my taky zpíváme zas pár hitovek od vás“. 

A pak přišli skromní a velcí hudeb-
níci – Spirituál kvintet. Léta jim neu-
brala na šťávě, ba naopak. Personální 
změny v kapele obohatily a mírně změ-
nily podání některých písní. Byli zkrátka 
skvělí, úžasní, a když jsem se podívala 
mezi diváky, viděla jsem spokojenost, 
dojetí nad texty a melodiemi, i to, že si 
notovali. V tu chvíli jsem věděla, že to 
opravdu byl jeden z nejvýznamnějších 
kulturních počinů roku v Buštěhradě!

Speciální poděkování patří: Paní Haně 
Soukupové z MÚ Buštěhrad za trpělivou 
administrativní pomoc, paní starostce 
Ing. Jitce Leflerové, která si několikrát 
udělala na pár minut čas a konzultovala 
s  námi přípravy na koncert a v  nepo-
slední řadě výboru pro kulturu a sport. 

Zuzana Šandová

Knezaplacení a hvězdný Spirituál kvintet
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Buštěhradská dráha in concert

Jít na koncert, to je pro mne vždycky 
slavnostní událost. Převléknu se z věč-
ných montérek a se zvědavostí vyrá-
žím načerpat kulturní zážitky. Ať je to 
titěrný sálek lidovky nebo obří síň, kos-
tel či dvorana zámku, pokaždé sleduji 
s rozechvěním všechno to mistrovství. 
Dovedu si představit ty hodiny a hodiny 
cvičení, jenž předchází té zdánlivě samo-
zřejmé bravuře. Obdivuji to a domů se 
pak vracím jaksi citlivější a vnímavější. 
Třináctého října jsem se osvícen také 
vracel z jednoho obdivuhodného kon-
certu. Nikoliv však z  Rudolfina, nýbrž 
z buštěhradské sokolovny, kde oblíbená 
skupina Buštěhradská dráha slavila pat-
náct let své existence.

Představit si, že na akci této partičky 
budou lidé distingovaně sedět v hledi-
šti a jen zbožně naslouchat cizelovaným 
melodiím, to jsem si opravdu moc nedo-
vedl. Vždyť je to trampská kapela, říkal 
jsem si, jsou zvyklí hrát u ohňů, po hos-
podách i na tancovačkách nebo na coun-
try-festivalech?  Z omylu mne však rychle 
vyvedli nejen sami návštěvníci koncertu, 

ale i mimořádně nažehlený styl oslavující 
kapely. Nabitý a do puntíku připravený 
program, velmi zajímaví hosté, profesi-
onální zvuk, prostě koncert jak má být. 
Předpokládám, že se v plném sále soko-
lovny nenašel nikdo, komu by se výroční 

oslava skupiny Buštěhradská dráha nelí-
bila. A na závěr jen v poněkud nezdvořilé 
rychlosti vzpomenu hosty - osmičlennou 
dámskou vokální skupinu Song Ladies, 

dlouhohrající romantické drsňáky Gladly 
S.W., a pochopitelně také jiskřivého 
moderátora, kytaristu skupiny Nezapla-
cení, Honzu Paulíka, který celý večer uvá-
děl, sólově zahrál, a ještě stihnul doprovo-
dit brilantní recitaci Václava Fikrleho.

Věřím, že jsme se i tentokrát všichni 
vraceli domů tak nějak citlivější a vní-
mavější.

Jiří Blesk

Zámecké okénko
Vážení,

Musím reagovat na nařčení, která 
zazněla na včerejším veřejném zasedání.

V  Ateliéru GIRSA pracuji zhruba 
14 let. Zastupitelkou jsem necelý rok - 
cca od listopadu 2010. O obnovu zámku 
se starám již od roku 2003. Přikládám 
tabulku, kolik peněz od města faktu-
roval ateliér GIRSA od roku 2003 do 
roku 2011.  Stejné údaje můžete získat 
v účetnictví města. Jak je vidět, za tento 
rok se fakturovala pouze nevelká částka 
za autorský dozor (41 881,- Kč) – což je 
výdaj zcela pochopitelný, neboť stavba 
donedávna probíhala a KD se dělaly cca 
každých 14 dní. Stavební povolení na 
tuto etapu bylo uděleno již před něko-
lika lety. Je tedy zřejmé, že jsem své pří-
tomnosti v zastupitelstvu nijak nezne-
užila. Navíc, když se v  zastupitelstvu 
jednalo o záležitosti spojené s GIRSA AT, 
zdržela jsem se hlasování. 

Minulých sedm let jsem pro zámek 
pracovala ve svém volném čase 
a  ZCELA ZADARMO. Přestože jsem se 
přičinila o sehnání cca 18-ti milionů Kč 
dotací, neměla jsem za to nikdy ani 
korunu odměny – ani od města, ani od 
GIRSA-AT. V letech 2005 - 2009 jsem to 
dokonce dělala na mateřské (a posléze 
rodičovské) dovolené. Např. v  roce 
2005 jsem dávala dohromady výstavu 
o zámku v městském kulturním centru 
– rovněž zadarmo a z nadšenectví.

V roce 2003, když město koupilo zchát-
ralý zámek, nebyl zde nikdo, kdo by byl 
schopen a ochoten se vyrovnat s nároč-
ným úkolem zajistit obrovskou havárii ve 
středním křídle. Ujal se toho náš ateliér, 
pochopitelně proto, že zde bydlím, je to 
má profese, a na zámku mi záleželo. 

Můj otec, profesor Václav Girsa, je 
uznávaný odborník v oboru rekonstrukcí 
památek, a to nejen v Čechách – několik 

mezinárodních ocenění za příkladné 
rekonstrukce nemá v tomto oboru žádný 
český architekt. Otec je zároveň vedoucím 
Ústavu rekonstrukcí a památkové péče na 
Fakultě architektury ČVUT. Od začátku to 
byla dobrá vůle a slušnost, že projekty pro 
město dělal za velmi nízkou cenu – neboť 
bylo jasné, že obnova zámku je pro město 
velmi náročná a je málo peněz. Jeho 
dobré jméno a  odborné renomé měly 
obrovský vliv rovněž na získávání dotací.

Jsem si jistá, že město mělo z této spo-
lupráce pouze výhody – projekty špičko-
vého odborníka získávalo za cenu, která 
byla sotva poloviční oproti tomu, kolik by 
tyto věci stály od běžných firem. Jak vidíte 
z  tabulky, město za projektovou doku-
mentaci zaplatilo od roku 2003 v souhrnu 
1 367 850 Kč, zatímco dle proinvestova-
ných peněz (k letošku zatím cca 32 mili-
onů) by na projekty normálně vynaložilo 
minimálně 2 500 000,-  až  3 200 00,- Kč. 

Buštěhradská dráha          foto: J. Pergl
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V  této souvislosti mi přijde velmi 
smutné, že vedení města se za tuto sluš-
nost a mnohaletou obrovskou práci pro 
město odvděčí pomluvami a nařčeními. 
Domnívám se, že oprava zámku má pro 
Buštěhrad klíčový význam. Město by 
mělo být dostatečně kulturní a schopné 
pohledu do budoucna, aby se posta-
ralo o významnou památku, navíc jednu 
z  mála, které má, neboť objekt má pro 
město mimořádný potenciál.

•	 Náklady na projektovou dokumentaci 
pro rekonstrukce dle tabulek 8 – 10 % 
celkových investičních nákladů. 

•	 Od roku 2003 do poloviny r. 2011 na 
zámku proinvestováno cca 32 mil. Kč

•	 Tj. tabulková cena PD by činila cca min. 
2 560 000,-  až  3 200 00,- Kč. 

•	 Skutečné náklady města na PD = 
1 367 850,- Kč

Ing.Arch. Daniela Javorčeková

Den otevřených dveří 
na zámku

Protože dokončení prostor nového 
Městského úřadu na zámku se pomalu 
chýlí ke konci, zveme všechny na den 
otevřených dveří do západního křídla 
Buštěhradského zámku. Konat se bude 
dne 11. ledna 2012 od 15. Do 18. hodin. 
Sraz je na nádvoří u arkády.

Daniela Javorčeková, 26.10.2011

Fakturace GIRSA-AT od města Buštěhrad 2003 - 2011

 Celkem bez DPH  Z toho projekty Autorský dozor a odborná pomoc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003 53 462.- 0 53 462,-
2004 140 650,- 21 000,- 119 650,-
2005 292 843,- 264 800,- 28 043,-
2006 232 436,- 212 750,- 19 686,-
2007 394 235,- 371 100,- 23 135,-
2008 24 696,- 0 24 696,-
2009 506 346,- 498 200,- 8 146,-
2010 16 643,- 0 16 643,-
2011 41 881,- 0 41 881,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem       1 703 192,-          1 367 850,- 335 342,-

Základní Škola 
a mateřSká Škola oty pavla
Vážení rodiče, 

Dovolte, abychom reagovali na 
spekulace a neúplné informace 
ohledně nehody autobusu převáže-
jícího naše prvňáčky na školní výlet 
dne 1. prosince 2011, které se šíří růz-
nými médii a ústním podáním.

Rádi bychom shrnuli události toho 
dne a uvedli na pravou míru vše, co 
tomu předcházelo i následovalo.

1) Popis události:
Nehoda se udála při zpáteční cestě, 

kdy v  Lochkovském tunelu došlo 
k  poruše kardanu a autobusu selhalo 
palivové čerpadlo a brzdy. Řidič vůz 
couváním zastavil o stěnu tunelu nára-
zem v  nízké rychlosti. V  tomto oka-
mžiku došlo k vyhnutí sloupku zadního 
okna, a tělesem osvětlení tunelu došlo 
k jeho proražení a roztříštění. Velká část 
rozbitého skla se zachytila v záclonách 

zadního okna a malá část se vysypala na 
5 dětí sedících na zadních sedadlech. 

Ihned byla přivolána policie a jed-
notky integrovaného ZS, neboť došlo 
k  úniku provozních kapalin z  vozu. 
Nebyla přivolána záchrana služba neboť 
nedošlo k žádnému zranění. 

Ihned na místě byla PČR provedena 
orientační dechová zkouška, která 
prokázala, že kromě řidiče nikdo jiný 
z dospělých ve vozidle nepožil alkohol.



Buštěhradský Zpravodaj
13

ŠKOLSTVÍ

Vzhledem k provozu v místě nehody 
byl náhradní autobus přistaven po cca 
2 hodinách. Po dobu čekání byly děti 
zabaveny doprovodem a členy jed-
notek IZS. Děti i s  doprovodem byly 
poté dopraveny zpět do Buštěhradu. 
Zde byly předány rodičům. Z iniciativy 
rodičů byly děti zasažené sklem dopra-
veny ke kontrolnímu vyšetření k lékaři. 
Ten dle všech informací konstatoval, že 
k újmě na zdraví opravdu nedošlo.

2) Dopravce
Škola s  tímto dopravcem spolupra-

cuje již několik let a dosud se nevyskytl 
žádný problém, autobus přistavený k pře-
pravě splnil všechny zákonem stanovené 
podmínky pro provoz na pozemních 

komunikacích ČR. Dle vyjádření učitelek 
i doprovodu nejevil řidič známky opi-
losti, autobus řídil až do inkriminovaného 
okamžiku výskytu závady plynule a bez-
pečně. V průběhu šetření nehody policie 
potvrdila, že řidič byl pod vlivem alko-
holu. Více informací policie neposkytuje, 
vzhledem k probíhajícímu vyšetřování.

3) Následující kroky
Obě vyučující a taktéž doprovod ze 

strany rodičů byl předvolán k výslechu 
na PČR. Škola ukončila s dopravcem spo-
lupráci a pro další případné přepravy 
bude volit renomované přepravce. Škola, 
SRPŠ i Školská rada řeší nastalou situaci a 
jedná o nastavení nových pravidel týka-
jících se objednávaní přepravy dětí, snaží 

se stanovit pravidla pro přepravce (stáří 
vozu, vybavení bezpečnostními pásy, 
možnost provést orientační dechovou 
zkoušku). Zároveň se snažíme o nasta-
vení jasného plánu informování rodičů 
při takovýchto událostech.

Rádi bychom vyslovili politování 
nad jednáním dopravce a ujistili rodiče 
i veřejnost, že škola postupovala v sou-
ladu se všemi svými povinnostmi, nic 
nebylo zanedbáno ani porušeno. 

Závěrem bychom chtěli vyjádřit 
poděkování oběma učitelkám i dopro-
vodu za skvělé zvládnutí vypjaté situ-
ace a důslednou péči o děti v průběhu 
celého nešťastného incidentu.

Mgr. Věra Sklenářová, ředitelka ZŠ

Bc. Tomáš Musil, předseda školské rady

Proč jsme se přihlásili k petici
Od 1. 12. 2011 je ve vestibulu školy 

podpisový arch s peticí ministru škol-
ství. Přesto, že škola jako taková nemá 
být místem pro diskusi o věcech veřej-
ných – k tomu mají sloužit jiné organi-
zace a jiná uskupení občanů, považuji 
toto téma za natolik závažné, že jsem se 
rozhodla přihlásit se k celorepublikové 
výzvě a přizvat k ní i rodiče žáků.

Oč se vlastně jedná?
V  minulých dnech schválila vláda 

materiál s názvem „Strategie proti soci-
álnímu vyloučení“ na období let 2011 
– 2015. Tento materiál počítá s  ruše-
ním základních škol praktických (dříve 
zvláštních) a se začleněním jejich žáků 
do běžných škol. Co to bude znamenat 
v praxi základních škol? Kdo jsou žáci 
speciálních škol? Jak jsou základní školy 
na tuto změnu připraveny? Je tento 
krok skutečně správný? Tyto a  další 
otázky si nyní klademe a hledáme na ně 
odpovědi. 

Speciální školství v  našem státě 
má dlouholetou tradici a nevzniklo 
populisticky z důvodů vyčlenění části 
populace, ale naopak, jako pomoc 
těm dětem, které z důvodů mentální 
retardace selhávaly v běžných školách. 
Většinou se jedná o děti s rozumovou 
úrovní IQ 50, což je ještě spodní hra-
nice LMR (lehčí mentální retardace). 

Některé děti měly vážné poruchy 
učení a někdy to byly i důvody závažné 
sociální zátěže nebo nepodnětného 
prostředí. Speciální školy, zřizované 
státem, měly vždy oproti běžným ško-
lám nadstandard, a to v  podobě níz-
kého počtu žáků ve třídě, speciálních 
didaktických pomůcek, a v neposlední 
řadě (co veřejnost často neví), zdarma 
pomůcky, které rodiče žáků z běžných 
základních škol musí uhradit, jako 
např. sešity, pastelky, kružítka, tužky 
atd. Děti v těchto školách měly a zatím 
mají ekonomický i pedagogický nad-
standard. 

Je třeba připomenout i skutečnost, 
že po listopadu 1989 se naše školství 
„oprostilo“ kromě ideologie i o řadu 
dobrého, co v  něm přetrvalo z  dob 
minulých. Systému zvláštních škol se 
tyto změny nedotkly (došlo pouze ke 
změně názvu). Možná bylo důvodem 
i  to, že zahraničními odborníky byl 
tento systém považován za příkladný 
a na rozdíl od víceletých gymnázií nebyl 
kritizován a ani připomínkován. 

Práce speciálních pedagogů v těchto 
školách je náročná a obdivuhodná. 
Vždyť dokáží připravit velkou část 
těchto dětí pro praktický život často i 
v podmínkách, kdy některá z učitelek 
oběhne ráno sídliště a přivede do školy 
děti, kterým se nechtělo vstávat a nebo 

raději seděly v  parku. Není ani výjim-
kou, že učitelky nosí dětem jídlo (často 
je jediné, které dítě za celý den má). Tato 
realita bývá bohatší o krádeže, násilí, 
drogy apod. 

Nabízí se ještě otázka: Proč rušit něco 
co dobře funguje? Není to pouze zastí-
rací manévr vlády související s problémy 
romského etnika? Jaký bude vycházející 
žák z deváté třídy základní školy s IQ 70 
– 85, což je nové překlasifikování? Jak se 
budou tito žáci, kteří těžko zvládají tri-
vium cítit mezi ostatními úspěšnějšími 
spolužáky? Budou se snažit přizpůso-
bit těm nejlepším? Současné předpisy 
umožňují opakovat pouze jednu třídu 
prvního a jednu třídu druhého stupně. 
V sedmých třídách budou tak mezi dva-
náctiletými žáky i sedmnáctiletí ado-
lescenti (většina těchto žáků má odklad 
školní docházky). 

A jak bude pracovat s takto nesou-
rodou skupinou učitel? I dnes máme ve 
školách žáky s poruchami učení, kterých 
stále přibývá. Bývají to žáci nadaní, kteří 
ale také vyžadují zvláštní péči. Máme 
děti mimořádně nadané a ty také zaslu-
hují zvýšenou péči. A co gró třídy, které 
také zasluhuje vysokou péči. Vždyť 
absolventi základních škol jsou právě 
ti, kteří svojí prací v produktivním věku 
zajišťují existenci, těch, kterým „nebylo 
s hůry dáno“. 
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Jako argument se často používá 
Švédsko, kde speciální školy nejsou. 
Je to ale pouze jedna dílčí informace 
vytržená s  kontextu. Švédsko je jed-
nou ze zemí, která z  důvodů soci-
ální soudržnosti (zkušenosti z 2. svě-
tové války) zavedla jednotné školství 
- diferenciace probíhá až od 15ti let. 
Nemluví se již o počtu dětí ve třídách, 

vybavení pomůckami, asistenty atd. 
Naše školství, které se zmítá z  jedné 
reformy do druhé, kde každá škola má 
svůj vlastní program, kde v páté třídě 
se odselektují děti do víceletých gym-
názií, kde změna stíhá změnu a jeden 
papír druhý se nyní „rozpustí“ děti ze 
speciálních škol a pak se školy začnou 
povinně testovat. 

Myslím, že se blížíme opět ke světové 
jedničce. Budeme nejspíš první zemí, která 
zavedla současně selekci i diferenciaci. 
Bohužel cesta zpět už povede jen těžko.

Přesto doufám, že ještě není vše ztra-
ceno, a že i v případě rušení těchto škol 
zvítězí zdravý rozum podpořený názo-
rem těch, kterých se bezprostředně týká.

   Věra Sklenářová, ředitelka školy

Den poezie
Třináctý ročník celorepublikového 

festivalu Den poezie s podtitulem „Poe-
zie na volné noze“, proběhl ve dnech 
5.  –  23. 11. 2011 na uctění památky 
narození Karla Hynka Máchy. Školní dru-
žina při ZŠ Oty Pavla do něj byla zare-
gistrována jako jediné zařízení svého 
druhu společně s různými významnými 
institucemi, knihovnami, středními ško-
lami, literárními a dramatickými spolky, 
jednotlivci, kluby a kulturními středisky. 

Dny poezie začaly ve družině 7. listo-
padu 2011 odpoledne. Za dětmi přišla 
jako první host paní učitelka Mgr. Věra 
Maximovičová. Poutavě jim vyprávěla 
o  životě Karla Hynka Máchy. Přinesla 
zvukový záznam a přehrála ústřední 
melodii z filmu „Máj“, doplněnou reci-
tací ze stejnojmenné básnické sbírky 
v podání známého herce Jana Třísky.

V týdnu od 7. – 11. 11. 2011 probíhal 
samostatný program, věnovaný práci 
se slovy, tvorbě dětských říkadel, veršů, 
básní, ale začaly i tvůrčí dílny. V nich se 
děti věnovaly kromě jiného přednesu 
a recitaci.

Ve středu zahráli sedmiletí žáci svým 
spolužákům veršovanou pohádku 
„O  krabicovém království“. Ve čtvrtek 
zpívali zhudebněné texty. V pátek popi-
sovali svými verši vlastnoručně zhoto-
vené dárkové tašky a vše doplnili origi-
nálními kresbami. 

Tvořivé poetické dny pokračovaly 
celý další týden. Zakončení festivalové 
činnosti se uskutečnilo 16. listopadu 
v 17,00 hod. ve společenském sále ZUŠ 
Buštěhrad. Byl zcela zaplněn rodiči, pra-
rodiči i významnými hosty. Všichni přišli 
na poetický večer. Děti na něm recito-
valy vlastní básně, ale i ty, co napsaly 
společně se svými rodiči. O zahájení se 
postaral družinový pěvecký sbor Duha 

a krásnou atmosféru podpořili peda-
gogové ZUŠ. Jejich žáci zazpívali za 
doprovodu pana učitele Petra Štěpána 
a vytvořili tak příjemný předěl mezi jed-
notlivými ukázkami vážné i humorné 
poezie. Ani zde nechyběla dramatizace 
veršované pohádky, dárkové tašky zho-
tovené ve  tvůrčí dílně, popsané vlast-
ními verši. Vše doplnila krásná výstava 
prací žáků z výtvarného oboru ZUŠ, kteří 
se připojili k poetickému tvoření.

Vyvrcholením večera byl křest knihy 
autorských dětských básní, kterého se 
ujala paní spisovatelka Slávka Kopecká. 
Popřála dětem hodně skvělých nápadů 
i úspěchů v budoucím tvoření a obda-
rovala je vlastní knihou, ve které mohou 
zcela určitě najít další inspiraci.  

Děkuji všem rodičům za fandovství 
a výraznou podporu.

 Anna Holeyšovská,

vedoucí vychovatelka školní družiny 
při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

foto: Anna Holeyšovská

foto: Dana Musilová
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Základní umělecká Škola
O českém uměleckém školství
Konzervatoř Evropy

Tak Čechy lichotivě pojmenoval 
některý z nadšených čtenářů Hudeb-
ního cestopisu 18. věku, díla anglic-
kého cestovatele Charlese Burneyho, 
když líčil výuku hudbě na českém ven-
kově. Vyučování uměleckým oborům, 
zejména hudbě, má v Čechách opravdu 
bohatou tradici. Jeho počátky spadají 
až do 17. století. Vyučování hudbě bylo 
záležitostí kantorů, tj. učitelů, kteří měli 
zároveň vedlejší povolání muzikantské. 
Působili v jednotlivých místech, kde 
byly orchestry a soubory. Hráli k tanci, 
k poslechu, k zábavě a zároveň si vytvá-
řeli menší orchestry ze svých žáků. Ty se 
později stávaly základem pro zámecké 
kapely, které vyvíjely bohatou činnost, 
např. v Roudnici nad Labem, v  Jaro-
měřicích nad Rokytnou, v  Dolejším 
Lukavci (dnešní Dolní Lukavice) u Plzně, 
Náměšti nad Oslavou a jinde. Tato kan-
torská minulost je významnou kapito-
lou v české historii, neboť dala vyrůst 
celé muzikantské tradici 18. století 
i tomu, co přineslo 19. století ve vrchol-
ných muzikantských zjevech.

Od poloviny 19. století byl vývoj umě-
leckého vzdělávání organizován podle 
Císařské vyhlášky č. 309 říšského zákona, 
ze dne 27. 4. 1850. Podle ní začala vznikat 
hudební, taneční a jiná umělecká učiliště. 
Pro domácí vyučování tehdy nebylo třeba 
žádného povolení a výuka nepodléhala 

žádné kontrole. Teprve Ústavní listina 
z 29. 2. 1920 č. 121 Sb., zjednala nad veš-
kerým soukromým vyučováním odborný 
dozor. V hudebních školách jej vykoná-
vali hudební inspektoři, z nichž mnozí 
se zasloužili o rozvoj a vznik dalších 
hudebních škol. Organizace vyučování, 
obsah učiva, složení učitelských sborů 
a finanční zabezpečení těchto škol bylo 
velmi nejednotné. 

K organizačnímu, správnímu a peda-
gogickému sjednocení městských 
a spolkových škol z oblasti umění došlo 
až po roce 1945. V roce 1951 byly zestát-
něny všechny tyto školy a byly upraveny 
pracovní i platové poměry učitelů. Důle-
žitým mezníkem pro umělecké vzdě-
lávání se stal Školský zákon č. 186 Sb., 
z 15. 12. 1960, podle kterého byl zajiš-
těn další vývoj, soustava a organizace 
uměleckého školství tak, že jednotlivé 
stupně a druhy škol na sebe organicky 
navazovaly a tím umožňovaly dosáh-
nout každému nadanému jedinci i nej-
vyššího vzdělání. Tato soustava poskyto-
vala možnost získat základní umělecké 
vzdělání v lidových školách umění, 
střední na uměleckoprůmyslových ško-
lách, vyšší odborné na konzervatořích 
a vysokoškolské na vysokých školách 
uměleckého směru. Taková struktura 
uměleckého vzdělávání nebyla dosud 
překonána a je předmětem obdivu pře-
devším v zahraničí.

Lidové školy umění (LŠU) vznikly podle 
tohoto zákona počínaje školním rokem 
1961 / 1962, a to z dosavadních základ-
ních hudebních a základních výtvarných 
škol. Vedle oborů hudebního a výtvar-
ného rozšířily vzdělávací nabídku obory 
literárně-dramatický a taneční. Tato čty-
řoborovost „pod jedinou střechou“ je 
dodnes oceňována těmi zeměmi, ve kte-
rých jsou vyučovány umělecké obory ve 
speciálních kurzech a školách. 

Od školního roku 1980/1981 došlo na 
těchto školách k výraznější diferenciaci 
výuky podle nadání a zájmu žáka. Tomu 
odpovídají i nové učební osnovy, které 
jsou v podstatě dvojí: pro žáky oriento-
vané na zájmovou činnost a pro žáky 
směřující k dalšímu odbornému studiu na 
uměleckých školách vyššího typu. V obou 
se klade zvýšený důraz na praktické uplat-
ňování získaných dovedností v praxi.

Zákonem č. 171/1990 Sb. se změnil 
název lidových škol umění na základní 
umělecké školy (ZUŠ). 

Už více než čtyři desetiletí se tak 
základní umělecké školy výrazně podí-
lejí na kulturním dění v místech svého 
působení. Za tuto dobu si vydobyly 
domácí i mezinárodní uznání pro pozo-
ruhodné výkony řady instrumentálních 
i pěveckých souborů, ale také četných 
mimořádně talentovaných jedinců.

Tato první část je převzata z materiálů 
MŠMT Praha, pokračování příště.

B. Bednář
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Slavnostní koncert k 170 výročí narození Antonína Dvořáka
 Tradice večerních akcí pro veřejnost, 

jež jsou dlouhodobě organizovány 
v Základní umělecké škole Buštěhrad, 
vyvrcholila letos velkolepým koncer-
tem k poctě Antonína Dvořáka. Koncert, 
na kterém zazněla výlučně díla tohoto 
hudebního velikána, se konal v  úterý 
8.11.2011 v  19.00 hodin v  hudebním 
sále ZUŠ v Buštěhradě. Posluchači měli 
příležitost vidět a slyšet během jedi-
ného večera všechny umělce, kteří jsou 
s Buštěhradem bytostně spjati.

V první části koncertu se představila 
Ladislava Šťastná-Šindelková a  Jakub 
Novák, bývalí absolventi zdejší hudební 
školy, a Marcel Javorček s manželi Filo-
vými, kteří v Buštěhradě žijí a reprezen-
tují své město i Českou republiku doma 
i v zahraničí.

Koncert byl zahájen známou Árií 
z Rusalky, kterou přednesla sopranistka 
Ladislava Šťastná-Šindelková, členka 
Opery Národního divadla v  Praze. 
Tato sympatická mladá žena zazpívala 
vrcholné dílo pěveckého repertoáru 
s velkou emocionalitou, za sugestivního 
klavírního doprovodu Marcela Javor-
čeka. Její plný, sytě zabarvený hlas doká-
zal vystihnout všechny Rusalčiny touhy 
a naděje, a neztratil barvu ani ve vyšších 
polohách. V samém závěru gradoval do 
přesvědčivého forte, kterým zpěvačka 
prokázala spolehlivou techniku a vlastní 
hluboký niterný prožitek.

Vznícené city obecenstva byly posléze 
zklidněny jasnými, měkkými tóny ang-
lického rohu hobojistky Lenky Filové. 
Světově známé a často hrané Largo z 9. 
symfonie „Z Nového světa“ znělo v jejím 
podání, a za citlivého klavírního dopro-
vodu jejího manžela, klavíristy Martina 
Fily, jenž jí byl vnímavým partnerem, 
s elegancí, pokorou a bez zbytečné slad-
kobolné podbízivosti. Lyrická melodie 
Dvořákova nadčasového díla a charak-
teristická barva sólového nástroje vytvo-
řily v sále poetickou atmosféru. Hluboce 
dojaté publikum se po tomto zážitku, 
který mnohého přivedl ke vzpomínce 
na drahé a nenávratně ztracené blízké, 
jen nerado loučilo s  krásnou, na první 
pohled homogenní a perfektně sehra-
nou dvojicí umělců.

Pomalá věta z Novosvětské sym-
fonie předznamenala další uváděná 
čísla z oblasti děl  inspirovaných Dvo-
řákovým pobytem v Americe. Zatímco 
v  Largu jsme mohli postřehnout skla-
datelův stesk po domově, Humoresky 
zazářily radostnými tóny letní uvolněné 
nálady z jeho krátkého prázdninového 
pobytu ve Vysoké u Příbrami, kam přijel 
načerpat síly pro další americké úkoly.

Stejně jako srovnání dvou rozdílných 
nálad u obou Humoresek, se nabízí 
srovnání dvou klavíristů jako rozdílných 
hráčských typů. Další účinkující, Marcel 
Javorček, stejně jako Martin Fila, patří 
k vynikajícím interpretům, hráčům zvyk-
lým vystupovat sólově; pro oba dva je 
příznačná virtuózní a technicky dokonalá 
hra. Filův projev vyniká decentním úho-
zem, bezpečnou a v detailech propraco-
vanou technikou. Je vždy velmi korektní, 
jeho tón je kultivovaný a uvolněný, svoji 
hru naplňuje citem, kterému se dá věřit.

Javorček si pro svůj krátký recitál vybral 
Humoresku č. 1 es moll a č. 2 H dur. Od 
počátku bylo jasné, že za klavír usedl umě-
lec s osobním magnetismem, který poslu-
chačům nedovolil spustit z hráče oči. Jeho 
hra byla nabita vášnivostí i něhou a skvělá 
interpretace obou výrazově odlišných 
skladeb byla skutečně neobyčejná. Velké 
klavírní hromobití kontrastovalo s křeh-
kými trylky i roztomilými melancholickými 
motivy, připomínajícími konejšivou melo-
dii dětské ukolébavky. Velké koncertní 
křídlo Petrof, jež bylo zakoupeno teprve 
před nedávnou dobou s  přihlédnutím 
k  dlouho plánovanému slavnostnímu 
koncertu, bylo rozezvučeno do poslední 
struny a bez jediné chyby, dojem nepo-
kazila ani nepříliš dokonalá akustika sálu. 
Když jsem poslouchala přívaly a odlivy 
dvořákovské krásy, měla jsem nábožný 
pocit jako v kostele. Celý klavíristův výkon 
byl výrazem dokonalé integrity soustře-
dění a nadhledu, strhující výpovědí, ze 
které byl zřejmý interpretův jasný názor 
na hudbu.

První půlku večera po tomto hlu-
bokém zážitku uzavřely dvě části 
z Amerického kvartetu F dur, jednoho 
z  vůbec nejkrásnějších kvartetových 
opusů, který Dvořák napsal ve velmi 

krátké době v příjemném rozpoložení 
při návštěvě českých emigrantů ve ves-
nici Spillville ve státě Iowa. Smyčcové 
kvarteto Symfonického orchestru Čes-
kého rozhlasu ve složení: Jiří Partyka – 
1. housle, Markéta Říhová – 2. housle, 
Jakub Novák – viola a Jan Keller – violon-
cello, s  lehkostí a spontaneitou zahráli 
Lento a Vivace ma non troppo a oka-
mžitě vtáhli diváky do kouzla smyčcové 
hry. Jejich absolutní fyzická i psychická 
uvolněnost se přenášela na posluchače, 
kteří se jen zvolna probírali z náročného 
uměleckého vjemu čísla předchozího.

Druhou část večera po krátké pře-
stávce vyplnilo Trio 75, sestávající 
z umělců narozených ve stejném roce, 
ve složení: Jiří Partyka – housle, Jan 
Keller – violoncello a Martin Fila – kla-
vír. Každý ze členů patří mezi nejlepší 
komorní hráče u nás, a soubor má za 
sebou četná vystoupení v  Čechách 
i v zahraničí. V jejich podání na pódiu 
postupně zazněly Dumka č.1, 4, 5 a 6. 
Opět jsme byli konfrontováni s nevšední 
krásou, originálními myšlenkami a krás-
ným barevným zvukem, ve kterém se 
výrazně uplatňoval sytý tón violoncella.

Slavnostní večer k  poctě Antonína 
Dvořáka se nachýlil ke konci. Program 
nebyl dlouhý, trval něco málo přes 
hodinu, ale přesto mohli posluchači pocí-
tit duchovní i filozofický rozměr sklada-
telovy tvorby. Antonín Dvořák nebyl jen 
hloubavým jedincem a člověkem přemí-
tajícím o smyslu lidské existence, ale i jed-
ním z mála umělců, kterému se podařilo 
jednoznačně vyjádřit pocit lidského štěstí. 
A kousek toho štěstí si každý odnášel ve 
svém srdci. Bylo jen potěšitelné, že mezi 
obecenstvem, které zcela zaplnilo celý sál, 
bylo velké množství mladých tváří.

Zbývá jen dodat, že autorkou myš-
lenky uspořádat tento slavnostní kon-
cert byla paní starostka města Buštěhrad 
Ing. Jitka Leflerová, akce se konala pod 
její záštitou a se sponzorským přispěním   
Sochorové válcovny TŽ as. Kladno. Celým 
večerem nás laskavým slovem provázel 
ředitel ZUŠ pan Bohumír Bednář a bouř-
livý potlesk v  závěru koncertu patřil 
nejen všem účinkujícím, ale také jemu.

Autor si nepřál být jmenován
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mikuláŠ, tentokrát v taSchenbergu
Kdo se přišel podívat na mikulášskou 

nadílku do sálu pivovaru Taschenberg, 
určitě nemůže mít pochyby o kladném 
demografickém vývoji našeho města. Na 
8 desítek dětí předškolního věku si užilo 
krásný podvečer, jaký pro ně připravili 
členové občanského sdružení Pelíšek za 
vydatné pomoci dalších buštěhradských 
„náplav“. Předvedli, že se o zábavu našich 
nejmladších občánků dokáží postarat 

sami a nemusí za ní nikam jezdit. Nejprve 
se jim podařilo děti krásně stmelit a zaba-
vit tak, aby se dostatečně vyřádili a teprve 
potom se za hlaholu zvonů z oblaku mlhy 
ve zlaté bráně zjevil na pódiu mohutný 
Mikuláš v  doprovodu dvojice krásných 
andělů a dvou čertů. Mikuláš zhodno-
til výsledky konkrétních dětí. Některé 
pochválil, jiné pokáral a následně čerti 
zaplnili pódium koši plnými dárků, 

kterými potom andělské bytosti odměnili 
přítomné děti. Ty se potom ještě dlouho 
fotografovali s  nebeskými i pekelnými 
zástupci a poté se rozešli plni zážitků za 
tmy do svých domovů.

Skoro mi přišlo líto, že v  sále bylo 
málo starousedlíků, aby zhodnotili, jak 
se o naší budoucí generaci dovedou 
postarat tolik kritizované „náplavy“.

(zapsal: Jaroslav Pergl)

KNIHOVNA

Mikulášská nadílka foto: Mrkvička Mikulášská nadílka foto: J. Pergl

Přednáška Jitky Mahovské foto: T. MahovskýPřednáška Jitky Mahovské foto: T. Mahovský

Ve čtvrtek 24. 11. 2011 se uskutečnilo 
další z oblíbených tematických setkání, 
tentokrát s Jitkou Mahovskou, na téma 
„Nepál - trek kolem Annapuren“. Již 
druhé poutavé vyprávění Jitky v letoš-
ním roce přilákalo do restaurace U Beč-
vářů téměř 60 pozorných posluchačů.

Bilancuji-li tedy letošní rok, chtěla 
bych tímto Jitce i ostatním hostům,  
kteří pro nás tyto besedy během roku 
připravili, poděkovat.

Velký dík patří i našemu kronikáři 
Jaroslavu Perglovi a majiteli  restaurace 
U Bečvářů panu 
Petru Kuthanovi.

Všem Vám přeji hezké svátky 
a  všechno nejlepší do nového roku. 
Těším se na další společná setkání, a to 
jak v knihovně, tak na příštích akcích.

     D. Čermáková

měStSká knihovna
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Do práce bez frustrace!
Mít dítě se v pracovním světě může jevit jako situace značně hendikepující. 

Rodič totiž nebude nikdy tak flexibilní, jako kterýkoliv jiný pracovník bez závazků. 
Navíc roky strávené péčí o malé dítě vás od pracovního světa ještě vzdálí. Se svými 
kolegy ztrácíte nejen kontakt, ale i krok a je velmi obtížné takto na dálku a při plném 
časovém vytížení doplňovat hladinu profesních dovedností. Mnohdy se stává, že 
na vašem místě již dávno sedí někdo jiný, ten, který vás po dobu mateřské dovo-
lené umně zastupoval. Na vás pak čeká jiná pozice, která vůbec neodpovídá vašim 
představám. Anebo se musíte spokojit s odstupným a hledáte si nové místo jinde. 
Návrat do zaměstnání po tak dlouhé odluce či hledání nového zaměstnání jsou 
často doprovázeny velkou nejistotou, nedostatkem sebevědomí a pocity frustrace. 

Právě rodičům, kteří se v takovéto situaci ocitli, je určen náš nový projekt nazvaný 
„Do práce bez frustrace“ aneb cyklus školení a přednášek pro úspěšný vstup na 
trh práce. V rámci těchto vzdělávacích aktivit se dozvíte, jak správně napsat živo-
topis, jak zaujmout motivačním dopisem a získáte potřebnou průpravu k obáva-
nému přijímacímu pohovoru. Na počítačovém minikurzu se seznámíte s programy 
Word, Excel a PowerPoint. Jak zefektivnit vaše pracovní úsilí správným nakládá-
ním s časem se dozvíte na přednášce zasvěcené tzv. time managementu. Na semi-
náři o právním minimu pro rodiče při nástupu do práce vám zkušená právnička 
leccos poví o vašich právech v pozici pracujících rodičů. Součástí tohoto semi-
náře bude i referát zaměstnankyně úřadu práce s aktuálními informacemi o situ-
aci na trhu práce. Odbourávat zbytečný stres vám pomůžou relaxační techniky, 
které si osvojíte pod vedením naší lektorky. Pro ženy je připravena poradna vizá-
žistky se základy líčení a spoustou triků, aby se cítily upraveně a sebevědomě.  
Ochutnávka tohoto projektu proběhla již koncem října pod názvem „Odpoledne 
plné pohody“ a „Základy Excelu“. Děkujeme Elišce Hrabinové, Petře Radové a Blance 
Kufnerové za jejich profesionální přínos tomuto velmi úspěšnému programu. 
Děkujeme dobrovolnickému programu „ČSOB a ERA Pomáháme společně,“ s jehož 
podporou výše zmíněné aktivity probíhají. Náš dík patří také Tomášovi Musilovi za 
možnost zapojení do tohoto programu.

Sledujte naše webové stránky www.mcpelisek.cz, kde se dozvíte bližší informace 
o chystaných akcích a případných změnách.

Za MC Pelíšek Kristina Reist

Blančiny relaxační techniky foto: Monika Žitníková

aktuality Z mateřSkého centra 
buŠtěhradSký pelíŠek

V nejbližší době jsme pro 
vás připravili:

2.1. Výtvarné kouzlení:
Tříkrálová koláž mudrců s velbloudem

9.1. Výtvarné kouzlení:
Sněhuláčky tištění prstovými barvami 

11.1. Vláčkohraní: 
Přijďte s námi postavit vláčkodráhu přes 
celou hernu! Pokud máte, doneste si 
podepsané dřevěné koleje…

16.1. Výtvarné kouzlení: 
Pro ptáčky vyrobíme závěsná krmítka ze šišek

17.1. Iris diagnostika aneb povídání 
o tom, co vše o vašem zdraví vypoví 
vaše oko. Od 17:30hod

23.1. Keramická dílnička

25.1. Když nám nasněží, ukoulíme si 
opravdové sněhuláky

30.1. Výtvarné kouzlení: 
Lednová koláž ledních medvědů

6.2. Výtvarné kouzlení: 
Brčkem a barvou si vyfoukáme sluníčko 

8.2. Odpoledne deskových her

13.2. Výtvarné kouzlení: 
Valentýnské korálkování s Blankou

15.2. Karneval: 
Převlečené odpoledne začíná v 16 hod. 
Rodiče, pozor! Nejkrásnější doma vyro-
bená maska vyhrává!

20.2  Keramická dílnička

27.2. Výtvarné kouzlení: 
Těstovinový obrázek domečku

Není-li uvedeno jinak, všechny akce 
začínají v 15.30 hod.
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dpS buŠtěhrad
Změna systému evidence úkonů pečovatelské služby v DPS Buštěhrad

Pečovatelská služba, která sídlí v DPS 
Buštěhrad se stále snaží svou práci zlep-
šovat nejen ve vztahu ke klientům, ale 
také k zaměstnancům. Změna systému 
evidence úkonů poskytovaných pečova-
telskou službou je jedním z těchto kroků.

Většina úkonů pečovatelské služby je 
tzv. časová a cena jedné hodiny práce 
pečovatelky je 100,- Kč podle vyhlášky 
č.505/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

Pečovatelka se tak při zahájení 
a ukončení služby podívala na hodinky 

a čas zapsala. Tento čas byl potom klien-
tovi účtován. Mohlo tak docházet ke zpo-
chybňování stráveného času při poskyto-
vané péči klientem, nebo jeho rodinou, 
ale také k chybnému zápisu pečovatelky. 

V  současnosti budeme k  evidenci 
časů strávených u klienta použí-
vat čtečky čárových kódů, které jsou 
schopny zaznamenávat přesný časový 
údaj o poskytované péči.

K jednotlivým úkonům každého kli-
enta jsou přiřazeny jedinečné čárové 
kódy, které jsou vytištěny na výkazu 

služeb klienta. Každá pečovatelka má 
svou čtečku, kterou zaznamená svůj pří-
chod a odchod od klienta.

Tímto způsobem získáme přesné 
údaje jak o klientovi tak o pečovatelce, 
o době poskytovaného úkonu a pohybu 
pečovatelky. Účtování časů tak bude 
přesné a nezpochybnitelné.

Poradenství klientům i ostatním obča-
nům je i nadále poskytováno zdarma.

Věřím, že tento způsob evidence 
úkonů pečovatelské služby přispěje 
k jemu dalšímu zkvalitňování. 

S. Šumná

junák buŠtěhrad
4. skautský oddíl Medvídci Buštěhrad

Náš oddíl Medvídci se po dlouhé době 
vydal na další výpravu. Naplánovali jsme 
ji na začátek listopadu jako celovíkendo-
vou. Vydali jsme se na naše letní táboři-
ště, abychom si okolní přírodu prohlédli 
v jiném ročním období, než jenom v létě. 
Všichni jsme se sešli v pátek odpoledne 
na kladenském vlakovém nádraží a vyra-
zili jsme vlakem směr Rakovník, Blatno 
u Jesenice a nakonec naše cílová stanice 
Žihle. V Žihli je to všem známé, protože 
se zde během tábora několikrát zasta-
víme, ať už v  místním obchodě, nebo 
se vykoupat v blízkém jezírku v areálu 
bývalé cihelny.

Z Žihle jsme vyrazili pěšky s batohy na 
zádech a čekalo nás asi osm kilometrů 

cesty, která je převážně do kopce. Celou 
cestu se všichni statečně vypořádávali 
s  naloženými batohy a už se těšili do 
táborové kuchyně, kde byl náš cíl. Po 
náročné dvouhodinové cestě jsme se 
zaslouženě najedli a po zahrání si pár 
her jsme všichni šli brzo spát.

Sobotní dopoledne jsme strávili při-
nášením dřeva, abychom mohli topit 
přes celý den a hlavně v noci v kamnech, 
jelikož byla celý víkend celkem zima. Po 
obědě, který si každý uvařil sám, jsme 
se věnovali hrám až do večera. Nejdříve 
jsme hráli hry venku, dokud bylo světlo, a 
pak jsme pokračovali ve hraní v kuchyni. 
Nejvíce jsme hráli upravenou hru „Měs-
tečko Palermo“, která všechny bavila tak, 

že jsme ji skončili až kolem desáté večer. 
Pak jsme již šli všichni spát, protože druhý 
den nás čekala cesta na nádraží.

V  neděli ráno jsme vše poklidili, 
sbalili si všechny věci a vyrazili jsme 
na cestu na nádraží. Opět jsme zvládli 
tuto dlouhou cestu a dostali se včas na 
nádraží. Bohužel náš vlak měl třičtvrtě 
hodiny zpoždění, takže byla ohrožena 
naše další cesta zpět domů, protože 
jsme měli ještě dvakrát přestupovat. 
Naštěstí na sebe navazující vlaky čekaly, 
a tak jsme se podle plánu včas dostali 
zpět na kladenské nádraží, kde nás už 
netrpělivě vyhlíželi rodiče. Tak jsme se 
rozloučili a všichni se rozjeli domů…

Za oddíl Medvídci

Tomáš „Tomik“ Kořínek

kanár – nejlepŠí přítel Samuraje
Zasílám vám 1. díl článku o histo-

rii kanárů k otisknutí v BZ. Články 
jsou převzaty z časopisu Chovatel. 
Druhý díl zašlu do příštího vydání BZ.

Dovolte, abych vám jménem naší 
ZO chovu zpěvných kanárů popřál 
krásné prožití vánočních svátků a do 
nového roku mnoho úspěchů.

S pozdravem J. Kotouč

Část I. – Japonská stopa

Titulek je parafrází na můj článek 
z Chovatele č. 2 z roku 2004, kde se 
zabývám důležitostí kanárů v uhel-
ných dolech, jakožto indikátorů životu 
nebezpečných důlních plynů. Toto téma 
jsem neopustil, ale snažím se i nadále 
shromažďovat informace o užitečnosti 

kanárů v historii hornictví. Kromě něko-
lika článků v lokálních periodikách 
z  Ostravska jsem nic nového dlouho 
nenašel, až vloni...

Při pátrání na internetu jsem obje-
vil velmi zajímavé stránky zabývající 
se též záchranáři v britských dolech 
(http://www.healeyhero.co.uk/rescue/
menu.htm). Mezi korespondencí byl 
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také dopis z Japonska od zájemkyně 
o historii kanárů v dolech. Velmi jsem 
zpozorněl a  poslal jsem do Japonska 
dopis s nabídkou na spolupráci, včetně 
kopie mého článku z roku 2004. Bohu-
žel po třech týdnech se mi dopis jako 
nedoručitelný vrátil zpět. Moje zkla-
mání mě neodradilo a po dalším pátrání 
jsem posléze našel adresu pracoviště 
dotyčné osoby a kontakt se napodruhé 
podařil. Tak jsem se na dálku seznámil 
s paní Hisako Shimamori která pracuje 
jako Associate Professor na Yamazaki 
Gakuen University v Tokiu, tedy něco 
jako docentka na veterinární fakultě 
jakési bakalářské univerzity poblíž 
Tokia. Vědecky se zaměřuje v bádání 
na starou anglickou literaturu a též na 
historii domestikace zvířat v Anglii - na 
psy a kanáry. Díky tomu pak podnikla 
v létě 2009 a 2010 studijní cesty do 
Evropy a  v rámci terénního výzkumu 
navštívila hornická muzea National Coal 
Museum „Big Pit“ v jižním Walesu a Nati-
onal Coal Mining Museum v Yorkshiru. 
Na pevnině ještě zavítala do Muzea 
chovu kanárů v St. Andreasbergu, kde 
se setkala s nám dobře známým kusto-
dem tamního muzea, panem Jochenem 
Klahnem, o čemž psaly i místní noviny 
v  Goslaru. Bohužel v té době jsme se 
ještě neznali, jinak, předpokládám, bych 
ji uvítal i u nás - škoda.

Paní profesorka Shimamori mi pak 
poslala svoje dvě práce o kanárech 
v dolech, jednu již publikovanou a dru-
hou ve fázi rozpracovanosti. Podobně 
jako můj článek v češtině pro ni, tak i její 
články, pro změnu v japonštině, byly pro 
mě velkým rébusem, což dobře dokládá 
příloha s japonským textem. Když se 
podíváte na článek v japonštině, je to 
pro neznalého jako papír s rozsypaným 
čajem, kde tu a tam vyčnívá nějaký ang-
lický název místa nebo knihy. Přesto 
mě to donutilo k dalšímu studiu a za 
pomoci automatických překladačů jsem 
postupně smysl obou velmi zajímavých, 
a pro mě přínosných, článků pocho-
pil. Nejen z těchto prací, ale i z dalších 
odkazů, jsem se postupně dozvěděl více 
o chovu kanárů nejenom v Japonsku.

Historie kanárů není bohužel dosud 
dostatečně podrobně prostudovaná 

a každá práce v této oblasti je cenná. Více 
se tomu snad věnují v poslední době 
behaviorální ekologové ve Velké Británii, 
například Tim Birkhead v knize: „Červený 
kanár - historie prvního ptáka vytvoře-
ného genetickým inženýrstvím“ z roku 
2003. I v našem časopisu nedávno vyšel 
seriál o vyšlechtění červeného kanára 
(Chovatel č. 12/2010-1/2011). Hisako 
Shimamori se ve své srovnávací studii 
zabývá historií chovu kanára v Evropě a v 
Japonsku a pokouší se porovnat kulturní 
odlišnosti v metodách chovu kanárů 
v těchto tolik vzdálených zemích. Porov-
nává metody doporučované ve staré 
francouzské knize s názvem „Nou-veau y 
Traité des Serins de Canarie“ aneb „Nové 
pojednání o kanárech“ od A. C. Hervieux 
de Chanteloupa z roku 1705, která byla 
tehdy velmi populární a vycházela dlou-
hou dobu a, mimo jiné, i v anglickém 
překladu. V knize se projevuje změna 
tradičního statického pohledu na vesmír, 
zakořeněného v  ortodoxní křesťanské 
tradici o neměnnosti světa, a začínají se 
projevovat silné tendence osvícenecké.

V18. století se podobně, jak je vidět 
ve šlechtitelském zlepšování plnokrev-
ných koní, zlepšuje i technologie chovu 
kanárků. Ale pojďme se podívat na chov 
kanárů v Japonsku.

Zdrojem je kniha „Kinjaku Yashina-
kata“ aneb „Jak chovat kanáry“, kterou 
Kyokutei Bakin, významný japonský 
spisovatel, napsal v roce 1825. Práce 
původně nebyla zveřejněna, ale byla 
psána jako osobní dokument poslaný 
ctihodnému Suzuki Echigo, jeho lite-
rárnímu příteli, v jehož pozůstalosti 
byla později objevena a poté vydána. 
V éře Edo (1600-1867) se v Japonském 
císařství velmi rozšiřoval chov drobných 
zvířat a pěstování zahradních rostlin. 
Autor Kyokutei Bakin je sám bývalý 
samuraj, avšak velmi dobře zběhlý 
v japonské a čínské klasice. Začát-
kem pozdního období Edo opus-
til svou původní práci a věnoval 
se chovu ptáků a nějakou 
dobu choval kanáry. Chov 
kanárů popisuje z  pohledu 
jing-jang filozofie, která je 
nám Evropanům dosti vzdá-
lená. Vždy existují dvě navzájem 

opačné a doplňující se síly, jež se nachá-
zejí v každé živé i neživé části vesmíru. 
Ve všem je nutné hledat dva protipóly, 
a  to i ve zpěvu kanára. Pokud existují 
hluboké tóny, musí existovat i vysoké 
atd. Naše dnešní úsilí ve šlechtění duto-
pěvců jde proti tomuto učení. V Evropě 
v 17. až 18. století bylo v módě učit 
ptačí zpěv pomocí přístrojů. V kontra-
stu k tomu Bakin neprováděl žádné ško-
lení. Věřil ve schopnost kanárů učit se 
zpěvu díky Boží „existenci vyššího řádu“, 
s cílem zvýšit Boží vůli a  jednat v sou-
ladu s přírodními zákony. I  když první 
písemné zmínky o kanárech jsou z práce 
Conrada Gessnera „História Animalium“ 
kolem roku 1555. Obě srovnávané knihy 
jsou prvními skutečnými monografiemi 
o  kanárech ve svých zemích a jejich 
autoři se docela dost liší v postojích 
k chovu kanárů, což je spjato s kulturními 
a morálními rozdíly, podmíněnými jejich 
různými pohledy na svět a právě tak 
i jejich náboženstvím. Do Japonska byli 
dovezeni první kanáři z Holandska v 18. 
století v éře Edo (1600-1867) původně 
pro šlechtice, poté byli ceněni i samu-
raji a běžnými lidmi. Z té doby pochází 
i zmíněná kniha. Už v  období Meidži 
(1868-1912) je z ciziny dováženo mnoho 
plemen kanárů a aktivně jsou šlechtěna 
nová i  v  samotném Japonském císař-
ství. Podle Udagawa byla už v roce 1894 

vyšlechtěna původní 
japonská ple-

mena, jako 

napřík lad 
malý  japonsk ý 
hrbáč. Později byli 

d o v e z e n i 
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kanáři s  lepším rolovaným zpěvem. 
Během druhé světové války došlo, 
podobně jako na celém světě, i v Japon-
sku k silnému útlumu chovu kanárů. 
Poté, co v roce 1952 byl dovezen čer-
vený kanár, došlo k dočasné, prosperitě, 
dané hlavně exportem těchto kanárů do 
USA. Například jen v prefektůře Okayama 
bylo roku 1960 vyprodukováno třicet pět 
milionů ptáků. (Je to podobný příběh 
jako s bezchlorofylovým kultivarem kak-
tusu Gymnocalycium mihanovichii cv. 
‚Hi-botan, jehož prvně kultivoval Japo-
nec E. Watanabe v roce 1948, a kterým 
Japonci v milionových sériích červené 
kuličky kaktusu naroubované na mod-
rozelené podložce zaplavili svět.) Dnes 
boom v chovu kanárů již dávno ustoupil, 
ale kanáři jsou v Japonsku jako nejběž-
nější domácí ptáci i nadále hojně cho-
váni. Více než na zpěvné kanáry je chov 
zaměřen hlavně na barevná plemena 
a  stále vznikají nové barevné varianty 
založené na genetice, jako je například 
opál, který získal velkou popularitu.

Vraťme se ale zpět k titulku, proč je 
tam ten škrtanec. Kanár, i když jej teo-
reticky mohli chovat i samurajové, 
přesto nikdy nebyl jejich nejlepším pří-
telem. Tím byl jedině meč zvaný katana. 
Dodnes magický samurajský meč byla 
dokonalá zbraň. Tento meč měl svou 
vlastní duši a pro samuraje byl cen-
nější než jeho život. Výsadu nosit meč 
měli jen samurajové a nikdy obyčejní 

lidé. Pokud u prostého člověka byl meč 
nalezen, byl okamžitě potrestán smrtí. 
Zkouška kvality a ostrosti nového meče 
se prováděla tak, že klečící zajatec byl 
rozťat v půli (existovaly pochopitelně 
i méně brutální zkoušky). Pokud si vzpo-
menete na scénu z filmu Osobní strážce 
s Kevinem Costnerem a Whitney Hous-
ton, tak protětí hedvábného šátku na 
ostří tohoto meče nebylo nic složitého. 
Vznik samurajské třídy můžeme hledat 
někde kolem roku 1000 n. I., kdy císař 
rozpustil nespolehlivou armádu a usta-
novil jednotlivé provincie - šógunáty, 
v jejichž čele stáli jednotliví šlechtici 
- šógunové, kteří si sestavovali k potla-
čení nepokojů své vlastní jednotky 
bojovníků. Pojem samuraj znamená 
„ten který slouží“ v čistě válečném 
kontextu. Šlechtické rody mezi sebou 
dlouho válčily a postupně rostl i význam 
samurajů. Ti nejúspěšnější svým vlivem 
a bohatstvím předčili vládnoucí šlechtu. 
Samurajové se stali elitními bojov-
níky s dědičnými právy, ale přestože 
byli bohatší a vlivnější než šlechticové 
šógunatu, nepřestali jim sloužit. Tento 
způsob vlády odsunul císaře do pozice 
loutky s velkou mocí náboženskou, 
ale fakticky nulovou politickou mocí. 
Vláda nad Japonskem posléze spočívala 
v rukou vůdce nejsilnějšího rodu samu-
rajů. S obdobím Meiji (1868-1912) však 
nastává modernizování Japonska podle 
západního vzoru a dochází k obnovení 

císařské autority za podpory západ-
ních mocností. To se nelíbí samurajům, 
kteří se bouří. Císař ovšem již disponuje 
ohromnou moderně vyzbrojenou armá-
dou a v roce 1877 dojde k bitvě o Shiroy-
ama, kde jsou poraženi poslední samu-
rajové. Opět doporučuji film „Poslední

samuraj“ s Tomem Cruisem o této 
poslední bitvě mezi zbylými samuraji 
(25 tisíc mužů) a císařskou armádou 
(300 tisíc mužů).

Co se týká chovu zpěvných kanárů 
v Japonsku v současnosti, nemám žádný 
kontakt ani nevím o někom u nás, kdo 
by o tom mohl informovat. Existuje sice, 
podle informací z webu, několik orga-
nizací, například v Kyotu, Nagoya nebo 
i Japan International Roller Canary Asso-
ciation, ale vzhledem k jazykové barieře 
je už samotné vyhledávání na internetu 
extrémně těžké. Písmo mi bohužel připo-
míná rozsypaný čaj a při pohledu na jejich 
texty člověk netuší ani náznakem, o čem 
pojednávají. Nějaké odkazy jsem našel, ale 
týkaly se spiše postavových nebo barev-
ných kanárů. Pokud jde o dutopěvce, jazyk 
kterému rozumíme, tedy zpěv kanárů, mě 
u japonských ukázek bohužel příliš nena-
dchnul, ale jako exotická zajímavost to za 
pozornost určitě stojí (http://www.geoci-
ties.jp/kyokukana/rollere.htm).

(Pokračování příště)
MUDr. Karel Edelmann

převzato z časopisu Chovatel

víte, že …
… na web-stránkách města Buštěhradu 

lze najít velmi zajímavý dokument  
o základní architektonické koncepci 
budovy buštěhradského zámku? 
V  rubrice Buštěhradský zámek 
najdete kvalitně zpracovaný mate-
riál, v němž se dozvíte mnoho infor-
mací o historii a stavebním vývoji, 
o výchozích podkladech a stavebně 
technickém stavu, dále vyhodno-
cení z  hlediska památkové péče 
a koncepci obnovy této důležité 
památky Buštěhradu. Nechybí zde 
nárysy budovy ani půdorysná řešení 

zpracovávající jednotlivá podlaží 
budovy ale i okolí zámku, parkové 
úpravy, apod. Velmi zajímavá jsou 
faksimile dobových plánů, pohled-
nic a obrazů, jenž doplňují bohatou 
fotodokumentaci nedávného i sou-
časného stavu zámku. Prostudování 
celé složky lze doporučit zejména 
těm, kteří na obnovu nejvýznam-
nější dominanty našeho města 
pohlížejí se skepsí a nedůvěrou.

… ostrovní země Island má od června 
letošního roku znakovou řeč jako 

druhý státní jazyk? Ve více zemích je 
sice znaková řeč zakotvena v  záko-
nech, ale Island se stal první zemí 
na světě, kde k uznání znakové řeči 
za oficiální státní jazyk jednomyslně 
došlo.

 
… na buštěhradských internetových 

stránkách byl publikován Protokol 
o  výsledcích voleb do školské rady 
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad? Konaly 
se 12. října 2011 a jistě bude složení 
nové rady zajímat nejen rodiče žáků 
naší školy. 

VÍTE, ŽE...
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… již před 110 lety bylo v  soused-
ním Kladně bylo plánováno zřízení 
tramvajové trati? První, kdo přišel 
s  touto myšlenkou byl známý prů-
myslník Emil Kolben již v roce 1901. 
Záměrem bylo spojit střed města 
s poměrně vzdáleným nádražím Na 
Vejhybce, ale také usnadnit cestu do 
hutí a do vzdálenějších okrajů města. 
Vzhledem ke složitému terénu a 
mnoha křížením s  železnicí však 
bylo od náročného záměru upuš-
těno. Podruhé se o této myšlence 
uvažovalo před šedesáti lety, kdy 
vzniklo tzv. Velké Kladno, připoje-
ním obcí Kročehlavy, Rozdělov, Dubí 
a Dříň. S  výstavbou nových sídlišť 
byly navrženy tři tramvajové trasy a 
jedna linka trolejbusová. Ani v první 
pětiletce, ani později, však k vlastní 
realizaci nedošlo. Prozatím poslední 
myšlenka na náhradu autobusové 
dopravy se dostala do fáze investič-
ního záměru v  roce 1988. Ve třech 
etapách mělo vzniknout zhruba tři-
cet kilometrů dvojitého trolejového 
vedení pro trolejbusy a šest kilome-
trů trolejí pro tramvaje. V Rozdělově 

byla dokonce postavena měnírna 
a na Vítězné třídě upraveny boční 
pruhy. Od pětiletých plánů bylo 
ustoupeno po převratu v roce 1989, 
leckterá plánovaná výstavba zasta-
vena, ale záměr byl přehodnocen 
z hlediska budoucího vývoje města 
Kladna, takže se pravděpodobně o 
jeho realizaci bude znovu uvažovat. 
(zpracováno podle  kulturní revue 
Kladno-Záporno 10-2011)

… letos je tomu právě sto let, co se 
jela první automobilová rallye na 
světě? Do závodu s názvem Auto-
mobile Monte Carlo se v roce 1911 
přihlásilo 23 aut z jedenácti evrop-
ských měst. První ročník, zorganizo-
vaný monackým princem Albertem 
I., vyhrál Henri Rougier s vozem Tur-
cat-Méry. Rallye Monte Carlo, jeden 
z nejzajímavějších závodů v seriálu 
WRC, se jezdí dodnes, avšak od 
roku 2009 už mezi soutěže světo-
vého poháru nepatří. Přesto však 
zůstává jednou z  nejznámějších 
rallye na světě. 

… název slovenského hlavního města 
Bratislava je starý teprve devade-
sát let? Jméno tohoto města na 
Dunaji bylo poprvé zaznamenáno 
v  10. století a  mělo německo-slo-
venskou podobu Brezalauspurc 
-  Preslawaspurch,  vycházej ící 
pravděpodobně od jména Svato-
plukova syna Proslava, tedy Prěsla-
vův hrad. V  11. a 12. století pak 
němčina tento název zkracovala 
na výrazy Brezenburg, Brezisburg 
a Presburch. O současnou podobu 
jména se zasadil až známý obroze-
nec a  slavista Pavel Josef Šafařík, 
který vykonstruoval ze slova Bre-
zisburg umělé místní jméno Bra-
cislav a skupina kolem Ľudovíta 
Štúra již prosadila obměněnou 
variantu Bratislava, jenž se užívá 
dodnes.

… Řekové mají zřejmě nejdelší národní 
hymnu ze všech zemí světa? Celá má 
58 veršů.

Jiří Blesk

Karpov v Lidicích
Dne 21. 1. 2012 se uskuteční 

v  Lidické galerii od 11 hodin turnaj 
mladých hráčů do 18 let v simultánní 
partii s  mezinárodním velmistrem 
Janem Smejkalem. Očekává se i účast 
světového velmistra v šachu Anatolije 
Karpova, který se účastnil první lidické 
simultánky v lednu 2011. Šachový tur-
naj pro mládež, pod názvem Lidická 
simultánka 2012, tak vstupuje do 
svého druhého ročníku.

Graham Bell

Jeden z  největších vynálezů všech 
dob se datuje dnem vložení vynálezu 
na patentovém úřadě dne 14. února 
1876. O co šlo? Náš dobře známý tele-
fon. Dnes se tento běžně známý komu-
nikační prostředek vyvinul do formy 
mobilů. Praotcem této komunikace 

však navždy bude vynálezce Alexandr 
Graham Bell. Alexander Bell studo-
val původně medicínu, už tehdy se 
ale věnoval pokusům v akustice. Měl 

k tomu velmi blízko možná právě proto, 
že jeho otec Alexander Melville Bell byl 
učitelem dětí se sluchovým postižením 
a matka Elisa Grace Symonds byla skoro 
hluchá. Bell se věnoval studiu fone-
tických zákonitostí lidských mluvidel, 
získal titul profesora v oboru fyziologie 
lidské řeči. Od samého začátku Bell plá-
noval vynalézt telefon. Původně chtěl 
vytvořit přístroj, který by mohl přená-
šet více zpráv, pojmenoval ho na har-
monický telegraf. Nejprve ale sestrojil 
ušní fonoautograf, na základě poznání, 
že stéblo sena přenáší zvukové vlny. 
Bella v tu chvíli napadl přenos zvuko-
vých vln elektřinou. To bylo v roce 1874.

Když 7. března Bell obdržel patent, 
přístroj ještě nepřenášel hlas. K tomu 
došlo o tři dny později, kdy přístroj spo-
joval první patro s přízemím. U dolního 
stroje vyčkával Bellův asistent Wat-
son, když uslyšel památná slova: „Pane Alexandr Graham Bell zdroj: internet
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Watsone, prosím přijďte sem, potřebuji 
vás tady!“ Asistent nelenil a běžel tu 
radostnou zprávu říct Bellovi s úsmě-
vem na tváři. Telefon byl na světě.

Už v červnu téhož roku Alexander Bell 
telefon představil na stoleté výstavě ve 
Filadelfii. Jeho vynález se stal hlavním 
exponátem výstavy, ale i přesto lidé o 
něj nejevili zájem. Nikdo si ho nedoká-
zal představit jako komunikační prostře-
dek. Až když si telefonu všiml brazilský 
císař, dodalo to Bellovi odvahy a pokra-
čoval v jeho vývoji. 8. října uskutečnil 
první dálkový rozhovor mezi Bostonem 
a New Yorkem. V roce 1878 už Bell slav-
nostně otevírá první telefonní centrálu 
v Newhavenu.

Když Bell v roce 1922 zemřel, jeho 
vynález používalo už neuvěřitelných 
22 miliónů domácností po celém světě. 
Současný telefon však nemá pouze jed-
noho vynálezce, je výsledkem postup-
ného vylepšování a vynálezů velkého 
množství lidí. Bellova verze se však pou-
žívala téměř do konce 20. století.

Jako konkurent k  prvenství vyná-
lezu telefonu je považován Ital Antonio 
Meucci, jehož vynález byl poprvé před-
veden v New Yorku v roce 1860. Zpráva 
o něm byla publikována v místním ital-
ském tisku. Meucci byl uznán za prvního 
vynálezce telefonu kongresem USA až 

11. června 2002. Ovšem spojení Bell - 
telefon je nesmrtelné, to už se z historie 
nevymaže.

Jan Palach

Dne 19. 1. 1968 si připomínáme smrt 
Jana Palacha. Tento student se upálil 
na protest proti vstupu vojsk Varšavské 
smlouvy do ČSSR. Svůj protest uskuteč-
nil před Národním muzeem v Praze na 
Václavském náměstí, tři dny předem, 
16. 1. v  14,30 hod. Jeho život vyhasl 
v 15 hodin 30 minut v nemocnici. 

Zachoval se záznam jeho slov 
z nemocničního lůžka, kde vyjadřuje 
přerývanými slovy svoje pohnutky, 
které ho vedly k  tomuto strašnému 
způsobu smrti. Můžeme se dohado-
vat o smysluplnosti jeho činu, ale kaž-
dopádně skutečnost, že na tento čin 
vzpomínáme i nyní, pamětníky i  ty 
později narozené, zasahuje i  dnes. 
Život je to nejcennější, co člověk má 
a jeho oběť je vždy drahocenná.

Konec světa

21. 12. 2012. Magické číslo, které 
oslovilo miliony lidí na celé planetě. 
Onoho dne má po více než pěti tisí-
cích letech skončit tzv. velký cyklus 

kalendáře starých Mayů. Mayové nám 
tak měli dát najevo, že ten den nastane 
něco, kvůli čemu už nemá smysl dál 
dny počítat.

 A tak jsme podle některých pro-
roků a vykladačů opět blízko konce 
naší planety a života, který na ní exis-
tuje. Podle jiných na konci světa tak, 
jak ho známe nyní.  Zbývá nám tedy 
rok. Je úsměvné, že předpovědi konce 
světa již proběhly mnohokrát. Proč si 
brát konec kalendáře dávných Mayů, 
jako konec naší civilizace a života? Co 
nám říká historie?

S  předpověďmi tohoto typu se 
budeme setkávat mnohokrát. Co 
paměť lidí sahá, proroctví o konci 
světa se mnohokrát pronesla a sku-
tečnost ukázala opak. Hnutí někte-
rých křesťanů v 19. stol., v USA, vedla 
k falešným předpovědím, která se pak 
dále stále předpovídala na další a další 
roky. Věřilo jim však mnoho upřím-
ných lidí.

 Každopádně se však s  předpo-
věďmi konce světa budeme v různých 
podobách a interpretacích setkávat 
i nadále. Je to fenomén, který mnohé 
lidi fascinuje a vždy si najde řadu 
zájemců. Pak by nás již ekonomická 
krize netrápila.

 (zapsal: Jiří Janouškovec; zdroj internet)

Pohádky pro malé fyzikáře

Strejda Einstein
Milé děti, dnes večer si povíme 

něco o strejdovi Einsteinovi. Kdo že 
to byl? Byl to známý fyzik, matema-
tik a vědec. Strejda Einstein se naro-
dil v  březnu roku 1879 v  Německu. 
Německo je náš severozápadní sou-
sední stát. Děti, strejdu Einsteina si 
dobře zapamatujte. Měl polodlouhé 
šedivé vlasy, šedý knírek a byl velmi 
chytrý. Ba co chytrý, patřil mezi génie. 
Také byste si měli zapamatovat ale-
spoň nějaké strejdovy výpočty a 
objevy. Mezi ně patří velmi známá 
teorie relativity, Brownův pohyb a 
další. Ještě jsem vám neprozradila, jak 

se strejda Einstein jmenoval. Adam? 
Alan? Ne děti. Jmenoval Albert. Již 
tedy víme, že strejda se jmenoval 
Albert Einstein. Co je na strejdovi zají-
mavé, je to, že vynalezl nový, lepší typ 
ledničky. V  roce 1921 dostal strejda 
Nobelovu cenu za jeho zásluhy vůči 
fyzice. V roce 1999 byl strejda dokonce 
osobností století! Na jeho počest po 
něm byla pojmenována fotochemická 
jednotka einstein, chemický prvek 
einsteinium a planetka 2001 Einstein. 
V dubnu roku 1955 však strejda Ein-
stein umírá v USA. Jeho jméno si však 
bude pamatovat každý malý fyzikář. 
A teď k nim patříte i vy!     

Strejda Tesla
Milé děti, dnes večer si povíme něco 

o strejdovi Teslovi. Strejda Tesla byl geni-
ální vědec a fyzik. Strejda se narodil v čer-
venci roku 1856 ve Smiljanu v Rakous-
kém císařství, to je dnešní Chorvatsko. 
Strejda Tesla však nebyl Chorvat. Byl to 
Srb. Strejdovi vynálezy, jako jsou třeba 
indukční motor, vícefázový střídavý 
proud a rádio, byste si měly zapamato-
vat. Děti, hádejte, jak se strejda Tesla jme-
noval. Hádáte moc dlouho. Jmenoval se 
Nikola. Takže tedy strejda Nikola Tesla. No 
kdybychom si měli říct o jeho stravě, tak 
bychom řekli, že byl vegetarián. Ale vy 
jezte pěkně masíčko, jelikož v mase jsou 
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Vítání občánků
V úterý 18. října 2011 jsme uvítali do 

života další nově narozené občánky. 
Rodičům přejeme hodně radosti a spo-
kojenosti z dětiček.

Na fotografii zleva: Jakub a Patrik Kosňovských, 
Karel, Kratina, Adam Vršťala, Jiří Vesecký, 
Adam Krpač, Robin Věrčák, Matyáš Kůrka 
Foto: P. Suchopár

čtenáři nám píŠí
Vážení přátelé, 

Dovolte mi Vám oznámit, že v pátek 14.10. obdržel cenu ministra zahraničí Karla Schwarzenberga Gratias Agit za šíření dob-
rého jména České republiky v zahraničí náš přítel a spolupracovník Giuliano Pellegrini z Ledra /Byl hostem v Clam Gallasově 
paláci v říjnu 2009/. Z ocenění měl velkou radost a myslím,že ho to motivovalo k další záslužné práci. Přikládám link na Události 
ČT http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/139612-schwarzenberg-ocenil-12-lidi-kteri-se-zaslouzili-o-cr   Tímto Vám také 
od něj vyřizuji srdečné pozdravy.

Jaroslava Otipková

SpolečenSká rubrika
Dovolte mi, abych touto cestou podě-

kovala za všechny obyvatele DPS paní 
ředitelce Stanislavě Šumné, pečovatel-
kám Simoně Horníčkové, Helence Bles-
kové, Zdeňce Tiché, účetní Šárce Vojnové 
i Elišce Hrabinové za péči a starostlivost o 
nás dříve narozené. Přejeme jim krásné 
Vánoce a mnoho zdraví do nového roku.

Za vše děkuje Voršila Hubená

Děkuji městskému úřadu, báráční-
kům a Červenému kříži za blahopřání 
a dary k mým 85. narozeninám.

Libuše Fejfarová

Naši jubilanti
Listopad-prosinec 2011

70 let
Tesárek Ladislav, ul. 5. Května
75 let
Kloubková Jaroslava  
Lípová ulice
80 let
Kloubek Miloslav, Lípová ulice
90 let
Bečvářová Jaroslava  
Pražská ulice

bílkoviny, a ty my potřebujeme. Po strej-
dovi Teslovi je pojmenována jednotka 
magnetické indukce. Je zajímavé, že ve 
svých 41 letech řídil jako první loď na dál-
kové ovládání. Strejda Tesla si také nechal 
vybudovat velkolepou laboratoř v Colo-
radu, a tam vytvářel všechna jeho díla 
a pokusy. Strejda Tesla mohl mít několi-
krát Nobelovu cenu, avšak kvůli jeho riva-
lovi ji vždy odmítl. Také by vás mohlo zau-
jmout děti, že strejda Tesla za svůj život 
patentoval přes 700 vynálezů. Strejda 
umřel v  lednu 1943 v New Yorku. Jeho 
jméno si však bude pamatovat každý 
malý fyzikář. A teď k nim patříte i vy!

(zapsala: Helena Janouškovcová – 12 let)
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Večeře s Giuliano Pellegrinim
Když paní Otipková napsala do BZ 

zprávu o udělení významného státního 
vyznamenání pro G. Pellegriniho, měl 
bych se také zmínit o tom, že na popud 
paní starostky, byl na slavnostní večeři, 
kterou pan Pellegrini pořádal při této 
příležitosti, delegován místostarosta 
pan Sejkora. Vyžádal si moji spoluúčast 
jako osoby informované o spolupráci 
s italským sdružením obcí Valle di Ledro. 
Vlastní večeře proběhla v  restauraci 
Stará vozovna v pražské Stromovce. Pří-
tomni, na pozvání p. Pellegriniho, byly 
osobnosti jako: předsedkyně posla-
necké sněmovny p. Miroslava Něm-
cová, předseda senátu p. Milan Štěch, 
j.e. velvyslanec p. Vladimír Zavázal 
a další významné postavy politického 
i společenského života. Rovněž byli pří-
tomni starostové obcí zúčastněných na 

smlouvě o spolupráci s obcemi Valle di 
Ledro a mnozí další. Považuji za velice 
rozumné pozvání na takovéto akce 
nepřehlížet, účastnit se jich a pokračo-
vat v započaté spolupráci. Pan Sejkora 

na místě diskutoval, s přítomnými ital-
skými studenty, možnost účasti našich 
dětí na různých společných sportovních 
nebo společenských akcích.

J. Pergl

Pod stromeček rybník
Vážení spoluobčané,

Byl jsem jedním ze zastupitelů, 
kteří hlasovali pro koupi tzv. spodního 
rybníku, jež doposud vlastnila rybář-
ská organizace Kladno. Pořizovací 
cena vodní plochy spolu s  přilehlým 
pozemkem byla 1 milion korun. Město 
Buštěhrad nabude vlastnické právo po 
vyřízení formalit v  lednu 2012. Nákup 
rybníku se tak stane jednou z  mála 
pozitivních věcí, kterou se Vaše zastu-
pitelstvo může za více než roční půso-
bení pochlubit. 

Hlasoval jsem pro pořízení rybníku 
v  přesvědčení, že utracený milion 
bude investicí, která se rozumným 
hospodařením jednoho dne městu 
vrátí a v budoucnu ponese zisk. Dou-
fal jsem, že čerstvě nakoupený rybník 
předáme hospodáři, který jej upraví, 
zarybní a bude generovat zisk z pro-
deje časově omezených povolenek. 
Sám jsem aktivním členem samo-
statně hospodařící rybářské organi-
zace v  Chlumci nad Cidlinou, která 
takto se svými vodními plochami 
velice úspěšně nakládá. Věřte, že o 
jednodenní či víkendové povolenky 
je mezi rybáři zájem. Lovci akceptují 
různá omezení v možnosti ponechání 

si ulovených ryb a samozřejmostí je 
omezený počet míst určených k lovu, 
aby nedocházelo k  masovým nájez-
dům rybářů.  Nepochybuji o tom, že 
rybník, celostátně známý z  povídek 
Oty Pavla, přinese svému hospodáři 
nemalý zisk.

Připravovaný scénář hospodaření 
s rybníkem je však z mého pohledu ten 
nejhorší možný. Vedení města (hnutí 
Pro Buštěhrad) s  největší pravděpo-
dobností učiní ten nejpohodlnější 
krok a předá rybník do užívání spolku 
buštěhradských rybářů. Dovolte mi 
připomenout, kdo jsou buštěhrad-
ští rybáři? Jedná se o skupinku cca 40 
lidí, jejichž organizace má statut pří-
spěvkové organizace. To znamená, že 
každý rok žádají o finanční podporu 
z  pokladny města v  řádu desetitisíců 
korun na provozování svého koníčka. 
Rybářský kroužek pro mládež neve-
dou, další členy mezi sebe nepřijímají, 
nikdo kromě nich v Buštěhradu rybařit 
nebude moci. Můžeme předpokládat, 
že jejich žádost o dotaci bude v roce 
2012 ještě vyšší, argumentovat ji budou 
zvětšením vodní plochy, jež obhospo-
dařují. Výsledek? Milionová investice 
ze společné pokladny třítisícového 

Buštěhradu přinese radost čtyřiceti 
občanům tohoto města a s  největší 
pravděpodobností ještě více zatíží náš 
rozpočet každoročním vyplácením 
vyšší dotace pro tyto lidi.

Navrhuji vedení města Buštěhrad, 
aby předalo spodní rybník buštěhrad-
ským rybářům pouze v  tom případě, 
že změní statut své příspěvkové orga-
nizace na organizaci samostatně 
výdělečně činnou bez nároku na jaké-
koli další dotace z  pokladny města. 
Pokud buštěhradští rybáři odmítnou, 
doporučím jinou ( již zformovanou) 
skupinu místních lidí, kteří lukrativní 
vodní plochu se ziskem pro město rádi 
obhospodaří.

Petr Sejkora, 

specialista na lov dravých ryb

(Předseda „kroužku“ buštěhrad-
ských rybářů pan Dědič, člen hnutí Pro 
Buštěhrad, bude tvrdit, že nyní můžeme 
okolí rybníku posekat, uspořádat si tam 
jarmark či čarodějnice. Pane Dědiči, to 
jsme přeci mohli dělat i předtím a nemu-
seli jsme zaplatit nikomu ani korunu, 
natož korun milion.)

Večeře s Giuliano Pellegrinim foto: J. Pergl 
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Problémy s ocasem
Když v padesátých letech minulého 

století chtěli tehdejší pohlaváři a ideo-
logové povzbudit nadšenecké budo-
vatelské úsilí našeho malého národa, 
vymýšleli si spoustu bludů. Podle Ivana 
Housky (Houska a Douda spol. s  r. o.) 
patří mezi takové báchorky i tvrzení, že 
pomník Jana Žižky na Vítkově je největší 
jezdeckou sochou na světě. 

Pravdou však je, že mistrovské dílo 
Maškovy slévárenské dílny v Praze-Kar-
líně patří mezi největší svého druhu. 
Spolek pro zbudování Žižkova pomníku 
uvažoval o nějakém monumentál-
ním díle již v roce 1882, ale po mnoha 

neakceptovaných návrzích, byl přizván 
k realizaci sochař Bohumil Kafka, profesor 
AVU, až v roce 1931. Ten bohužel zemřel 
v  roce 1942, po dokončení sádrového 
modelu, takže je na sto šedesát těžkých 
dílů odlito až po válce. V roce 1946 byl 
sádrový model rozřezán a  započalo se 
s přípravou modelů. Není upřesněno, jak 
dlouho trvalo lití a cizelování, ale dokon-
čená socha byla v plné kráse slavnostně 
odhalena dne 14. 7. 1950, tedy na 530. 
výročí vítězství husitů a Pražanů v bitvě 
s křižáky na vrchu Vítkově.

I totalitní režim komunistické vlády 
v  tzv. normalizační éře měl v  oblibě 

nejrůznější pohádky. Glorifikaci husit-
ství, jako předvoje novodobého tříd-
ního boje, se pochopitelně impozantní 
symbol nad Prahou náramně hodil, 
takže se pravdu mnozí opět nedozvě-
děli. To až dnes se můžeme svobodně 
dočíst, že je Kafkův Žižka svými parame-
try (výška 9 m, váha 16,5 tuny) opravdu 
úctyhodné dílo světového formátu, ale 
že největší jezdecká socha v Evropě je 
pomník císaře Viléma I. v  německém 
městě Koblenz (14 m, 50 t!).

Vůbec největší výtvor tohoto druhu 
stojí v  texaském El Pasu.  Jan Žižka 
byl v době svého vzniku třetí největší 

Zapomenutá trikolóra v klopě
Za mlhavého podzimu monarchie 

a po čase revoluční gravidity se jednou 
takhle v říjnu narodila českosloven-
ská samostatnost. I další národy Evropy 
kráčely ke svobodě od velmocenského 
jařma a jejich budoucnost se nastro-
jila do růžové. A tehdy vydal (v mnoha 
směrech problematický diplomat) hrabě 
Otakar Černín zoufalý výkřik: „Demokra-
cie je svoboda vystupňovaná do idiot-
ství!“ V  podtextu je samozřejmě cítit 
naoubytěhynoucí josefínský absolutis-
mus a tragická vize budoucnosti dědič-
ných práv, ale filozoficky mi tento výrok 
vůbec není proti mysli. Na pochopitel-
nou otázku proč, odpovídají třeba letošní  
„říjnové události v Buštěhradě“. A to, že 
nás ani devadesát let nenaučilo racionál-
nímu přístupu k věci, je jen symptomem 
vývoje demokracie v tisíciletém běhu.

V něčem by mi mohla být sympatická 
demokracie antická, však její výhrada 
pouze pro svobodné muže by pocho-
pitelně nevyhovovala mé manželce. 
Novověké formy demokracie v  Evropě 
a v USA z osmnáctého století byly nad-
šené z osvobození od letitého poddan-
ství a  moci feudální aristokracie, ale 
výsledkem politikaření byly například 
dvě strašné světové války. Na mnoha 
místech, ať už tehdy nebo o něco poz-
ději, demokracie selhala a její záměrná 
deformace pomohla k etablování nových 

mocenských struktur. Do období „demo-
kratické vlády jedné strany“ jsem se naro-
dil, a věřte, že to často slýchané „jak jsme 
se tehdá měli, když deset deka salámu 
bylo ňákýho salámu“ mám stále živě 
v paměti. Jistá naděje mému lehce uto-
pickému myšlení pak svitla po rozpadu 
totalitního bloku, ale prvobytní pospoli-
tosti jsme jaksi symbolicky odzvonili na 
náměstích a v tzv. prvních svobodných 
volbách. Se zveřejněním dlouho skrýva-
ných neřádstev však přišla ruku v  ruce 
potřeba pochopit zákon o zachování 
energie a hmoty, tedy, že spravedlnost 
ani peníze nespadnou z  nebe. Ke kor-
midlu se ale natlačila nejrůznější sesku-
pení, jejichž jediným cílem je žel zase 
jen získání vlivu a moci. Je zjevné, že jen 
s okrajovým zájmem o skutečné názory 
publika a jeho potřeby, zasklili se poli-
tici do aritmetického terária většinového 
systému, a pouze málo vnímají jejich 
různorodost, naléhavost a váhu. A lidé 
zase pomalu a jistě ztrácejí smysl toho 
původního řeckého pojmu „demokratia“, 
protože je pohodlnější „odvolit si jednou 
za čas“, obecní starosti nechat ambicióz-
ním jednotlivcům a pak někde bokem 
nadávat na poměry. A to mě mrzí, pro-
tože konkurenční soutěžení politických 
osobností by nemělo, zejména v men-
ších obcích, převyšovat princip delegace 
úkolů na zastupitele a kontroly jejich 

plnění, neboť se tak lidem výrazně sni-
žují možnosti následného vlivu.

Říjnové veřejné zasedání městského 
zastupitelstva v Buštěhradě bylo dlouhé, 
dramatické a symptomatické. Někteří 
zastupitelé toho namluvili až příliš, jiní 
zůstali neteční. Účast obyvatelstva by 
byla překvapivá, kdyby před ním nebyli 
masivně mobilizováni voliči politických 
stran, členové občanských sdružení 
a další Buštěhraďané, kteří tam jindy 
chybí. Ostatně, vznášené dotazy a nej-
různější výkřiky z publika byly často jen 
přehlídkou neznalosti věcí a nezkroce-
ných emocí. Program zasedání by určitě 
byl zajímavý, kdyby se nerozmělnil osob-
ními půtkami, patetickými deklama-
cemi a nejrůznějšími gesty „před očima 
věrných“. Mnou vytoužená „diskuze na 
náměstí“ se opět ukázala jako bláhová 
utopie. Asi bych ani já nedokázal žít 
v kibucu, už jsem dávno pochopil doko-
navost hippie-ideálů a pochopitelně 
nevěřím teorii uvědomělých komun. 
Jen naděje mi pořád zůstává, že nejsem 
sám, kdo chápe úlohu volených orgánů 
jako podpůrnou životu ve městě, nikoliv 
direktivní. A věřím, že  obecné „podléhání 
stádovitému efektu“ stále ještě více pra-
mení v touze po soudržnosti a pospoli-
tosti, než z pocitu podvědomého strachu. 
Mám totiž ještě zapomenutou trikolóru 
v klopě kabátu. Jiří Blesk
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jezdecká, bronzová socha v  Evropě. 
Druhá je v Římě Viktor Emanuel II. (sjed-
notitel Itálie) s výškou 12 m a váhou 
18 tun. Socha v El Pasu je velikostně 
srovnatelná s italskou sochou, rozdíl 
je pouze v tom, že kůň stojí na zad-
ních nohou – vzpíná se (tím je vyšší).

Ale, když byl Žižkův pomník 
v  roce 1999 zařazen mezi národní 
kulturní památky a  jeho správu 
nedlouho nato převzala instituce 
Národního muzea, zřejmě se ještě 
nevědělo, že jsou útroby tohoto 
světového skvostu ve velmi špat-
ném stavu. Skutečnou situaci zjistil 
až restaurátorský průzkum v  roce 
2006 a po mnoha přípravách se při-
stoupilo k opravě. A byla to právě 
zkušená firma Houska a Douda spol. 
s r. o., sídlící v Buštěhradě, která ve 

standardním výběrovém řízení zakázku 
na tuto složitou rekonstrukci získala. 

Práce začaly v dubnu 2010 a trvaly až 
do letošního září. Dne 24. 10. 2011 byla 

slavnostně znovuodhalena.
Ale proč ten podivný titu-

lek? Podívejte se jako já na web-
-stránky Ivana Housky, kde se 
dozvíte mnoho dalších velmi zají-
mavých detailů. Prohlédnete si 
nejrůznější fotky a videa, dočtete 
se třeba o  5000 zkorodovaných 
šroubech, o  milionových nákla-
dech, o  vichřici, co odnesla krycí 
plachtu a zdeformovala lešení, ale 
hlavně o dovednosti všech, kteří 
se na opravě podíleli. A dozvíte se 
konečně pravdu. Protože se prostě 
problémy s dvěstěkilovým ocasem 
do pohádek tak nějak nehodí, že?

Jiří Blesk /konzultováno s I. Houskou/

Alois Rašín 
Náhodou se mi dostala nedávno do 

ruky kniha Dušana Uhlíře pod názvem 
Anály ze spálené ulice. Jde o rozbor 
atentátu na ministra financí Českoslo-
venské republiky Aloise Rašína. Trochu 
jsem se začetl do stati, kdo vlastně Alois 
Rašín byl, a čím ve své době provokoval 
některé občany, a co ve své funkci doká-
zal a prosadil. Připomínka jeho úmrtí na 
následky atentátu vhodně spadá do 
nejbližší doby spolu s aktuálností jeho 
vedení správy ministerstva financí.  
Mimochodem mě napadly některé ana-
logie se současným panem ministrem 
Miroslavem Kalouskem. Politická i eko-
nomická situace se silně dotýká většiny 
občanů i zde na Buštěhradě, a tak se 
nechci vyhnout tomuto zamyšlení nad 
historií a současností.  

 Alois Rašín byl tvrdý a přímočarý člo-
věk. Podporoval Živnobanku, se kterou 
byl osobně spjat a byl za to také kritizo-
ván. Čteme, že „ … ministrovým cílem 
byl vyrovnaný státní rozpočet a silná 
koruna, která by byla na mezinárodním 
trhu lehce směnitelná za nejtvrdší valuty. 
Jeho heslem bylo šetřit! Šetřil především 
na mzdách státních zaměstnanců a uči-
telů, zaváděl nové daně, stanovil výjimky 

ze zákona o osmihodinové pracovní 
době a stlačoval dělnické mzdy. Zarazil 
dovoz luxusního zboží a hlásal spartán-
skou prostotu. Pomeranče a biografy 
označil za rozmařilost a jednou se rozčílil, 
když viděl fronty fanoušků u pokladen 
před zápasem Slávie…“

Ministr skutečně upevnil státní měnu, 
po které byl zájem, ale dělníci a zaměst-
nanci doma utahovali opasky. (My je 
utahujeme, alespoň někteří, od roku 
1989). Z politiky ministra Rašína těžily 
především velké banky. Chudé vrstvy 
volaly po státu se spravedlivým sociál-
ním uspořádáním. 4. července 1919 ve 
volbách padla vláda národně demo-
kratické strany Kramáře a Rašína. Rašín 
opustil vládu, aby se po vládě socialis-
tických stran na podzim 1922 opět vrá-
til do svého úřadu. A začal opět šetřit. 
10. 12. 1922 napadl Rašín legionářskou 
organizaci s tím, že si nárokuje odměny, 
výhody a privilegia, které jí nepříslušejí. 
To vyvolalo nesmírný rozruch a rozhoř-
čení, které vedlo k podání soudní žaloby 
od legionářů na ministra Rašína. 

5. ledna 1923, když opouštěl svůj 
dům v Žitné ulici a chtěl nastoupit do 
připraveného vozu, byl Alois Rašín 

postřelen do zad. Pachatel byl zane-
dlouho dopaden v blízkém domě. Rašín 
byl při vědomí donesen zpět do domu, 
a pak dovezen do nemocnice, kde ještě 
několik dnů zápasil o život a setkal se 
ještě před smrtí, mimo jiné, i s preziden-
tem Masarykem a jeho synem Janem. 
Jeho první myšlenkou o pachateli bylo, 
že to byl nějaký legionář. S následky zra-
nění bojoval tvrdě, jako vždy se vším ve 
svém životě. Zemřel v neděli 18. února 
ve 12, 45 hod. v podolském sanatoriu.

Jeho vrah byl anarchista Josef Šou-
pal. Bylo mu 19 let. Motivem – zastra-
šení reakce, kterou Rašín představoval 
a současně s ní ministr hájil i bankovní 
koncerny a kapitalismus, proti kterým 
atentátník vystupoval. Byl odsouzen 
na 18 let. Propuštěn byl však až v roce 
1943, kdy se vrátil domů do Německého 
Brodu (dnes Havlíčkova Brodu). Zemřel 
v roce 1959 ve stejném věku jako jeho 
oběť Alois Rašín.

Ke cti ministra Rašína je třeba dodat, 
že ostře vystupoval proti korupci. Čte-
nář sám si může porovnat současného 
ministra financí s  jeho předchůdcem 
na začátku 20. století. Je zde řada para-
lel, ale i řada rozdílů. Dnes není koruna 

Ivan Houska na koni foto: archiv fy Houska a Douda
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Šachový oddíl Sokol buŠtěhrad
Mistrovství České 
republiky mládeže 
v rapid šachu

Šachová sezóna začala hned prv-
ním zářijovým víkendem. Do Vyškova 
vyrazili za doprovodu paní Nové tři 
hráči, kteří si účast vybojovali v  dub-
novém krajském přeboru. Lukáš Dvo-
řák v  kategorii do 14 let, Míša Nová 
jako krajská přebornice v  kategorii 
dívek do 12 let a Jirka Šefčík v katego-
rii do 12 let. Trojnásobné zastoupení 
bylo rekordní v historii našeho oddílu 
a pro všechny to byla první příležitost 
utkat se s republikovou špičkou ve své 
kategorii. Výsledky naplnily očeká-
vání, všem se v devítikolovém turnaji 
podařilo aspoň jednou vyhrát a nikdo 
neskončil poslední.  Nejrychleji ztratil 
respekt Lukáš, který dobrým závěrem 
získal 4 body a obsadil pěkné 31. místo.

Mistrovství Čech mládeže

Vrcholná akce pro nejlepší hráče 
z  českých krajů se uskutečnila v  tra-
dičním čase (poslední říjnový týden) 
a opět v Harrachově pod skokanskými 
můstky (tedy ne pod širým nebem, 
ale v hotelu Skicentrum). Díky výbor-
ným výsledkům v  krajském přeboru 
(viz minulé číslo BZ) jsme měli zastou-
pení ve všech třech mistrovských tur-
najích (do 16, 14 a 12  let; dívky hrají 
společně s chlapci, ale jsou vyhodno-
ceny zvlášť), ale pro většinu se jednalo 
o premiéru a všichni byli nasazeni ve 
druhé polovině startovní listiny nebo 
až „u dna“.

Turnaj nejstarší (a nejsilnější) katego-
rie si podruhé a naposledy zahrál Jenda 
Šefčík. Nepodařilo se mu zopakovat 

loňských 50 %, v devítikolovém turnaji 
uhrál solidních 3,5 bodu. Více se dařilo 
Lukáši Dvořákovi, který získal 4,5 bodu 
a obsadil 30. místo.

Nepočetnější zastoupení jsme 
měli v  turnaji do 14 let. Ondra Šku-
bal postoupil z  krajského přeboru, 
Mirek Šefčík se do mistrovského tur-
naje dostal jako náhradník a první 
týdenní turnaj zažily Martina Tajov-
ská (krajská přebornice) a Míša Nová. 
Chlapci potvrdili, že jsou velmi vyrov-
nanou skupinou a pořadí z krajského 
přeboru si i v této kategorii prohodili. 
Mirek velmi dobře začal (2,5 bodu ze 
4), celkově uhrál 4,5 bodu a obsadil 
32. místo. Ondra začal „velkou rošá-
dou“ (třemi prohrami, tedy 0-0-0), 
v  dalším průběhu už neprohrál, ale 
vybojoval „jen“ 4 body. Stejnou „rošá-
dou“ začala i Martina, pak dokázala 
remizovat s Ondrou a porazit hráčku 
s 2. výkonnostní třídou, ale zůstala na 
1,5  bodu. I dívky si prohodily pořadí 
z  krajského přeboru, Míša posbírala 
3 body, které jí (po jednom roce sou-
těžního hraní a trénování!) vynesly na 
6. místo v kategorii dívek do 14 let!

V nejmladší kategorii bojovala dese-
tiletá Eva Vrbová, náročný týdenní tur-
naj zvládla a uhrála 3 body.

V  doprovodném turnaji dosáhl 
stejného zisku také desetiletý Ondra 
Varadi. Nejúspěšnějším buštěhrad-
ským hráčem se stal Honza Šáfr, který 
v tomto doprovodném turnaji obsadil 
3. místo  se ziskem 7 bodů (a jen z osmi 
partií, protože jedno kolo musel z pra-
covních důvodů vynechat).

Týden utekl strašně rychle, pře-
vážně nepříznivé počasí umožnilo 
jen výlet k  Mumlavským vodopádům 
a návštěvu bobové dráhy, většinu času 

jsme společně s rakovnickou výpravou 
strávili v útulném penzionu Eliška. Pro-
tože se zúčastnili téměř všichni hráči 
ligového družstva, využili jsme večery 
k  tréninkovému soustředění. Ukázalo 
se, že šachy všechny hodně baví, různé 
dovezené deskové hry neměly nárok, 
vážnějším konkurentem bylo jen něko-
lik televizních pořadů.

Mistrovství Čech nejmladší katego-
rie (do 10 let) se hrálo o víkendu 4. - 6. 
listopadu na stejném místě. O rekordní 
dvojnásobné zastoupení našeho oddílu 
se zasloužili postupem z krajského pře-
boru David Lang a Mates Mayrhofer. 
Oba hráči střídali lepší okamžiky s hor-
šími, výsledkem byly 4 body (z 9 partií) 
pro Davida, 3.5 bodu pro Matese a pro 
oba umístění, které odpovídalo jejich 
nasazení na startovní listině.

1. liga družstev 
mladšího dorostu – 
padesát na padesát

Po úspěchu v minulém ročníku, kdy 
jsme jako nováček obsadili 2. místo, 
opustili tým z věkových důvodů Katka 
Budíková, Martin Vytáček a hostující 
David Dugong, kteří hráli na prvních 
třech šachovnicích. Letos se vedle 
zkušených Jendy Šefčíka, Lukáše Dvo-
řáka, Ondry Škubala a Mirka Šefčíka 
budou střídat nováčci: Jirka Šefčík, 
Martina Tajovská a Míša Nová. 

Jestli omlazené družstvo čeká opět 
boj o medailové příčky, nebo naopak 
o záchranu (z 12 družstev sestupují 
3-4 týmy) se ukázalo v  hned v  prv-
ních dvou zápasech. V Plané u Mari-
ánských Lázní jsme 15. října porazili 
Céčko Mostu přesvědčivě 4.5:1.5, ale 

vyhledávanou měnou, proti korupci 
neudělala zatím prakticky vláda nic 
a průmysl v zemi je z většiny mezinárod-
ním. Úspěšných českých firem, na poli 
zahraničním, je jako šafránu. Lidé jsou 

stále více pobouřeni rozkrádáním veřej-
ného majetku. Žádná velká korupční 
kauza nebyla dotažena do konce, viníci 
nebyli potrestáni, majetek jim nebyl 
zkonfiskován. Někteří se nám smějí 

z televizních obrazovek. A tak dál utahu-
jeme opasky a více platíme. Co přinese 
budoucnost? 

    (zapsal: Jiří Janouškovec)
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odpoledne těsně podlehli mostec-
kému Béčku 2.5:3.5.

Na zápasy 3. a 4. kola jsme 5. listo-
padu cestovali vlakem do Kralup nad 
Vltavou. Papírově nejsilnější tým sou-
těže, Spartak Ústí n. Labem, byl nad 
naše síly, odešli jsme s  přijatelnou 
porážkou 1.5:4.5. Po dobré hře a ještě 
s  kapičkou štěstíčka se odpoledne 
podařilo (překvapivě přesvědčivě) 
zvítězit 5:1 nad domácím týmem.

Stejně jako loni se 1. liga dostala 
i na Buštěhrad. V sobotu 26. listopadu 
jsme v sokolovně přivítali týmy sou-
peřů z Tachova a z Domažlic a druž-
stvo Kralup, které se utkalo se stej-
nými soupeři v  obráceném pořadí. 
Napínavý dopolední zápas s  ŠK 
Tachov (soused v  tabulce) se poda-
řilo po více než třech hodinách těsně 
vyhrát 3.5:2.5. Stejně dlouhý a drama-
tický byl i odpolední zápas s Domažli-
cemi, vedoucím týmem celé soutěže. 
Výsledek byl ale opačný, těsná prohra 
2.5:3.5.

V každém hracím dnu jsme zazna-
menali jednu výhru a jednu prohru, 
tato bilance zajišťuje klidný střed 
tabulky:

Další dva zápasy hrajeme 21. ledna 
v  Mostě s  domácím Déčkem a s  Cho-
dovem, doufám, že bilanci padesát 
na padesát změníme – v náš prospěch 
. Držte nám palce!

Přebor Základní školy – 
nová přebornice 
Míša Nová

V  úterý 22. října se ve školní  tělo-
cvičně uskutečnil 5. ročník Přeboru 
Základní školy. Turnaj se stal mezi žáky 
již známou akcí a tak se někteří začá-
tečníci obávali jít s kůží na trh. Počet 
účastníků byl nižší než v  minulém 
roce, kvalita partií rok od roku naopak 
stoupá. Díky dobré spolupráci šacho-
vého oddílu a vedení školy proběhly 
přípravy (propozice, propagace, při-
hlášky, šachový materiál, stoly, židle) 
naprosto hladce, až při losování prv-
ních kol se pokazil řídící počítačový 
program. 

Na startu se sešli 42 žáci, kteří se 
přesně napůl rozdělili do dvou tur-
najů, zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Hrálo 
se tradičně na 7 kol, turnaj řídili jako 
rozhodčí  členové šachového oddílu 
Václav Buk a Pavel Buk, o organizační 
záležitosti se vzorně postaral pan uči-
tel Barták.

Škola dosud poznala jediného pře-
borníka, minulé ročníky vždy vyhrál 
Kuba Krupička, který už ze školy vyšel, 

takže bylo jasné, že se „budou pře-
pisovat dějiny“. O vítězi se rozhodlo 
v 5. kole. V souboji do té doby stopro-
centně úspěšných dívek porazila Míša 
Nová Elišku Müllerovou. A protože 
chlapci byli na obě dívky krátcí, stala se 

přeborníkem školy Míša Nová s plným 
počtem 7 bodů. Druhá skončila Eliška 
Müllerová se 6 body. Na chlapce zbyl 
jen boj o bronz. S  5 body ho získal 
Dominik Roztočil před Honzou Vlčkem 
(4.5 bodu).

Také v turnaji 1. stupně dosáhl vítěz 
maximálního bodového zisku. Mates 
Mayrhofer dobře „načasoval formu“, 
vyvaroval se zbrklostí a porazil všech 
7 soupeřů. Protože hráči za ním se vzá-
jemně poráželi, zvítězil s  luxusním 
náskokem dvou bodů. O pořadí na dal-
ších místech rozhodlo pomocné hodno-
cení, protože čtyři hráči dosáhli shodně 5 
bodů. Nejlepší měl Honzík Dočekal a tak 
se po vítězství nad loňskou vítězkou Evou 
Vrbovou radoval i z 2. místa. Třetí místo 
patřilo Lucce Dvořákové, čtvrtá skončila 
Eva Vrbová a pátý Lukáš Malý.

Okresní kolo Přeboru škol 
– vítězství a postup pro 
ZŠ Buštěhrad

Nejlepší hráči z  obou turnajů Pře-
boru školy utvořili čtyřčlenná družstva 
a v úterý 22. listopadu se v Dělnickém 
domě na Kladně zúčastnili okresního 
kola Přeboru škol. Tento turnaj jsme 
(Václav Buk, Pavel Buk) uspořádali ve 
spolupráci s AŠSK (Asociace školních 
sportovních klubů) a kolegy z  oddílů 
okresu Kladno, kteří se starají o šacho-
vou mládež - zkušenými šachovými 
rozhodčími/trenéry/pořadateli Jirkou 
Vaněčkem (SK DDM Slaný) a Honzou 
Mišičkem (ŠK Kladno). Jedná se o kaž-
doroční soutěž čtyřčlenných školních 
družstev ve  třech kategoriích: I = 1. 
stupeň, II = 2. stupeň a III = střední 
školy. Na okresní kolo navazuje krajské 
kolo a akce vrcholí Mistrovstvím České 
republiky školních družstev.

O dvě postupová místa v každé kate-
gorii přijelo bojovat celkem 20  týmů. 
Buštěhradská škola byla reprezento-
vána jak v kategorii I (Máťa Mayrhofer, 
Eva Vrbová, Honza Dočekal a  Lucka 
Dvořáková), tak v  kategorii II (Míša 
Nová, Eliška Müllerová, Dominik Rozto-
čil a Honza Vlček). 
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Mladší bojovali podle předpokladů 
o 1. místo (všichni jsou členové šacho-
vého oddílu), což se jim nakonec v dra-
matické koncovce povedlo! Z vítězství 
a poháru měli velkou radost a už se 
těší do Neratovic, kde se 14. prosince 
hraje krajské kolo. Tahounem družstva 
byla na 2. šachovnici Eva Vrbová, která 
všechny své partie vyhrála.

Mezi osmi družstvy kategorie II 
obsadili buštěhradští pěkné 4. místo. 
Tuto kategorii vyhrálo suverénně (7 
vítězství) Gymnasium Kladno (prima 
až kvarta), jehož sestavu tvořili pře-
vážně členové našeho oddílu (a dříve 
žáci buštěhradské školy): Lukáš Dvo-
řák, Ondra Škubal a Martina Tajovská.

Kategorii středních škol vyhrálo 
Gymnázium Kladno ještě jasnějším 
způsobem, když zvítězilo nejen ve 
všech pěti zápasech, ale jeho hráči 
vyhráli všech 20 partií! Nebylo to pře-
kvapení, protože proti „amatérům“ 
nastoupili ostřílení soutěžní hráči, kte-
rým se loni (ještě v sestavě s Michalem 
Schmalzem) podařilo obsadit 6. místo 
na Mistrovství ČR. Členem tohoto 
družstva je i náš člen, Martin Vytáček

Regionální 
přebor mládeže – 
od úspěchu k úspěchu

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 Mistrovství 
České republiky, nejlepší žáci (chlapci 
ve 4 věkových kategoriích, kterým se 
započte 5 nejlepších výsledků) získají 
právo postupu do finálového turnaje 
krajského přeboru mládeže. Vždy se 
hrají 2 turnaje - zvlášť pro mladší (kate-
gorie do 10, 12 let a mladších dívek) 
a  pro starší (kategorie do 14, 16 let 
a  starších dívek), oba švýcarským sys-
témem na 7 kol (maximem je tedy zisk 
7 bodů).

V těchto turnajích se projevuje syste-
matická tréninková práce našeho oddílu 

(letos už ve čtyřech tréninkových skupi-
nách). Na všech třech odehraných tur-
najích byla naše výprava nejpočetnější 
a také nejúspěšnější!

Svatováclavského turnaje se 28. září 
v  Chodouni se zúčastnilo 16 našich 
hráčů a nejlépe si vedli nejstarší. V tur-
naji starších obsadili první tři místa 
(!), takže v  kategorii do 16 let obsa-
dili kompletní stupně vítězů v pořadí 
Lukáš Dvořák, Mirek Šefčík a Ondra 
Škubal. Bronzové medaile přidali Míša 
Nová (starší dívky), Ondra Varadi (H12) 
a největší překvapení turnaje, poprvé 
hrající teprve šestiletý Kuba Mošovský 
(H10)!

Na druhý turnaj do Slaného (8. října) 
se vydalo opět 16 našich hráčů a byli 
jsme ještě úspěšnější. V  nejsilnější 
kategorii do 16 let jsme opět obsadili 
kompletně stupně vítězů, tentokrát 
v  obráceném pořadí Ondra Škubal, 
Mirek Šefčík a Lukáš Dvořák. Výrazně 
se prosadili i mladší žáci. Eva Vrbová 
zvítězila v  kategorii mladších dívek 
a  Kuba Mošovský (na svém druhém 
turnaji!) vyhrál kategorii H10. Stříbro 
přidal Ondra Varadi (H12) a bronz 
Lucka Dvořáková (mladší dívky). 
Ondra Varadi ziskem 5,5 bodu získal 3. 
výkonnostní třídu a Kuba (3,5 bodu) 4. 
výkonnostní třídu.

Přebor města Zdice se 17. listopadu 
hrál opět v Chodouni při rekordní účasti 
66 startujících. Přispěla k  tomu i naše 
výprava, která čítala rekordních 20 hráčů! 
A do třetice se našim nejzkušenějším 
podařilo obsadit kompletní stupně 
vítězů kategorie H16, tentokrát v pořadí 
Lukáš Dvořák, Ondra Škubal a Mirek Šef-
čík. Naprostou dominanci našeho oddílu 
v  turnaji starších potvrdil Jirka Šefčík, 
který v  celkovém pořadí skončil na 3. 
místě za Lukášem a Ondrou a zvítězil 
v kategorii H14! V turnaji mladších visely 
medaile pořádně vysoko, protože při 
vysoké účasti (40) hrálo i několik silných 
hráčů z jiných regionů (Příbram) i z jiných 
krajů (Klatovy, Líně). Stříbrnou si přesto 
odvezli Eva Vrbová (mladší dívky) a Kuba 
Mošovský (H10), bronzovou Mates Mayr-
hofer (H12). Silně obsazený turnaj využili 

Mates (5,5 bodu) i Eva (5 bodů) k zisku 3. 
výkonnostní třídy.

Soutěže družstev – 
letos A, B, C, D a E

V říjnu byly zahájeny soutěže druž-
stev dospělých. 

Áčko (kapitán Mirek Mráz), které loni 
postoupilo do krajské soutěže, jsme posí-
lili několika hosty. Hned v 1. kole přivezlo 
cenné vítězství z Odolena Vody (5,5:2,5), 
ale následující těsné porážky (s Dobrovi-
cemi B 3,5:4,5 a v Hostivici 3:5) potvrdily 
předpoklad, že mladé družstvo (věkový 
průměr základní osmičky je 20 let!) bude 
bojovat o udržení v této druhé nejvyšší 
soutěži Středočeského kraje.

Béčko (kapitánka Jana Sochorová), 
které je (po loňském postupu) nováč-
kem v regionálním přeboru, nebude mít 
s  udržením problémy, protože (vzhle-
dem ke zvýšení počtu skupin v  příš-
tím roce) nikdo sestupovat nebude  
Jana proto v osmičlenné sestavě dává 
prostor nejlepším žákům. Po vysokých 
porážkách ve Zdicích (1:7) a s Merkurem 
Kladno (1,5:6,5) přivezlo dorostenecko-
-žákovské družstvo vítězství z  Úholi-
ček (5:3 s  tamním Céčkem) a remízu 
z Kladna (NOVA Kladno 4:4).

V  nejnižší regionální soutěži (pěti-
členná družstva) máme (díky nově 
vytvořenému Éčku) opět 3 týmy. Céčko 
(kapitán Pavel Buk) tvoří hlavně ligoví 
žáci a díky předehranému zápasu je po 
3 kolech na 1. místě se  třemi výhrami 
a jednou porážkou. Déčku (kapitán 
Tomáš Nykl) se už podařilo jednou zví-
tězit a kapitán věří v  lepší výsledky až 
na první šachovnici nastoupí hostující 
Míša Hatašová, která se vrátila z Mist-
rovství světa mládeže (hrálo se v Brazí-
lii). V Éčku (kapitán Václav Buk) získávají 
zkušenosti naše žákyně a mladší žáci, 
jakýkoli bodový zisk by byl příjemným 
překvapením (dosud k němu nedošlo).

Podrobnosti, aktuální výsledky 
a tabulky jsou na našich stránkách www.
sachybus.net v sekci Soutěže.

Pavel Buk, 3. 12. 2011
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Věnováno všem, zejména pak mým vrstevníkům, s přáním, abychom nikdy nezapomněli 
(kdyby někdy v přeplněném supermarketu pokládali do vozíku zlevněný plastový samopal 
nebo si bezduše mezi všemi báječně pyšnými a šíleně smutnými princeznami zase 
pustili nějaký tupě krvežíznivý policajtský seriál), že atmosféra Vánoc nebývala 
vždycky jen zaříkadlem reklamních spotů.

Když zazvonil zvonek a chodbou činžáku se rozlehlo zachrastění řetězu, krve by 
se ve mně nedořezali. Dozajista zbledlý třásl jsem se tiše pod stolem v obýváku 
a chvatně přemítal o svých prohřešcích. Moje malá sestřička nechápajíc sice tu 
uzoučkou vazbu zločinu a trestu, řvala instinktivně, jako když jí na nože berou. 
Zatnul jsem zuby, pracně v sobě udusil výkřik hrůzy a neuronil ani slzičku. Cítil 
jsem se tak osamělý a zranitelný. A možná právě proto, že maminka s tatínkem bez 
odporu vpustili ta nelítostná monstra jednoduše dovnitř tváříce se u toho úplně 
bezstarostně. V tom okamžiku jsem zapomněl, že touhle opakující se dusivou depresí 
začínají ty tolik očekávané svátky klidu a míru. Nepomyslel jsem na loňská vzrušení 
při rozbalování dárků ani na báječné skořápkové lodičky v lavóru. V puse mi hořkla 
i nebeská chuť krémových figurek, jak jsem se zoufalý soustředil na ten okamžik, kdy 
budu potupně vytažen ze své skrýše a předhozen všanc těm bizarním návštěvníkům. Což 
o to, čertiska jsem se tolik nebál, přestože bylo ocasaté, hrozivě černé a rudě 
vyplazené, ale Mikuláš, to byla naprosto jiná kategorie. Jeho impozantní postava 
korunovaná hroty vysokánské mitry a zlatistá berla se jen stěží vešly do naší 
předsíně, natož do malé dušičky. Chápavé však přísné oči doslova rentgenovaly každý 
kousek mého svědomí a jeho hluboký hlas mi zněl v uších úplně nadpozemsky. Podlehl 
jsem tomu mocnému respektu doslova v mžiku. Chvatně jsem pak odkýval všechna kárání 
a slíbil polepšení, někdy jsem přidal nějakou naučenou básničku, hlavně, aby už byl 
ten velký soudce pryč. Až když se za ním konečně zavřely dveře, začaly Vánoce. 

Po zmíněné nadílce strachu mi představa o Ježíškovi přinášejícím dárky připadala 
naprosto senzační. Znal jsem ho jen z obrázků nebo jako figurku vystavenou v kostele 
a připadal mi v jesličkách takový křehký a bezbranný. Cítil jsem se oproti němu 
mnohem starší a silnější, takže jsem se už vůbec ničeho nebál. Průběh vánočních 
svátků jsem vnímal právě proto dost prakticky. Pomáhat vykrajovat cukroví, zápolit 
s hromadou nerozlousknutelných ořechů, třást se s ostatními příbuznými zimou 
na hřbitově, luxovat lány koberců a olejovat už tak moc lesklý nábytek nebo se 
v koupelně tiše a statečně vyrovnávat s kapřím osudem, to už byla úplná hračka. 
Avšak, ještě jen u štědrovečerního stolu mi na chvíli znovu vytanula na mysli 
ta podivně neuchopitelná mikulášská obava a sebezpytování. To když jsem spolu 
s ostatními klečel s nosem u slavnostního talíře a přeříkával modlitbičku. Myslel 
jsem na všechno to, co před ostatními zbytečně skrývám. Cítil jsem najednou tu lásku 
všude kolem a zastyděl se za všechny ty malé i větší lži a mnou vymýšlené úklady. 
Najednou jsem si uvědomil, jak obtížně jde napravit všechno to pokažené a smutné. 
Ale tentokrát se mi nechtělo nikomu nic slibovat. Chtělo se mi být lepším. 

JB

buŠtěhradSký chodec
S křížkem po svátcích
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