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       INFORMACE Z RADNICE

FILIpOjAkubSká NOC ANEb páLENÍ ČARODějNIC  

  OŘEŠÍNSkÝ VANDRáČEk 

    ZpRáVy ZE SOkOLOVNy

          70. VÝROČÍ OSVObOZENÍ ČSR
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Je to plastový výlisek z ABS v barvě  černé s povrchem lesklá  
kůže  nebo v barvě  stříbrné  metalizy s hladkým lesklým povrchem.  
Zarážka se dá použít v kufru automobilu, pokud je podlaha kufru 
z kobercoviny.  K podlaze je zarážka připevněna suchými zipy.

Použitím zarážky se využije prostor za zadními opěradly druhé řady 
sedadel automobilu. Zadní stěna opěradel  je šikmá, a proto vytváří 
pod sebou  těžko využitelný prostor. 

Zarážka nám umožní rozdělit kufr v kterémkoliv místě.

Zarážky se vyrábí ve třech délkách a jsou určeny např. pro tato vozidla:

1150 mm Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage

1000 mm Škoda Superb, Škoda Octavia,Hyundai i30, VW Golf, Seat Leon,  
Ford Focus, Ford B-max

900 mm Škoda Rapid, Škoda Yeti, Škoda Roomster, VW Polo

TVAROVÁNÍ PLASTŮ VAKUEM 
– PLASTOVÉ DÍLY NA ZAKÁZKU

Odnímatelná zarážka do kufru je duševním vlastnictvím společnosti Aviplast, s.r.o., které je chráněno Přihláškou užitného vzoru pod č.j. PUV 2014 29616.

ODNÍMATELNÁ ZARÁžKA
do kufru automobilu

Délka:
Aviplast, s.r.o.

Tyršova 442, 273 43 Buštěhrad,
tel.: 312 250 621, mobil: 603 485 610, e-mail: aviplast@aviplast.cz 

www.aviplast.cz 

AVIPLAST letak A4 TISK.indd   1 13.04.15   9:25

Dětský    

   den
s mnoha zajímavými stanovišti,

atrakcemi, hrami  a kvízy,

tanci, převleky i divadlem.

Prožijte odpoledne

 na zámku a v podzámčí!

V neděli 31. května 2015 Od 14 do 17 hodin

V případě špatného počasí se divadelní představení bude konat od 16 hodin 
ve společenském sále zámku.

V zámecké
zahradě

Pořádá Kulturní výbor města Buštěhrad, Junák Buštěhrad a rodinné centrum 
Buštěhradský pelíšek.

Pietní vzpomínka

Program pietní vzpomínky
09:00 – 09:45   Mši na základech kostela sv. Martina celebruje J.E. Miloslav kardinál Vlk
09:45 – 10:00  Přesun hostů od muzea ke společnému hrobu 

10:00 – 10:40  Kladení věnců u společného hrobu 
10:40 – 10:45  Státní hymna
10:45 – 10:50  Přivítání ředitelem Památníku Lidice
10:50 – 10:55  Hlavní projev předsedy Senátu P ČR Milana Štěcha
10:55 – 11:00  Modlitba biskupa CČH Filipa Michaela Šojdla
11:00 – 11:05  Vystoupení předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky
11:05 – 11:10  Poděkování ředitele PL a pozvání k přehlídce dětských sborů
11:10 – 11:15  Vystoupení japonského dětského sboru
11:15 – 11:40  Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“
11:30 – 11:40   Přijetí vedoucích sborů 1. místopředsedou Senátu P ČR  

Přemyslem Sobotkou, starostkou obce Lidice, Leonou Machálkovou  
a ředitelkou přehlídky  

11:45 – 12:00  Slavnostní zahájení – 1. místopředseda Senátu P ČR Přemysl Sobotka,   
    Čestná stráž Armády ČR, vystoupení Leony Machálkové  
12:10 – 14:00  Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR 

Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý den zdarma.

73. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE  

LIDICE
  13. června 2015
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Vážení čtenáři,

v měsíci květnu si připomínáme 
70 let od osvobození Českosloven-
ska od nacistické okupace. Okupace 
byla spojena mimo jiné s likvidací 

české inteligence, zákazu studia na 
vysokých školách a vyhlazení čes-
koslovenských občanů židovské ná-
rodnosti. Naši země byla očištěna 
od německých vojsk národy Sovět-
ského svazu a okrajově vojsky Spo-

jených států amerických. Za jejich 
přinesené oběti jim patří naše vzpo-
mínka a poděkování.

RR 
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU 
Usnesení ze zasedání Zastu-
pitelstva města Buštěhradu 
č. 5/2015 ze dne 29.04.2015 

Schvaluje:
•	 Usnesením č. 1 - ověřovatele 

zápisu Jitku Leflerovou a Milana 
Mudru a jako zapisovatelku Janu 
Zemanovou

•	 Usnesením č. 3 - zápis č. 4/2015 ze 
dne 25.3.2015

•	 Usnesením č. 4 - doplněný 
program zasedání zastupitelstva 
města Buštěhradu

•	 Usnesením č. 5 - uzavření Smlouvy 
o nájmu prostoru sloužícího k 
podnikání mezi Městem Buštěhrad 
a MUDr. Jakubem Vykoukem a 
pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy

•	 Usnesením č. 6a) - uzavření 
Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouvy 
provést stavbu, název stavby: 
Buštěhrad, ul. U rybníka - veřejné 
osvětlení, uzavřené mezi Jiřím a 
Robertem Fridrichovými a Městem 
Buštěhrad.

•	 Usnesením č. 6b) - uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě

•	 Usnesením č. 7 - podání žádosti 
o dotaci na akci „Rekonstrukce 
a modernizace kuchyně v 
DPS Buštěhrad“ z programu 
Středočeského humanitárního 
fondu 2015 - sociální fond, a 
závazek spolufinancování akce 
ve výši min. 5% z celkových 
uznatelných nákladů akce.

•	 Usnesením č. 8 - dodatek č. 
9 ke smlouvě o dílo č. 08/2-
18 na dodávku stavby „Zámek 
Buštěhrad, obnova západního 
křídla vč. statiky kleneb a stropů“ 
uzavřené mezi firmou ARCHATT 
Památky a Městem Buštěhrad

•	 Usnesením č. 10 - rozpočtové 
opatření č. 7/2015

•	 Usnesením č. 11 - Program pro 
poskytování návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu města, dále 
schvaluje vzorovou Smlouvu o 
poskytnutí návratné finanční 
výpomoci z rozpočtu města 
Buštěhradu, uzavřenou podle § 
2390 Sb., občanský zákoník, v 

souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve smyslu ust. 10a, 
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a pověřuje 
starostku podepisováním těchto 
smluv

•	 Usnesením č. 12 - Smlouvy o 
poskytnutí dotace jednotlivým 
spolkům a pověřuje starostku 
podpisem těchto smluv

•	 Usnesením č. 13 - uzavření Kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení 
věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě na koupi pozemků 
parc.č. 2209/1 o výměře 40 m2 a 
parc.č. 2217 o výměře 11813 m2 
v k.ú. Buštěhrad za celkovou cenu 
617.000,- Kč a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy

•	 Usnesením č. 14a) - podání 
žádosti o dotaci na opravu 
místní komunikace U Panelárny 
z programu ROP Střední Čechy, 
Výzva 85A Oblast podpory 1.1. - 
Regionální dopravní infrastruktura 
- Místní komunikace

•	 Usnesením č.14b) - přidělení 
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veřejné zakázky „Projektová 
dokumentace k rekonstrukci 
místní komunikace U Panelárny, 
Buštěhrad. firmě Ing. Zdeněk 
Petřík, se sídlem v Družci, který 
podal ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku - cena vč. DPH 112.893,- Kč.

•	 Usnesením č. 15 - koupi pozemku 
parc.č. 219, k.ú. Buštěhrad, od 
společnosti GONURA PROPERTY 
s.r.o., se sídlem Praha 13-Stodůlky, 
za celkovou cenu 40.600,- Kč a 
pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

•	 Usnesením č. 16 - prodej pozemků 
parc.č. 136/3 o výměře 76 m2 a 
parc.č. 135/2 o výměře 35 m2, k.ú. 
Buštěhrad, paní Kateřině Kůrkové 
a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

•	 Usnesením č. 17a) - zařazení paní 
Vlastimily Klepšové do registru 
čekatelů na byt v DPS Buštěhrad

•	 Usnesením č. 17b) - zařazení paní 
Naděždy Jandolové do registru 
čekatelů na byt v DPS Buštěhrad

•	 Usnesením č. 17c) - přidělení 
volného bytu v DPS Buštěhrad 
paní Naděždě Jandolové

•	 Usnesením č. 18a) - souhlasí se 
stavbou chodníku včetně HTÚ, 
přechodu pro chodce, úpravy 
propustku a veřejného osvětlení na 
pozemku parc.č. 215/27 a 221/4 v 

k.ú. Buštěhrad. Rozsah je patrný z 
výkresu UR2 a UR5 zpracovaného 
spol. Meritum Kladno-Projekce 
s.r.o. pod č. zakázky 0914MS z 
01/2015

•	 Usnesením č. 18b) - souhlasí s 
bezúplatným převodem části 
pozemků parc.č. 215/27 a 221/4 v 
k.ú. Buštěhrad dotčených stavbou 
chodníků včetně HTÚ z vlastnictví 
Středočeského kraje do vlastnictví 
obce. Rozsah je patrný z výkresu 
UR2 a UR5 zpracovaného spol. 
Meritum Kladno-Projekce s.r.o. 
pod č. zakázky 0914MS z 01/2015. 
Předpokládaná výměra pozemků 
zastavěné chodníkem včetně HTÚ 
je 11 m2 na pozemku parc.č. 221/4 
a 61,5 m2 na pozemku parc.č. 
215/27 v k.ú. Buštěhrad

•	 Usnesením č. 19 - Zásady pro 
přidělování bytů v majetku města 
Buštěhradu

•	 Usnesením č. 20 - přidělení bytu 
č. 3 v č.p. 65 /Palackého ul./ pro 
potřeby Základní školy a Mateřské 
školy Oty Pavla Buštěhrad

•	 Usnesením č. 21 - pronájem 
nebytových prostor v č.p. 207 - 
přízemí /Kladenská ul./ paní Ireně 
Janské

•	 Usnesením č. 22 - navýšení 
příplatku za vedení o 1.370,- Kč a 
navýšení osobního ohodnocení 

o 2.000,- Kč pro paní Simonu 
Horníčkovou - ředitelku DPS 
Buštěhrad

•	 Usnesením č. 25 - zařazení bodu 
č. 25 do programu zasedání 
a podání žádosti o dotaci na 
Ministerstvo životního prostředí 
v rámci Národního programu 
na odstranění černých skládek 
či akutních havarijních stavů 
nelegálních skladů odpadů, 
které ohrožují zdraví obyvatel 
a životní prostředí - podoblast 
3.3. - Odstranění a rekultivace 
nepovolených „černých skládek“ a 
řešení starých ekologických zátěží.

Bere na vědomí:
•	 Usnesením č. 2 - kontrolu 

usnesení ze zasedání č. 4/2015 ze 
dne 25.3.2015

Pověřuje:
•	 Usnesením č. 9 - pana Ing. Luďka 

Zámyslického zastupováním 
města Buštěhradu na řádné Valné 
hromadě akciové společnosti 
Vodárny Kladno-Mělník, a.s. dne 
26.5.2015.

Ověřovatelé: Ing. Jitka Leflerová, 
Milan Mudra

Starostka města: 
Ing. Arch. Daniela Javorčeková

Činnost finanČního výBorU v květnU

Během pátého měsíce roku se 
opět sešel finanční výbor (FV) měs-
ta. Cílem činnosti FV byla tento-
krát kontrola hospodaření za první 
čtvrtletí letošního roku. Byly kon-
trolovány namátkově faktury došlé 
a vydané a také zůstatky na účtech 

města – výpisy a účetní zůstatky. 
Zjištěné skutečnosti a doporu-

čení byly zapracovány do zápisu a 
předány vedení města. 

FV města Buštěhradu se schá-
zí pravidelně ve složení Linda Li-
bertinová, Jitka Menclová, Luděk 

Zámyslický, Jiří Janouškovec a Jiří 
Kratochvíl. Spolupráce je mezi čle-
ny hladká. FV pracuje pod dobrým 
vedením předsedkyně Lindy Liber-
tinové. 

JJ

změna ve vedení

V květnu má Buštěhrad v čele kul-
turního výboru Jiřího Bleska, které-
ho vystřídal ve výboru pro výstavbu 
Pavel Vavruška. Za dosavadní čin-
nost patří Milanu Mudrovi, který 

dosud vedl kulturní výbor, poděko-
vání. Vedení kulturního výboru je 
vzhledem k náročnosti organizace 
různých aktivit a koordinace spolu-
práce, náročná činnost. Přejeme no-

vému vedení a jeho členům hodně 
úspěchů. 

JJ
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Sháníme BYT nebo menší RD v této obci a blízkém okolí do 15 km. 
NABÍDNĚTE PROSÍM.Tel.: 777 828 889 Pelikánová

S p O L E Č E N S k á  k R O N I k A

první výsledek programU oBce poskytování BezúroČných půjČek na fasády

Jak jste si asi všimli, město vyhlási-
lo nový program na bezúročné půjčky 
na opravy fasád a dalších prvků (vidi-
telných z ulice) pro zlepšení vzhledu 
města. Pod názvem „PROGRAM pro 
poskytování návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu města Buštěhra-
du“ jej naleznete spolu s formulářem 
žádosti na webu města, a město může 
takto poskytnout na jednu akci až 50 
000,- Kč. První hotovou fasádou hra-
zenou částečně z tohoto programu 
je fasáda domu čp. 309/10 V Uličce, 
jehož majitelem je pan Karel Jelínek. 
Pan Jelínek přistoupil k opravě vel-
mi citlivě, ponechal na domě původ-
ní členěnou fasádu (zhruba z konce 

19. století) a pouze ji doplnil a obno-
vil štukové prvky včetně původního 
světle zeleného odstínu barevnosti. 
Výsledek je skvělý. Budeme rádi, když 

v tomto duchu budou pokračovat dal-
ší akce.

DJ
Foto: K Jelínek

Před opravou Po opravě

filipojakUBská noc aneB pálení Čarodějnic

Rok s rokem se sešel a my už se zase 
shromáždili na Žižkově náměstí před 
„Bekama“, abychom odtud vyrazili 
průvodem k rybníku a tam odstarto-
vali kdovíkolikátý ročník tradičního 
Pálení čarodějnic. Kdo ví kolikátý? 
Pište na: bzpravodaj@seznam.cz

Netřeba psát, jak akce byla zdařilá. 
To je na pohledu každého jednoho, 
kdo se jí zúčastnil. Ale jsem si jistá, že 
každá akce na malém městě a tako-
vého formátu, jako jsou právě Čaro-
dějnice, lidi sbližuje, přináší příjemné 
chvíle a vytváří pocit, že ještě pořád 
umíme být lidé společenští a hezky se 
bavící. A dívat se na to okem jedno-
ho z organizátorů a vidět usmívající 

se uvolněné osoby, které si dovolily 
se zase jednou poddat onomu „teď a 
tady“, je pocit o to hřejivější. 

Možná se to sem teď úplně nehodí, 
ale i tak bych ráda poděkovala těm, 
kteří celou akci dali dohromady, a vy 
všichni jste se díky nim mohli přijít 
pobavit.

Díky Gábině Plaché, Helče Blesko-
vé, Jardovi Perglovi, Ivoně Kasalické 
a Milanovi Mudrovi, a všem členům 
jejich rodin, kteří se také podíleli. 
Dále pak Junáku Buštěhrad, který pod 
vedením J. Kořínka, O. Horkého a J. 
Procházky připravil celý prostor na 
nával účastníků. Dík patří také sta-
rostce Daniele Javorčekové a celkově 

Městu Buštěhrad 
za finance a zodpo-
vídání všech mož-
ných i nemožných 
dotazů, Technic-
kým službám děkuji 
za pomoc kdyko-
liv, když bylo třeba, 
Michalovi Finitovi 
za luxusní plakát, 
Zuzce Kunové za 
pobavení dětí i rodi-

čů, všem kapelám (Z. E. M., TheFur-
nitures a Rock and Roll Band FIDO) 
za hudební stránku akce, Tomášovi 
Zoubkovi za moderování až do pozd-
ních hodin a také díky všem stánka-
řům, že nás občerstvili. Jedno děkuju 
jsem posílala už ten večer někam „na-
horu“, že i přes špatné vyhlídky, co se 
týče počasí, první kapky z nebe padly 
až v 00:55 h – pět minut před ukonče-
ním akce. Někdo asi nad námi držel 
ochrannou ruku. A poslední díky je 
pro všechny ostatní, kteří také přiložili 
ruku k dílu.

Byla to velká skupina lidí, a já pev-
ně doufám, že jsem na nikoho neza-
pomněla. A kdyby ano, jistě mi to od-
pustí. 

Pálení čarodějnic hodnotím za 1*. 
A vy? Napište (bzpravodaj@seznam.
cz), jak se vám akce líbila, co chybě-
lo, co přebývalo, případně náměty na 
vylepšení. 

Na další akci na viděnou!
Za kulturní výbor Eliška Hrabinová

Foto: J. Pergl
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jarní jarmark

promítání

Trochu v porodních bolestech se 
rodila myšlenka uskutečnit jarní Jar-
mark Na babkách. Díky úsilí organi-
zátorů – Heleny a Jiřího Bleskových 
se tato myšlenka stala skutečností. 
Nakonec se Jarmark uskutečnil pod 
hlavičkou spolku Buštěhradské fó-
rum, které tuto aktivitu financovalo. 
Počasí se neuvěřitelně vyvedlo a lidí 
bylo víc, než se očekávalo. 

Děti paní Holejšovské DUHA 
krásně zpívaly, herci divadla Kix měli 
dva vstupy a velký úspěch se svými 
scénkami. Jirka Hartman a jeho ka-
marád hráli svoje autorské písničky 
k pohodě posluchačů, kteří se pova-
lovali po trávě. Iveta Klímová vytáh-
la hrnčířský kruh, hlínu a učila děti 
točit hrnečky, které si odnesly domů. 
Jelikož musela brzy z pracovních dů-
vodů odjet, vystřídal jí Martin Kosa, 

který se nepřetržitě a trpělivě věnoval 
dětem.   

Asi 20 stánků bylo pro někoho 
dost, pro někoho málo, ale ti, co Jar-
mark navštívili, nelitovali. Dík patří 

manželům Bleskovým i všem, kteří 
se na pořádání akce podíleli pro buš-
těhradskou i přespolní veřejnost. 

Text: JJ
Foto: J. Pergl

V pátek večer, 15. května se sešla 
členská schůze Buštěhradského fóra, 
kde se projednávala hlavně proble-
matika nových stanov a evidence ve 
spolkovém veřejném rejstříku. Na 
závěr se mohli členové i ostatní ná-
vštěvníci podívat na natočený film 
z exkurze v povrchových dolech a 
z rekonstruované tepelné elektrár-
ny. Následovala série fotek od třech 

různých autorů. Rádi jsme zavzpo-
mínali na hezké zážitky z dubna. 
Poděkování patří panu Kuthanovi, 
který toto promítání umožnil ve své 
restauraci U Bečvářů. 

Spolek Buštěhradské fórum má 
aktuálně 18 členů. Jedním z cílů 
spolku je organizovat různorodé 
akce pro buštěhradskou veřejnost. 
Od začátku roku zorganizovalo a 

uskutečnilo tyto aktivity: Poklady 
Velkého pátku, Exkurze do dolů a 
elektrárny, Jarmark. V plánu je do 
budoucna Buštěhrad na vodě, Bu-
štěhradská jednodenní, sestup do 
krasových prostor Rudického pro-
padání. Všechny akce jsou otevřeny 
nejen pro členy spolku, ale i pro ši-
rokou buštěhradskou veřejnost.

Ing. Jiří Janouškovec – předseda spolku

smíšený pěvecký sBor města BUštěhradU finišUje

Naši sboristé v čele se sbormistrem 
Emilem Červeným intenzivně v mě-
síci květnu nacvičovali skladby, který-
mi se představí 30. května v sobotu na 
Koncertě tří sborů, který se tentokrát 
uskuteční v sokolovně v Buštěhradě. 
Začátek představení bude od 16,00 
hod. Buštěhrad tradičně zazpívá spolu 
se sbory z Kamenice nad Lípou a Jin-
dřichovým Hradcem. 

Následující den bude náš pěvecký 
sbor vystupovat na koncertě v Domo-
vě seniorů v Hostivicích od 15,30 hod.

A jaký bude repertoár Smíšeného 
pěveckého sboru města Buštěhradu? 
Uslyšíme skladby Graduale, Bude ve-
čer, Zelení hájové, Ó lásko, Nokturno, 
Půjdu já, Babylon´sfalling, Go down-
Moses a Čechy krásné Čechy mé. 

V poslední době náš sbor posílila 
sboristka Eva Padevětová, která zpívá 
společně v altech. Přejeme jí hodně ra-
dosti a potěšení ze společného zpěvu. 

A jakou novinku sbor nacvičuje v 
poslední době? Je to skladba Matona 
Mia Cara od Orlanda di Lassa (1532-

1594). Skladba velmi rytmická, přesto 
s různou rychlostí a důrazem v jed-
notlivých částech písně. MatonaMia 
Cara je zajímavou skladbou s nároč-
ným nácvikem. Přesto je sboristy ob-
líbená, zejména mezi ženskou částí 
sboru.

Říká se, že kdo zpívá, není starý. 
V našem pěveckém sboru to platí 
stoprocentně. Stále je potřeba nových 
tváří, pokud máte chuť, přijďte mezi 
nás.

JJ



ČÍSLO 4.    ČERVEN 2015           STRANA 6 STRANA 7č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

ČÍSLO 4.    ČERVEN 2015 

N E Z I S kOV é  A  p Ř Í S p ě V kOV é  O R g A N I Z AC E

V sobotu 25. dubna se v Buš-
těhradě konal již 4. ročník Ořešín-
ského Vandráčku - akce, spojené s 
oslavou Dne Země. Tradiční pu-
tování po stanovištích s plněním 
různých úkolů organizovalo rodin-

né centrum Buštěhradský Pelíšek. 
Zúčastnil se rekordní počet dětí i 
dospělých, kteří si prošli stezku pl-
nou soutěží a zábavy. Na sedmi sta-
novištích si děti vyzkoušely svou 
zručnost a obratnost, zazpívaly si 

písničky s harmoni-
kou a prověřily si své 
vědomosti v zálud-
ném kvízu. 

Za účast si vyslou-
žily krásné perní-
kové medaile, které 
mohly hned sníst, k 
chuti přišly i koláče, 
upečené místními 
maminkami. V pro-
stranství Ořešína pak 
na děti i jejich do-
provod čekalo občer-

BUštěhrad na vodě 2015

Již třetí ročník závodů a zábavy na 
dolním buštěhradském rybníku se 
uskuteční ráno v sobotu 20. června. 
Oficiálně začíná celý program od 
9,30 hod. Účastníci klání a zájemci 
o bezplatnou projížďku lodí, se ale 
mohou registrovat i dříve. 

V čem bude letošní ročník nový? 
Především rozdělením tradičních 
disciplín rychlostní kanoistika 
a slalom na dvě kategorie, kde v 
druhé kategorii budou samostatně 
hodnoceny výkony žáků a případ-
ně rodičů s malými dětmi. Zváni 
jsou tedy všichni žáci! Podmínkou 
účasti je pouze požadavek, aby ale-
spoň jeden z dvojice dosáhl věku 
12 let. Očekáváme tedy i vzhledem 
k posunutí termínu na třetí týden 
v červnu, hojnou účast místního 
žactva. 

Druhá část programu bude nově 
obohacena o soutěž v netradičním 

plavidle. Závěr bude patřit volné 
zábavě. 

Možnost soutěžit má každý zdar-
ma. Pro malé děti a jejich rodiče 
bude připraven dětský slalom. Pro 

každého malého účastníka je při-
praven malý dárek. Těšíme se na 
všechny, kteří se přijdou pobavit v 
sobotu k rybníku.

Text a foto: JJ

Buštěhrad na vodě 2014

ořešínský vandráČek
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pelíšek v ČervnU

3. 6. od 15:30  
Výroba hvězdářského dale-
kohledu. 
Láká vás nebe plné hvězd? Všichni, 
kdo rádi pozorují hvězdy a noční 
oblohu, si s námi mohou vyrobit 

domácí teleskop se svým oblíbe-
ným souhvězdím. Vstupné: nečleni 
20,- (členi RC 10,-)

10. 6. od 15:30  
Malý zahradníček. 
Přijďte si s námi zasadit do květináč-
ku svoje vlastní jahůdky. Prosíme o 
předchozí rezervaci na email: rcpeli-
sek@email.cz. Vstupné: nečleni 40,- 
(členi RC 30,-)

21. 6. 14:00 - 14:30    
SVATOJÁNSKÝ POKLAD. 
Vydejte se spolu s námi na cestu pl-

nou pohádkových bytostí, na kte-
ré budeme plnit nejrůznější úkoly 
a na jejímž konci možná objevíme 
i ukrytý poklad. Start bude mezi 
14:00 – 14:30 hodinou, budeme se 
rozdělovat na dvě skupinky. Vstup 
zdarma.

Aktuální program a případné 
změny v programu najdete na na-
šich stránkách www.mcpelisek.cz

S p O RT

vítězný tUrnaj přípravky sk BUštěhrad

zprávy ze sokolovny 

Poslední volná místa na pří-
městský tábor 27. 7. 2015 – 31. 
7. 2015

Tábor je určen dětem již od 5 let 
do 12 let.Hlavní vedoucí je Marcela 
Jonešová. Bližší informace na www.
sokolbustehrad.cz. Přihlášky si mů-
žete vyžádat na e-mailu: sokol.bus-
tehrad@seznam.cz

Cvičení pro ženy 
Zveme všechny zájemkyně na cvi-

čení pro ženy do sokolovny. Hodiny 
jsou zaměřeny převážně na strečink 
a zdravotní tělocvik. Přijďte vyzkou-
šet! Každé pondělí a čtvrtek od 18:00 
do 19:00 hod. 

Zrušení tréninků Spartan-
Kids Kladno v sokolovně

Pro malý zájem jsme byli, bohužel, 
nuceni zrušit tréninky SpartanKids. 
Děti, které tréninky navštěvovali v 
naší sokolovně, mohou své perma-
nentky vyčerpat na hodinách pořá-
daných v Kladně. Bližší informace na 
e-mailu: spartankidskladno@gmail.
com nebo na tel. 775 994 445. 

stvení, stan s aktivitami pro menší 
děti, pískoviště, malování na ob-
ličej, jízdy na koních a především 
veselé vystoupení „Pan Žlutý a paní 
Karamela“ Divadelního spolku 
MIM o.s, které se setkalo s velkým 
ohlasem a nadšením. (www.nabid-
kapohadek.cz)

Nechyběl ani táborák, kde se 
daly opéct buřty či chléb, donesené 
z domova. Celá akce byla koruno-
vána příznivým počasím a velmi 
příjemnou atmosférou, za kterou 
bychom rádi poděkovali všem, kte-
ří nám pomáhali s organizací, ať již 
jednotlivcům na všech soutěžních 
stanovištích, tak Technickým služ-
bám města Buštěhrad, Junákům a 
sponzorovi Doma je Doma.               

Text a foto Jana Zárubová
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ČÍSLO 4.    ČERVEN 2015 

V pátek 8. května se hráči starší pří-
pravky zúčastnili turnaje Osvobození v 
Brandýsku, který se konal k 70. výročí 
osvobození a ukončení 2. světové války.

V prvním utkání SK Buštěhrad 
nasázel družstvu Slatiny osm branek 
a zvítězil vysoko 8:1. Druhý zápas 
byl opět jednoznačnou záležitostí 

a Buštěhrad, bez obdržené branky, 
přehrál Stehelčeves 7:0. V posledním 
zápase se Buštěhrad utkal s domá-
cím týmem Brandýsku,  který svoje 
dvě  předchozí utkání rovněž vyhrál 
a ve vzájemném zápase se mělo roz-
hodnout o vítězi turnaje. Mladí hráči 
Buštěhradu však nedali soupeři šan-
ci a s přehledem vyhráli 7:1 a stali se 
suverénním vítězem turnaje s celko-
vým poměrem branek 22:2. Dovrše-
ním  úspěšného počínání hráčů SK 
Buštěhrad bylo i individuální oceně-
ní, kdy cenu pro nejlepšího brankáře 
získal Jakub Štýbr, který i přes menší 
vytížení předvedl několik výborných 
zákroků a jednoznačně převýšil svoje 
brankářské konkurenty. 

Radek Hlavsa

Velký úspěch Capoeiry
Naopak velký zájem je o lekce Capoeiry. V součas-

nosti navštěvuje lekce Capoeiry 20 dětí. V tomto škol-
ním roce už nové žáky nepřijímáme, ale můžete se při-
jít podívat a přihlásit se na kurzy začínající v září.   

22. 9. 2015 - proběhnou zdarma ukázkové lekce pro 
širokou veřejnost v časech:
15:00 - 16:00 hodin (děti 5-7 let)
16:00 - 17:00 hodin (děti 8-13 let)
29.9.2015 - oficiálně odstartujeme kurzy capoeiry 
v časech:
14:00 - 15:00 hodin (děti 5-7 let)
15:00 - 16:00 hodin (děti 8-13 let) 
 (skupina I.)
16:00 - 17:00 hodin (děti 8-13 let)
 (skupina II.)

Min. počet v kurzu je 10 dětí. Maximální počet dětí 
v kurzu je 15. Cena kurzu: 10x tréninků á 1 500,- Kč.

Pozor:  akce - výhodné permanentky na září
Zakoupíte-li si 10hodinový zářijový kurz capoeiry 

pro děti již teď, obdržíte od nás slevu 10%. Pro souro-
zence je sleva 20%. Permanentky lze zakoupit u paní 
Bukové každé úterý od 15:00 do 16:00 hod. nejpozději 
do 23. 6. 2015!

Bližší informace: 
www.capoeiramandela.cz; info@capoeiramandela.cz 
+420 777 222 621

To nejlepší nakonec. 
Šachy - nejmladší člen krajským přeborníkem!

Skvělého úspěchu dosáhl nejmladší člen našeho ša-
chového oddílu Kryštof Švarc. Na začátku května vybo-
joval v Poděbradech titul krajského přeborníka v kate-
gorii do 8 let. Turnaje se zúčastnilo 44 malých šachistů 
a šachistek. Že je Kryštof mimořádný talent, dokazuje i 
to, že v březnu oslavil teprve 6. narozeniny!

Věra Buková

vítězný tUrnaj přípravky sk BUštěhrad
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k A M  Z A  k u LT u R O u
den dětí v zámecké zahradě

Kulturní výbor města Buštěhrad 
ve spolupráci s RC Buštěhradský 
Pelíšek a Junákem Buštěhrad Vás 
srdečně zve na
Den dětí v zámecké zahradě 

dne 31.5.2015 od 14:00 - 17:00

Na co se můžete těšit??
- společně si vyrobíme královské 

koruny, nazdobíme lahodné dor-
tíčky, vyzkoušíme praní na valše a 
zkusíme si výrobu mýdla

- čeká na Vás balonková dílna , nebo 
zdobení vařečky

- naučíme se  plést z pedigu nebo 
ovládnout hrnčířský kruh

- překvapení, které ještě Buštěhrad 
neviděl Slack - line -workshop, 
ukázky, možnost si tuto jedineč-
nou disciplínu vyzkoušet.

- těšit se můžete na skákací hrad a 
trampolínu

- vyzkoušíme si labyrintové hry, kví-
zy a spoustu dalších aktivit

Čeká na Vás taky tanec a divadel-
ní představení Divadla Játojsem v 
16:00 hodin. Zajištěno je také občer-
stvení - palačinky, párek v rohlíku, 
bramboráky ,freshjuice, sladkosti 
atd...

Celá akce se koná za finančního 
přispění Města Buštěhrad, DYNEX, 
AVE Kladno.

Těšíme se na Vás.
Za KV Gabriela Plachá

V Í T E ,  ž E …
70. výroČí osvoBození Čsr

V květnových dnech jsme si při-
pomněli významné výročí ukonče-
ní Druhé světové války v Evropě. 
Na území bývalého Českosloven-
ska padlo na 140 000 vojáků Rudé 
armády a několik stovek americ-
kých vojáků. Osvobozenecká voj-
ska dvou spojenců – USA a So-
větského svazu si rozdělila území 

republiky podle dohodnuté de-
markační linie na Jaltské konferen-
ci. Naprostá většina území bývalé-
ho Československa byla obsazena 
vojsky Sovětského svazu. 

Významnou pomocí Pražskému 
povstání byla účast Ruské osvobo-
zenecké armády (ROA) ve dnech 
6. až 8. května. Pohnutkou pomoci 

Pražanům byla zřejmě myšlenka 
získat ospravedlnění a zachránit si 
život a svobodu po válce. Marně. 
Česká národní rada v Praze na-
konec označila akce Vlasovců za 
vlastní záležitost ROA a alibisticky 
se od ní distancovala. Faktem ale 
zůstává, že vojáci ROA významně 
pomohli Praze z jihu a ze západu. 

drUhý roČník střeleckých závodů ze vzdUchových a floBertkových zBraní      
buŠ-guN   2015

Druhý ročník se konal trochu 
předčasně pro obrovský zájem sou-
těžících, ale padla vyvolená dubno-
vá neděle a bylo to tady, účastníci se 
sešli opět v plném počtu, což je 10 
borců, pro které je závod vypsán. 
Nové zbraně se třpytily ve slunci 
a majitelé na ně byli patřičně pyš-
ní. Úderem 9. hodiny vše vypuklo. 
Oproti minulému ročníku došlo ke 
zlepšení výsledků u všech, což bylo 
dáno pravidelným tréninkem. Ná-
lada byla vynikající. Závod skončil 
kolem 12. hodiny. Zvítězil pan Freja. 
Nejstarší účastník byl pan Penc st. 
80 let, který skončil na 5. místě, klo-
bouk dolů -ruka stále pevná. Střelci 
děkují sponzorům za dodanou mu-
nici. Sportu zdar.

Text i foto: Jiří Penc ml.
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ČÍSLO 4.    ČERVEN 2015 

k A M  Z A  k u LT u R O u

V Í T E ,  ž E …

ani nevíme, co tU máme

Víceméně náhodou jsem se zú-
častnil jedné z akcí, které měly 
sloužit jako rozptýlení a odmě-
na pro členy poroty dětské výsta-
vy v Lidicích při jejich nesmírně 
náročné práci. V této souvislosti 
jsem si vlastně uvědomil, co se v 
těsném sousedství našeho města 
odehrává. Sice za účasti dvou na-

šich spoluobčanů, ale bez zájmu 
další veřejnosti. A to již více jak 
čtyřicet let. 

V sousedních Lidicích, na přelo-
mu března a dubna, zasedala a ne-
uvěřitelně tvrdě pracovala porota 
Mezinárodní dětské výtvarné vý-
stavy Lidice 2015. Její kurátorkou 
je už několik let Buštěhraďačka  

Mgr. Ivona Kasalická. V meziná-
rodní porotě pracuje další náš spo-
luobčan, fotograf Martin Homola. 
Pro naše město je v podstatě ctí, 
že na tak významné akci, která je 
řazena mezi čtyři největší, a nejvý-
znamnější tohoto druhu na světě 
se podílejí dva občané Buštěhradu. 

Rád bych vám ukázal, co to ob-
náší. Každoročně do Lidic dorazí 
několik desítek tisíc obálek a ba-
líků s výtvarnými pracemi. Letos 
jich bylo 21.380 ze 71. zemí světa. 
Jenom je z obálek vyjmout, každou 
zaevidovat, potvrdit přijetí, vyhod-
notit zda splňují předepsané zadá-
ní a následně posoudit jejich umě-
leckou kvalitu, je nadlidský úkol. 
V letošní porotě se o to zasloužilo 
23 porotců, z čehož 8 bylo ze za-
hraničí (Slovensko, Belgie, Hong 
Kong, Litva, Lotyšsko, Rusko a 
USA). Ani vícejazyčná komunika-
ce mezi umělci a pedagogy nebyla 
přítěží. Po prvním kole bylo vyřa-
zeno přes 16.000 prací, které ne-
splnily podmínky. Ze zbývajících 

Velitel Vlasovců generál Buňa-
čenko v čele 23 000 vojáků obsa-
dil řadu důležitých bodů v Praze. 
Nejblíže k Buštěhradu se nacházeli 
příslušníci ROA na letišti Ruzyň. 

Průvodním jevem některých vo-
jáků Rudé armády bylo i znásilňo-
vání a krádeže. (Proti těmto zále-
žitostem nebyly imunní ani ostatní 
jednotky spojenců Velké Británie, 
USA a Francie). Velký zájem byl 
například o hodinky. Byla to zále-
žitost především druhosledových 
jednotek. Úloha Rudé armády byla 
během let 1941 až 1945 na rozdíl 
od jiných akcí v minulosti, kladná. 

Zvláštní pozornost patří likvi-
daci židovského národa. Více jak 5 
mil. vyvražděných dětí, žen, mužů 
a starců vede k zamyšlení. Jaké 

byly pocity Čechů a jiných národů, 
když byli odváděni Židé do kon-
centračních táborů? Kolik z nich 
bylo skutečně ochotno jim reálně 
pomoci? 

Druhá světová válka přinesla 
kolem 60 milionů obětí. Některé 
odhady hovoří až o 72 milionech 
(Wikipedie). Připomeňme si ně-
které státy a jejich ztráty. Německo 
7,5 mil., Itálie 459 000, Sovětský 
svaz 23,2 mil., USA 418 500, Velká 
Británie 450 400, Francie 562 000, 
Polsko 5,6 mil. 

Obrovské ztráty lidských životů 
Sovětského svazu nás nutí k zamy-
šlení. Z celkového počtu obětí bylo 
14,5 mil. jen civilních obětí. Kon-
flikt německé Třetí říše a stalinis-
tického Sovětského svazu byl stře-

tem dvou totalit. V případě Ruska 
pak šlo i o přežití národa a osvo-
bozující válku. Bez nadsázky lze 
říci, že bez boje Rudé armády pro-
ti fašismu by nebylo vítězství nad 
nacismem a nebylo by ani českého 
národa. A proto národům v býva-
lém Sovětském svazu patří díky, za 
vítězství spojenců v Evropě přede-
vším. A na své vítězství mohou být 
po právu hrdí. 

JJ
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túje jdoU přes Ulici podrUhé

Napříč Javorovou ulicí byly vysa-
zeny túje. Od pomníku padlých ve 
světových válkách byly túje odstraně-
ny. Tyto dvě skutečnosti jsem popsal 
v minulém čísle BZ a článek jsem 
doprovodil fotografiemi. Nevím, kdo 
túje od pomníku vzal a ani nevím, 

kdo túje přes Javorovou ulici vysadil. 
Napsal jsem o tom článek a tyto dvě 
absurdity jsem bez jakéhokoliv zlého 
úmyslu dal do souvislosti. Nicméně 
si myslím, že sázet stromy přes ulici 
není dobrý nápad podobně jako brát 
túje od památníku zesnulých. 

Omlouvám se proto paní Pavle 
Podané, která stromky přes ulici vy-
sadila za to, že můj článek v někom 
mohl vzbudit dojem, že jsem ji obvi-
nil z krádeže tújí u pomníku. Jsem si 
jist, že túje koupila a řádně zaplatila.

LZ

bylo vybráno a oceněno medailí, či čestným uznáním 
1.300 prací. Ať jsou to malby, grafiky, fotografie, ke-
ramika, sklo a další, určitě stojí za zhlédnutí. Jenom 
tak si můžeme uvědomit, jak náročnou práci odvedla 
porota a celý tým, který celou výstavu připravuje. A 
taky posoudit jak se kde ve světě zvyšuje úroveň žáků 
škol, které do soutěže práce poslaly. Přijďte se podívat 
a věřte, že nebudete litovat.

Text JP
Foto M. Homola

splašková kanalizace

Č T E N á Ř I  N á M  p Í Š Í

Když jsem si v posledním čísle Buštěhradského zpra-
vodaje přečetl úmysl vedení města zavést kanalizaci i do 
lokality rodinných domů u hřbitova, vzpomněl jsem si 
na historii kanalizace v ulici Okružní. 

V době, kdy ještě nebylo povinností developera uza-
vřít smlouvu s městem o řešení inženýrských sítí, za-
financovali sousedé, kteří vlastnili nemovitosti nebo 
pozemky v lokalitě „U kapličky“ kanalizační síť až k 
potoku, kde byla na jejich náklady vybudovaná velká 
kanalizační jímka. Ta se vyvážela, před napojením na 
městskou kanalizaci, asi 2x týdně. 

Městská kanalizace se vykopala před garážemi a zase 
zasypala. Přes ústní slib, že bude lokalita napojena, se tak 
nestalo. Opět se museli tehdejší obyvatelé ulice Okruž-
ní spojit a zafinancovat z vlastních kapes prokopání a 
napojení na veřejnou síť. Stálo nás to tehdy asi 140 000 
Kč včetně likvidace jímky (město mělo pro nás nabídku 
firmy za 347 140 Kč). Musel jsem absolvovat těžká jed-
nání na úřadech o povolení jiného napojení pod poto-
kem než drahý a nepraktický podvrt protlakem, který 
byl původně vyžadován. Námi vyhledaná stavební fir-
ma Aquarius nám potom napojila naši vybudovanou 
kanalizaci na městskou síť. A kdy se to vše odehrálo? Ve 
dnech 22. a 23. února 2008. Pamatujete sousedé? 

Text a foto JJ

1

2

Obr. 1. Podkopání potoka
Obr. 2. Napojení na městskou kanalizaci
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ČÍSLO 4.    ČERVEN 2015 

Přehled souvisejících akcí  
k 73. výročí lidické a ležácké tragédie 

v roce 2015

1. 5.–30. 6. 2015 Výstava „Sir Barnett Stross“ v Ležákách
7.5.–31. 8. 2015  Výstava „Návraty lidických žen“  

IN MEMORIAM, Lidice
14. 5.–17. 5. 2015  Výstava kaktusů a sukulentů  

Pod Tribunou, Lidice 
21. 5.–24. 5. 2015  Výstava irisů a kosatců Pod Tribunou, 

Lidice
23. 5. 2015  Start 41. ročníku půlmaratónu  

Nasavrky–LEŽÁKY–Nasavrky
30. 5. 2015 v 11:00 hodin  Zahájení výstavy 43. ročníku 

„Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
Lidice“ s předáním cen vítězům soutěže 
v Lidické galerii

* * *

1. 6.–30. 6. 2015   Výstava Genocida a arménské děti  
Pod Tribunou, Lidice

6. 6. 2015 v 10:00 hodin  Položení kytice u památníku lidických 
horníků na dole Mayrau

10. 6. 2015 v 8:00 hodin  Vzpomínka na pobyt lidických žen a jejich 
dětí v Reálném gymnáziu Kladno

10. 6.–13. 6. 2015  27. ročník štafetového běhu na trase 
Dukla–B. Bystrica–Javoříčko 
–Ležáky–Lidice 

11. 6. 2015 od 11:00 hodin  Slavnostní vyhlášení výsledků 
mezinárodní vědomostní soutěže  
„Lidice pro 21. století“ s předáním cen 
na zámku Nový hrad v Jimlíně

11. 6. 2015  Vyhlášení výsledků „Oběti a hrdinové“
12. 6. 2015 ve 20:00 hodin  Slavnostní koncert „Václava Hudečka 

a jeho žáků“ u muzea PL
16. 6. 2015 v 16:00 hodin  Položení kytice u pamětní desky lidickým 

dětem v Thomayerově nemocnici  
v Praze 4-Krči

16. 6. 2015 v 17:00 hod.  Položení kytice na domě, kde se  
narodilo 6 dětí po lidické tragédii,  
Praha 10 – Dykova ul.

16. 6. 2015 v 17:30 hod.  Vzpomínka u památníku obětí 
heydrichiády před krematoriem,  
Praha 10-Strašnice

doprovodne akce_lidice_lezaky_2015.indd   1 23.03.15   14:05

16. 6. 2015 v 18:15 hod.  Pietní vzpomínka, položení kytice  
v místě zastřelených 26 lidických občanů,  
Praha-Kobylisy

18. 6. 2015 v 10:00 hodin  Pietní akt u příležitosti 73. výročí boje 
parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
v Resslově ul., Praha 2

18. 6. 2015 v 10:00 hodin  Finále Battlefieldu Jana Kubiše  
a Josefa Gabčíka v Praze

18. 6. 2015 ve 12:00 hodin  Pietní akt u pomníku válečných 
parašutistů a účastníků domácího odboje,  
Praha 6-Dejvice

19. 6. 2015  Výstava „Vzpomínky na Karla Kněze“ 
v Ležákách

19. 6. 2015 v 10:00 hodin  Start Memoriálu Karla Kněze od pomníku 
v Louce u V. Kostelce

19. 6. 2015 v 18:00 hodin  Pietní akt u pomníku Karla Kněze,  
Louka u Vrbatova Kostelce

20. 6. 2015 v 11:15 hodin  Doběh Běhu míru Kladno–Lidice 2015
22. 6. 2015 od 10:45 hodin  „Oheň (bez) naděje“,  

Ležáky–Pardubičky–Lidice–Praha 
–Chelmno

22. 6. 2015 od 15:00 hodin  Pietní akt na počest popravených obětí 
heydrichiády u Památníku „Zámeček“ 
v Pardubicích

* * *

1. 7.–30. 9. 2015  Výstava „Populační politika 
v Protektorátu“ Pod Tribunou, Lidice

1. 7.–3. 8. 2015  Výstava „Život v přírodě očima seniorů“ 
v Ležákách

11. 7. 2015  Pietní vzpomínka k 72. výročí vypálení 
Českého Malína, Nový Malín

12. 7. 2015  Pietní vzpomínka k 72. výročí vypálení 
Českého Malína, Žatec

* * *

1. 9.–30. 12. 2015   Výstava putovní „Návraty lidických dětí“  
IN MEMORIAM, Lidice

1. 9.–31. 10. 2015  Výstava „Tragédie v ruské Chatyni“, 
v Ležákách

1. 10.–30. 12. 2015  Výstava „Historické putování z Kladna 
do Prahy“ Pod Tribunou, Lidice

1. 11.–31. 12. 2015  Výstava „Hirošima 1945–2005“, 
v Ležákách

doprovodne akce_lidice_lezaky_2015.indd   2 23.03.15   14:05

přehled soUvisejících akcí 
k 73. výroČí lidické a ležácké tragédie v roce 2015

Č T E N á Ř I  N á M  p Í Š Í
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V  s o b o t u  3 0 .  5 .  2 0 1 5  v  7. 3 0  h o d i n  s e  b u d o u  k o n a t  
každoroční rybářské závody pro děti od 6ti do 15ti let.

Sraz všech závodníků je v 7.30 na Babkách. Ti, kteří nevlastní rybářské 

vybavení, si je budou moci  v omezené míře zapůjčit. 

Dále bude k dispozici i odborná pomoc či rada od členů místního 

spolku rybářů, kteří jsou zároveň 

i pořadateli celé akce.

Na nejúspěšnější lovce čekají 

velmi pěkné ceny.

Tak hodně štěstí a Petrův zdar!
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Výtvarné dílničky se již staly 
nedílnou součástí nedělních 
pohádek v Lampionu! Konají se 
vždy od 13:30, a to za každého 
počasí. Vstup pro návštěvníky 
představení je zdarma.

V červnu nás čeká:

Papírové loutky
Vyrobte si papírovou loutku 
s pohyblivýma nohama a ru-
kama. 
neděle 7. června / 13:30

Barevná poušť Goab.
Stvořte svou vlastní barevnou 
poušť - mozaiku z barevné rýže.
neděle 14. června / 13:30

Předprodej vstupenek

Pokladna Divadla Lampion
nám. Starosty Pavla č. 4, Kladno, 
t: 312 242 732

online na www.divadlokladno.cz

Městské informační centrum
T. G. Masaryka 499, Kladno, 
t: 312 604 540

Ceny vstupného na domácí představení 
Městského divadla Kladno

Premiéry 200 Kč

Reprízy
•  dospělí: 180 Kč
•  studenti do 26 let, hendikepovaní a senioři    
   nad 65 let: 99 Kč

Ceny vstupného na domácí představení
Divadla Lampion

Premiéry 100 Kč
Vstupné 80 Kč

www.divadlokladno.cz
www.divadlolampion.cz

Premiéra adaptace známé 
dětské knihy Nekonečný 

příběh prvně na českém jeviš-
ti! Inscenace plná loutek, pro-
jekcí a hry se světly je určena 
pro děti od šesti let. Ponořte se 
s Bastiánem do tajemné knihy 
vyprávějící o chlapci Átrejovi, 
který za pomoci šťastného 
draka Falka hledá lék pro sko-
mírající říši Fantázii a její vlád-
kyni. Jaké je však Bastiánovo 
překvapení, když zjistí, že 
Fantázii může pomoci právě 
a jedině on sám! Bastián musí 
projít mnohými dobrodružství-
mi a postupně při nich ztratit 
vše, co měl, aby mohl znovu 
nalézt sebe sama a vrátit se 
domů…

Premiéra
sobota 13. června / 17:00

19:30 (naposledy v tomto roce)
Marie Antoinetta
příběh nejstylovější královny světové historie

15:00 (první repríza)
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

9:30
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

10:00
O holce zubaté
legrační pohádka o vážných věcech

10:00
Mach a Šebestová
napínavé příhody žáků 3.B

19:30
Česká kuchařka
příběh legendární kuchařky

17:00 (premiéra)
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

18:00
Plíce
netradiční love story

19:30
Noční motýl
divadelní adaptace české fi lmové klasiky

15:00
Čertovská pohádka
marionetová pohádka s kašpárkem, čerty 
a zlobivou princeznou

9:30
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

19:30 (50. repríza!)
Vinnetou
western na houpacích koních

9:30
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

15:00
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

9:30
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

9:30
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

9:30
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

10:00 (veřejná generálka)
Nekonečný příběh
dobrodružná cesta do světa fantazie

Červen
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Nekonečný příběh 
od června na jevišti 
Divadla Lampion!
Michael Ende

Čertovská pohádka
Zuzana Štancelová, Josef Štefan Kubín

Marionetová pohádka o tom, kterak se Husar 
pokouší ze spárů pekelných vyrvat krásnou 

princeznu a ouplně ji zachránit. Jenže není prin-
cezna jako princezna. Co s takovou, která zlobí 
a neposlouchá? Král si s ní neví rady, čerti se 
o ni chodí ucházet. A jaképak je to doopravdy 
v pekle? Je tam horko? Je tam tma? A najde se 
vůbec někdo, kdo má dost odvahy, aby se tam 
dolů vydal? Kašpárek pomůže všechno vyřešit!

Repríza
neděle 7. června / 15:00

Červnové výtvarné 
dílničky
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