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sobota

DAVID KOLLER
MEKY ŽBIRKA / EWA FARNA
MAREK ZTRACENÝ / KABÁTTRIBUTE / SLZA
MODERÁTOR: VLASTA KOREC / START: 14.00 HOD. / 22.00 OHŇOSTROJ

VSTUPNÉ OD 12-TI LET: 50 KČ / VYUŽÍVÁME SYSTÉM VRATNÝCH KELÍMKŮ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 17. 8. V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU, T. G. M. 499, KLADNO

www.mestokladno.cz

Generální partner Mediální partneři

neděle

DIVADLO LAMPION
VYSTOUPENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ

MODERÁTOR: VLASTA KOREC / START: 10.00 HOD. 

AREÁL SLETIŠTĚ (ZÁBAVNÍ ATRAKCE V ULICI SPORTOVCŮ)

KLADENSKÉ HELIGONKY / ORCHESTR FRANTIŠKA ŠITTY
MLÁDEŽNICKÁ KAPELA VLADUNGEN (DE)
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Poznejte jedinečný svět nakupování, služeb a zábavy ne-
jen pro děti. Nové obchodní centrum Central Kladno 
v samotném centru města přináší klidný nákup bez front ve více 
než 75 obchodech se světovými i domácími značkami, restau-
race, kavárny i fi tness centrum. Mezi obchody nechybí H&M, 
C&A, New Yorker či Reserved. Děti potěší hračkářství Pompo, 
čtenáře zase knihkupectví Neoluxor. Nejen potraviny nakoupíte 
v hypermarketu Albert. Občerstvit se můžete například 
v  KFC nebo pizzerii Coloseum.

Součástí centra je i zcela unikátní výstava divů světa sestave-
ných z kostiček LEGO®.  Malí i velcí se mohou těšit na ohromné 
modely monumentů světových metropolí, hlavním exponátem 
je několikametrová přesná kopie pražského hlavního nádraží. 
Pro návštěvníky centra je samozřejmě k dispozici zdarma pří-
stupné kryté parkoviště. 

P. BEZRUČE 3388, KLADNO
WWW.CENTRALKLADNO.CZ

SLEDUJTE NAVIGACI CENTRUM

Celkem více než 75 značek!
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Vážení čtenáři,

je to úloha, kterou ve středověku 
zastávali šašci. Poukazovali na něco 
zjevně nesmyslného a nespraved-
livého a svojí odvahou bavili spo-
lečnost. Šaškům se platilo kopanci. 
Byla to všeobecně uznávaná valuta. 
Nicméně se na šašky docela dalo. 
Nikdy nepožívali zjevné úcty, ale 

leckdy došlo i k nápravě. Dnes je to 
úloha médií. 

I Buštěhradský zpravodaj je jed-
ním z takových ventilů, do kterého 
můžete napsat o všem, co vidíte ve 
svém okolí. Můžete svým článkem 
hledat podporu a najdete třeba i 
někoho, kdo bude sdílet vaše roz-
hořčení nad zjevnou nesmyslností 
nějakého rozhodnutí. Je ale velice 

pravděpodobné, že dostanete i ko-
panec a že se vás bude někdo ptát, 
proč to děláte, co je vám do toho 
nebo proč nenecháte naši rodinu na 
pokoji.

Velké zadostiučinění nám ale 
přináší zjištění, že kritické články o 
dění v našem městě velice často ve-
dou k nápravě.
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Informace pro majItele kanalIzačních jímek

Poznejte jedinečný svět nakupování, služeb a zábavy ne-
jen pro děti. Nové obchodní centrum Central Kladno 
v samotném centru města přináší klidný nákup bez front ve více 
než 75 obchodech se světovými i domácími značkami, restau-
race, kavárny i fi tness centrum. Mezi obchody nechybí H&M, 
C&A, New Yorker či Reserved. Děti potěší hračkářství Pompo, 
čtenáře zase knihkupectví Neoluxor. Nejen potraviny nakoupíte 
v hypermarketu Albert. Občerstvit se můžete například 
v  KFC nebo pizzerii Coloseum.

Součástí centra je i zcela unikátní výstava divů světa sestave-
ných z kostiček LEGO®.  Malí i velcí se mohou těšit na ohromné 
modely monumentů světových metropolí, hlavním exponátem 
je několikametrová přesná kopie pražského hlavního nádraží. 
Pro návštěvníky centra je samozřejmě k dispozici zdarma pří-
stupné kryté parkoviště. 

P. BEZRUČE 3388, KLADNO
WWW.CENTRALKLADNO.CZ

SLEDUJTE NAVIGACI CENTRUM

Celkem více než 75 značek!

Město Buštěhrad dojednalo s Vodárnami Kladno-Mělník, že bude možné obsahy soukromých kanalizačních 
jímek svážet do buštěhradské čistírny odpadních vod. Bude to však možné pouze prostřednictvím fekálních vozů 
VKM (kvůli kontrole obsahu, množství a správného vypouštění do ČOVky). Svoz možno objednat na VKM u p. 
Kordulové, tel. 312 812 721. Tato nabídka platí pouze pro fyzické osoby.

DJ

často kladené dotazy (faQ):
Kdo vymyslel tu zatracenou změnu 
přednosti na Hřebečské?!?

Změnu přednosti na Hřebečské 
vyvolali někteří obyvatelé Hřebeč-
ské, protože zde jezdili řidiči příliš 
rychle. Podobu značení navrhnul 
dopravní odbor kladenského Magis-
trátu. Od změny si slibujeme celkové 
zklidnění provozu (až si lidé zvyk-
nou jezdit pomaleji a dávat na kři-
žovatkách větší pozor). Že se změna 
jiným obyvatelům naopak nelíbí, je 
komunální realita. Nyní kladenský 
dopravní odbor řeší ulicí Lípovou 
jako 2. etapu.

Proč nesvítí veřejné osvětlení směrem 
na Bouchalku?

Lampy směrem na Bouchalku 
byly kdysi zřejmě budovány poně-
kud nadivoko, elektroinstalace je 
nevyhovující a nefunkční.

Bude se něco dělat s panely na hřbito-
vě, které vyčnívají z cesty a zakopává 
se o ně?

Ano, proběhne alespoň provi-
zorní oprava nejhorších míst. Jinak 
hřbitov potřebuje celkovou rekon-
strukci, máme na něj hotový projekt 
a pokusíme se s ním požádat o něja-
kou dotaci.

Poteče konečně na hřbitově voda?
Ano, vodovodní přípojka se právě 

rekonstruuje (v době vydání BZ je 

už pravděpodobně hotová). Nádrž-
ka zůstává na stejném místě.

Na novém Ořešínském hřišti není žád-
ný stín. Zasadí se tam nějaké stromy?

Ano, zasadí se na podzim, neboť 
tato doba je pro ně z vegetačního 
hlediska nejlepší.

Proč zrušili v Buštěhradě lékárnu? 
Dá se s tím něco dělat?

Lékárnu provozovatel zrušil, pro-
tože se mu zřejmě nevyplatila. Ma-
jitel objektu se snažil sehnat jiného 
provozovatele, avšak zatím neúspěš-
ně. V době, kdy jsou lékárny sou-
kromým byznysem, s tím město bo-
hužel mnoho neudělá.
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prodělat ledro

Bude někdy v Buštěhradě bankomat?
O bankomatu v současnosti jed-

náme s ČSOB, jejímž je město klien-
tem. Doufáme, že by to mohlo vyjít, 
neboť v současnosti již máme (ofici-
álně) 3150 obyvatel, což je počet, při 
kterém z bankomatu již pravděpo-
dobně bude takový výběr, aby se to 

bance vyplatilo. Navíc, podle nově 
vypracované demografické prognó-
zy, v roce 2026 bude mít Buštěhrad 
dokonce již 4000 obyvatel.

Na Vašem webu jsem nenašel některé 
údaje, jiné jsou zastaralé. Plánujete 
doplnění nebo změny na webu?

Ano, momentálně se pracuje na 
zcela nové podobě webových strá-
nek města, hotové by měly být bě-
hem podzimu.

DJ

Dovolte přidat krátkou informaci, myslím, že vhodnou do příštího Buštěhradského zpravodaje: cel-
ková dosavadní suma sbírky pro naše spoluobčany zasažené výbuchem plynu dosáhla od svého spuštění 
výše 66.500,- Kč. 

Martin Kosa ze dne 14. 8.

Když k  nám letos 23. května při-
jeli Lederští, aby se poklonili památ-
ce svých krajanů pochovaných na 
buštěhradském hřbitově, byla účast 
Buštěhradských mírně řečeno sporá. 
Evidentní důkaz toho, že se, přes veš-
keré iniciace a aktivitu našeho kroni-
káře, tahle část historie prostě jaksi 
„nedostala pod kůži“.  A právě prv-
ní vyprávění Jardy Pergla mne před 
lety přivedlo k tomu, abych si v buš-
těhradské knihovně vypůjčil několik 
publikací, které se příběhem vystěho-
valců z  údolí Ledro zaobírají. Zpo-
čátku jsem vnímal tuto strofu první 
světové války zajímavou proto, že to 
pro mne byla úplně nová informace, 
později mne zaujala zejména ohledně 
oné přímé souvislosti s Buštěhradem. 
Dozvěděl jsem se, že Italové chovají 
tyto vzpomínky ve velké úctě. Proto, 
z jejich iniciativy, podepsaly zástupci 
obcí Molina di Ledro, Pieve di Led-
ro, Bezzecca, concei, Tiarno di Sotto 
a Tiarno di Sopra, dne 28. 6. 2008, 
slavnostní Dohodu o partnerství 
s  českými obcemi Buštěhrad, Nový 
Knín, Příbram, Všeň, Milín, Ptice, 
Chyňava a Doksy. Také jsem se doče-
tl, že obce v údolí Ledro založily Svaz 
obcí Valle di Ledro, který byl schvá-

len referendem obyvatel údolí dne 30. 
11. 2008. Se zájmem jsem samozřej-
mě poslouchal i vyprávění vyslanců 
z Buštěhradu, kteří již oblast jezera 
Ledro navštívili. Avšak zážitek, který 
jsem prožil při mé první cestě do to-
hoto krásného místa, předčil všechna 
očekávání.

Do Itálie jsme vyrazili za horkého 
jitra 3. července 2015. Buštěhrad-
ský tým - Daniela Javorčeková, 
Helena Blesková, Martin Kosa a já 
– s  díky přijal pozvání Lederských 
u příležitosti slavnostního zahájení 
výstavy Bohemia mia (se kterou jste 

se mohli také seznámit, před časem 
v zámecké sýpce pana Helíska), ten-
tokrát instalované v  kostele Colle 
S. Stefano v  obci Bezzecca. Dlouhá 
cesta na jih skončila večer na bře-
hu jezera v příjemném hotelu Mez-
zolago a hlavně u společného stolu 
v hasičské zbrojnici v Pieve di Ledro. 
Už tam bylo jasné, kdo z Čechů tu 
není prvně. Srdečná objetí, přátelské 
polibky a pevné stisky rukou byly 
skvělou ouverturou pro atmosféru, 
která provázela doslova všechny 
chvíle strávené s  italskými přáteli. 
Pro komunikaci se používaly všech-

: Pomník československých legionářů v Prabi 
- Arco - foto Jiří Blesk 
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ny možné jazyky, dokonce i gesta a 
posunky, ale porozumění bylo jed-
noznačné. Chvíli mi trvalo, než jsem 
pochopil, že se zde bez patosu mluví 
srdcem. O to víc mi vyhovovalo do-
mácí pohoštění, které pro nás lede-
rské dámy připravily. Cítil jsem se 
hned „v cizích krajích“ moc pěkně a 
spokojeně.

Následující ráno jsme si prohléd-
li malý sobotní jarmark v  Molině 
di Ledro a navštívili tamní archeo-
logické muzeum. Pak jsme byli do-
praveni na báječnou skalní vyhlídku 
na jezero Lago di Garda, abychom 
následně absolvovali lehce nároč-
nou a exponovanou Polnale – pů-
vodní stezku, která bývala jedinou 
přístupovou cestou do údolí Led-
ra od města Riva del Garda. (Ještě 
druhý den mne z toho sestupu bolely 
nohy, přestože jsme z cesty, po níž po 
staletí probíhalo zásobování údolí, 
absolvovali jen tu méně strmou část 
a směrem dolů.) V  Rivě jsme pak 
byli za námahu všichni odměněni 
tradičním italským obědem. Ná-
sledovala návštěva nedaleké obce 
Prabi-Arco, kde účastníci meziná-
rodního setkání položili květiny a 
zapálili svíčky u pomníku poprave-

ných českých vojáků, v malé zahra-
dě pod strmými skalními stěnami. 
Vyslechli jsme se zájmem vyprávění 
o jejich tragickém osudu. Dozvěděli 
jsme se také, že pozemek, na kterém 
památník stojí, věnovalo Trentino 
českému státu. Byl to zvláštní po-
cit, být v  Itálii a v  České republice 
zároveň. Spontánně nás napadlo, že 
bychom do „té naší zahrady s oliva-
mi“ věnovali nějaké české stromy. 
Třeba švestky. Ano, víme, že je čes-
kým symbolem lípa, ale švestky si 
Lederští v  někdejším exilu oblíbili 
snad ze všeho nejvíce. Dodnes jsou 
v  nabídkách tamních restaurací 
švestkové knedlíky se skořicí a 
cukrem výjimečným lákadlem.

Po návratu do hotelu jsme si 
užívali „osobní volno“, které jsme 
strávili koupáním v  jezeře a odpo-
činkem. Připravovali jsme se na 
slavnostní večeři, přichystanou prá-
vě v našem hotelu na terase. Podve-
černí zatažená obloha sice mnoho 
dobrého nevěstila, ale odbylo se to 
pár kapkami a docela příjemným 
ochlazením. Po osmé se nás u stolu 
sešlo mnoho, a tak byla příležitost 
k dalšímu seznamování. Asi bych se 
opakoval, popisoval-li bych tu přá-
telskou pohodu a slavnost bez for-
malit. Pozoroval jsem vzácné hosty, 
funkcionáře různých institucí, sta-
rosty, místostarosty a tajemníky a 
… ale také ženy požárníků, veselou 
překladatelku, dámy z  vyšších kru-
hů, manželky zastupitelů českých a 
italských obcí a … a sledoval jsem 
samozřejmě i svou usměvavou ženu 
Helenku, i naší noblesní starostku 
Danielu, i polyglota Martina Kosu 
nebo třeba zástupkyni české amba-
sády, co dorazila až z Říma. Bylo to 
velmi interesantní. Atmosféra se po-
dobala jakémusi setkání přátel po le-
tech. Po bohaté večeři, několika spo-
lečenských proslovech, přípitcích 
a předávání dárků, se konečně roz-

proudila neformální debata v men-
ších kroužcích. Nejprve se hovořilo 
v „národních skupinkách“, ale poz-
ději se lidé promísili, aby doslo-
va nalézali společnou řeč. Témata 
se různila, od „ústředního moti-
vu akce“ k osobním věcem, došlo i 
na žertovné příhody nebo zážitky 
z předchozích návštěv, no prostě ten 
večer rozezníval jakýsi všeobjímají-
cí pocit klidu, přátelství a potěšení. 
(Snad jediný já, jako obvykle, jsem se 
trochu mračil, ale tak už jsem naros-
tl. Však přesto jsem hluboce vstřebá-
val všechny ty výše zmíněné vjemy a 
cítil jsem se velice spokojeně. Možná 
jsem nakonec byl i veselý, jako ostat-
ní, zejména když se k  závěru veče-
ra podávala špičková káva s  letitou 
kořalkou.) A pak slavnost skončila, 
hosté byli rozváženi k ubytování do 
jiných vesnic, znovu se objímalo 
a třáslo rukama, ale všichni věděli, 
že se vbrzku opět sejdou. Naše bu-
štěhradská skupinka si ještě chvíli 
užívala odlesků nočního jezera, do-
pilo se, dopovídalo a šlo se spát. (Já 
jsem usnul vmžiku, jakoby mě někdo 
do Ledra hodil…)

Nedělní ráno bylo opět sluneč-
né, ale nebylo moc horko. Tedy 
prozatím. Po snídani pro nás 
opět přijel dobrý duch Giulian-
ni s  požárnickým mikrobusem 
a odvezl nás do obce Bezzecca, kde 
se v  místním kostele chystala slav-
nostní vernisáž výstavy Bohemia 
mia – prezentace dokumentů a fo-
tografií o lederských vysídlencích 
a jejich životě v Čechách. Svato-
stánek Colle S. Stefano, s  malým 
hřbitovem poblíž, stojí majestátně 
nad obcí u paty  horského hřebene.  
Malebný pahorek je doslova poset 
nejrůznějšími obelisky a pomníčky, 
které připomínají boje za italskou 
svobodu a nezávislost. Však také 
byl onen skalnatý hřeben opravdo-
vým bojištěm! V jeho stráních si ná-
vštěvník může prohlédnout mnoho 
pozůstatků z  původního systému 

Sázení lípy- foto: Bezecca
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„rathův“ zámek – jak dál?

opevnění, okopy, podzemní objekty, 
střílny a stanoviště. K  obeznáme-
ní s historií zde slouží i informační 
stánek s různými publikacemi, foto-
grafiemi a plánky, v několika světo-
vých jazycích, takže se každý může 
alespoň na chvíli trochu vžít do drs-
ných reálií dávné minulosti. Přesto-
že je okolí kostela velmi příjemným 
prostorem s pěšinami k procházkám 
a lavičkami k tichému posezení, byl 
zážitek z toho místa velmi sugestiv-
ní.  Ale vzápětí, když se na cestě ob-
jevili muzikanti v barevných krojích, 
vrátili jsme se do současnosti. Slav-
nost začala pěkně ve stínu kostela. 
Četa  historického klubu horských 
myslivců, vybavená dobovými uni-
formami a insigniemi, stála sym-
bolicky stráž nad naším přátelským 
setkáním. Celé to bylo uvedeno 
českou hymnou, po níž následovaly 
projevy, kterými byla všeobecně 
podpořena a motivována společná 

myšlenka rozvíjení historického 
odkazu a prohlubování vztahů mezi 
českými a italskými obcemi. Smysl 
toho setkání byl naplněn a pomalu 
se vše nachýlilo k  odjezdu. Trochu 
nám to bylo líto, ale ubezpečili 
jsme se v  přesvědčení, že se do 
nádherného Valle di Ledro určitě 
chceme někdy příště vrátit.

Možná se to, co se zde snažím po-
psat, zdá jako klišé, ale věřte, že opak 
byl pravdou. Po celou dobu strávenou 
v  údolí Ledro jsem nepocítil jediný 
náznak strojenosti nebo přetvář-
ky, na všech stranách.  Až s dojetím 
jsem vnímal, jak se Lederští věnují 
staré vzpomínce s přirozenou úctou. 
A přidám-li k tomu dojem, jenž 
by se dal přirovnat k  radostnému 
setkání se vzdálenými příbuznými, 
byl jsem z  celého toho „výletu do 
historie“ upřímně nadšen. Veškerá 
ta bezprostřednost a vstřícnost 
mí přinášela pocity bezpečí 

a sounáležitosti. Však, při všech 
těch libých zážitcích, na mne 
často doléhal jistý smutek. A to, 
když jsem si uvědomil, jak málo 
z Buštěhradských se o tuto část 
historie města zajímá. Možná je to 
tím, že už se to všechno odehrálo 
moc dávno. Snad je důvodem, 
že jsme se o všem tom dozvěděli 
relativně nedávno? Nebo je to prostě 
takový ten syndrom současnosti, kdy 
na nic není čas a všechno musí být 
bombasticky servírováno, abychom 
si toho vůbec všimli? Nebudu to 
řešit, jen z  toho pramení pocit 
jakéhosi neurčitého dluhu. A na ten 
by bylo záhodno začít šetřit. Už jen 
proto, že „prodělat Ledro“ je prostě 
bomba!  

Jiří Blesk 

V červencových týdnech se k Bu-
štěhradu opět soustředila pozor-
nost médií v souvislosti se soud-
ním líčením v kauze exhejtmana 
Davida Ratha. Několik dní před 
tím jsem musela poskytovat stano-
viska různým médiím, která zjišťo-
vala aktuální stav zámku, i názory 
nového vedení města (pobavili mě 
zástupci jedněch novin, kteří si 
naříkali, že už tři dny u soudu po-
slouchají monotónní projevy pana 
Ratha, že už z toho jsou unavení a 
proto si udělali výlet do terénu). V 
den soudu přijela dokonce Česká 
televize i se současným středočes-
kým hejtmanem Milošem Peterou, 
aby s ním natočili na pozadí zám-
ku živé vstupy. Od pana hejtmana 
jsme se nedozvěděli nic nového – 
opět jen to, že kraj ještě neví, zda 
zámek opraví, či zda najde vhod-

ného investora. Byla jsem nicméně 
ráda, že pan hejtman přijel a viděl 
již naši novou fasádu v kontrastu 
s „krajskou“ zchátralou, i naši ne-
dávno otevřenou krásnou knihov-
nu. Třeba to bude pro Kraj motiva-
cí alespoň k opravě fasád. Nyní už 
by za to (před krajskými volbami) 

možná nasbírali i nějaké politické 
body.

Pan Rath byl za korupci při ve-
řejných zakázkách ve Středočeském 
kraji odsouzen k osmi a půl letům 
vězení a k peněžitému trestu cca 20 
milionů Kč. Odvolal se však, takže 
celá kauza ještě zdaleka nekončí. 

Zatím jen zčásti opravená fasáda zámku. 
Foto J. K. Riesová
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ČÍSLO 7.  ZÁŘÍ  2015 

výzva pro výherce loňského štrůdlování

Nás buštěhradské především mrzí, 
„že ho nezavřeli trochu později“ – 
že rekonstrukce zámku nestihla as-
poň začít a nemohla být přidělena 
evropská dotace – protože pak by se 
výrazně zvýšila šance na dokončení. 
Při pohledu na naše krásně opra-

vené západní křídlo však věřím, že 
obnova zámku se nakonec prosadí a 
že za pár let bude CELÝ zámek oz-
dobou města a centrem kulturního 
a společenského života. Dobrá do-
stupnost z Prahy a letiště, výstavba 
nových technologických parků v 

průmyslové zóně a jejich spolupráce 
s vysokými školami, to vše přináší 
nové nápady a možnosti k využití 
areálu.

DJ

Dovoluji si touto cestou požádat výherce ŠTRÚDLOVÁNÍ na loňském Jarmarku, zda by se mi mohl ozvat.  
Bohužel se mi doma občas vyskytuje skřítek “ čurbesíček“ a tím pádem nemohu něco najít a to něco je 

tentokrát velice důležitá věc a to jsou kontakty na výherce loňského Štrúdlování. Důležité je to proto, že ceny, 
váleček a šerpa, jsou putovní. Věřím, že letos Jarmark a Štrúdlování opět bude, a tak bychom rádi výherce 
putovními cenami dekorovali.  

Možná bude tuto výzvu číst někdo, kdo výherce zná, možná dcera, která za rodiče výhru přebírala. 
Děkuji za pochopení a kontaktovat mě můžete na telefon 736 660 753. 

                                     St. Šumná

R OZ h OVO Ry

neobyčejné osoby buštěhradské

Věděli jste, že v Buštěhradě žije jed-
na polovina juniorského tanečního 

páru umístěného mezi 6-ti nejlepšími 
v republice? A druhá bydlí jen kousek 

odsud – na Dříni? Po 
tomto článku to už vědět 
budete. 

Dovolte, abych vám 
následujícím příspěv-
kem představila finalis-
ty MČR 2015 v tancích 
Elišku Plachou a Honzu 
Buranta.

Elišce je 12 let a v 
Buštěhradě žije s rodi-
či a mladším bráchou 
Honzíkem už 10 let. 
Chodí do místní ZŠ 
(právě nastoupila do 7. 
tř.) a donedávna navště-
vovala i buštěhradskou 
ZUŠ a Junáka Buštěhrad. 
Postupně se ale zacíli-
la právě na tancování a 
tomu věnuje většinu své-
ho času. Tančí 4 roky.

Honzovi je 13 let a 
žije s rodinou v Kladně 
na Dříni. Je to čerstvý 
osmák a chodí na „sta-
rou Amálku“ v Kladně. 
Tancování se věnuje 6 let.

Jako taneční pár byli dáni dohro-
mady v TK Admira Kladno před cca 
třemi lety. Nyní jsou členy Taneční 
školy MADAT Plamínek v Praze. Tré-
ninkům věnují 4 dny v týdnu.
EH:  Jaká byla vaše cesta k tancování? 
Jak jste se k tomu dostali?

E: Já jsem ve čtyřech letech začala 
v Praze dělat balet a to mi vydrželo 
až do osmi let. Pak mě to ale přestalo 
bavit a tak jsem začala hledat různé 
jiné sporty. Koukala jsem třeba i na 
krasobruslení a podobně a našla jsem 
společenské tancování a to mě zauja-
lo nejvíc. Tak jsem začala chodit do 
Kladna do tanečního klubu Admira 
a tam jsem nejdřív tancovala sama a 
pak mě dali do páru k Honzíkovi.

H: K nám do školy jednou přinesl 
jeden pán přihlášku na taneční krou-
žek a táta, protože sám dřív tancoval, 
se mě zeptal, jestli tam chci chodit a 
já souhlasil. To mi bylo sedm let. Nej-
dřív jsme se učili ve škole základy tan-
cování a já pak přešel právě do Admi-
ry, kde jsem se poznal s Eliškou.
EH: Proč u vás tancování vyhrálo nad 
ostatními kroužky/koníčky? 

E: Tancování mě ze všech spor-
tů zaujalo nejvíc na první pohled asi 

Foto J. Pergl
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vítězný turnaj přípravky sk buštěhrad

hlavně kvůli tomu, že se mi líbily ty 
holčičí šaty. A chtěla jsem to prostě 
zkusit a pak mě to začalo bavit.

H: Já jsem si řekl, že to prostě zku-
sím a taky mě to začalo bavit. A tak 
nějak jsem věděl, že se tam naučím i 
jiné věci, třeba zkušenosti s fungová-
ním v páru a tak. 
EH: Co je pro vás největším úspěchem 
ve vašem tanečním světě? Co konkrét-
ně pro vás osobně je „to nejvíc“?

E: Pro mě to je určitě poslední 
MČR, kde jsme se umístili v latině na 
6., v kombinaci (pozn.: 10 tanců - lati-
na i standard) na 5. a ve standardních 
tancích na 4. místě. 

H: Pro mě je to taky určitě MČR 
2015 a k tomu ještě to, když nás náš 
trenér po tom mistrovství objal. On 
to na soutěžích nedělá, ale tady měl 
asi velkou radost, protože to bylo naše 
první mistrovství ve standardech.
O tancování jsme si povídali ještě dlou-
ho. Dozvěděla jsem se spoustu věcí. 
Mimo jiné i o rozdělení věkových ka-
tegorií (Eliška s Honzou jsou v Junior 
I. a budou přecházet do Junior II.) a 
ujištění, že se dá začít opravdu v ka-
ždém věku. Dále pak o zařazení do 
výkonnostních tříd – Eliška a Honza 
jsou ve třídě B – v té nejvyšší, které 
mohli vzhledem k věku zatím dosáh-
nout. Probírali jsme i to, jak vypada-
jí běžné taneční tréninky, jestli se dá 
tancováním uživit nebo i o tanečních 
soutěžích, které pravidelně navštěvu-
jí několikrát měsíčně. Dostali se i do 
ciziny a to hlavně díky sponzoringu 
Města Kladna bez jehož financí by se 
těchto mezinárodních soutěží účastnit 
nemohli. Konkrétně byli v Itálii, Polsku 
a Německu. Bylo toho hodně a je vidět, 
že pro oba je tanec jejich životem. 
Mě ale zajímal i jejich „svět“ mimo ta-
neční parket.
EH: Už jste přemýšleli o tom, jakou 
střední školu si vybrat? 

E: V Praze je taneční konzervatoř, 
kam bych si přála jít, ale na druhou 
stranu nevím, jestli by mě bavily ty 
další tance, které se tam učí - např. 
hip hop apod. Mám nejblíž k tomuhle  
stylu tancování, ještě třeba balet nebo 
moderní, ale styl street dance a tak, to 
nevím. Moje mamka dělala konzerva-
toř a tak také vím, že po vystudování 

je pak docela malý výběr zaměstnání, 
které může člověk dělat, protože je to 
hodně konkrétní směr. Teď přemýš-
lím o tom, že bych od osmé třídy na-
stoupila na šestileté gymnázium. Ale 
ještě uvidím.

H: Já o konzervatoři nepřemýšlel. 
Nejraději bych chtěl jít asi na kuchaře 
nebo třeba i na automechanika. 
EH: Vím, že volného času moc nezbý-
vá, ale když náhodou ano, co rádi dě-
láte?

E: V zimě mám moc ráda lyžování. 
Jinak jsem ráda s kamarády. Ale nejvíc 
mám ráda rodinné výlety, když se nám 
podaří najít nějaký společný volný čas.

H: Já buď chodím ven s kamarády 
zahrát si fotbal, florbal nebo si jdu 
domů lehnout a poslouchat hudbu a 
odpočívat.
EH: Co si myslíte o „dospělácích“?

E: Myslím, že kdyby dospělí nebyli, 
že by tady byl strašný chaos a všich-
ni by byli jak divoká zvířata. Takže je 
to fajn, že tady dospěláci jsou. Jenom 
třeba někdy nechápou, že bych něco 
chtěla, že něco potřebuju. Mají to 
všichni a oni řeknou, že je to zbyteč-
ný. Prostě nechápou tu situaci. To je 
jako by oni potřebovali třeba benzín a 
já bych jim řekla, že chci zůstat doma, 
tak na co kupovat benzín.
EH: Jak vás vnímají vaši vrstevníci ve 
třídě, kteří nemají žádný takový koní-
ček jako vy?

H: Mně ve škole jedna část kluků, 
takoví ti frajeři, říkají baleťáku. Někdy 
mě to štve, že vybouchnu, ale někdy 
je mi to jedno. No a další část mě zase 
naopak obdivuje. Měli jsme ve škole 
akademii, kde jsme dělali předtanče-
ní. Bylo tam asi 20 kamarádů od nás 
ze třídy a těm se to moc líbilo. 

E: Mně se nikdo nesměje, protože 
u holky je to brané jinak. Jen někomu 
třeba připadá divné, že tančím se stá-
lým partnerem. 
EH: Co se vám líbí nebo naopak nelíbí 
ve městě, kde žijete?

H: Mně se nelíbí to, že je všude bor-
del, skládky. Lidi tam vyhazují věci, 
i když za to můžou dostat pokutu. A 
dobré je zase to, že tady mám hodně 
dobrých kamarádů, kteří tu žijí.

E: V Buštěhradě je super to, že se to 
tady neustále zlepšuje a modernizuje. 
A nelíbí se mi druhá půlka zámku. 
EH: Kdybyste mohli na světě cokoliv 
změnit, co by to bylo?

H: Kdybych mohl něco změnit, 
tak bych si přál, aby na světě nebyly 
katastrofy, vraždy a aby nebyly války. 

E: Já bych chtěla, aby tady nebyli zlí 
lidé a byl na světě optimismus. Aby se 
neděly žádné katastrofy a ošklivé věci. 
No a pak bych si taky přála, aby se 
dostalo tancování na olympiádu. Pro-
tože to zatím jako olympijský sport 
není. 
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ČÍSLO 7.  ZÁŘÍ  2015 

vzpomínky na doly

Eliška a Honza i přes svůj jas-
ný úspěch působí jako neuvěřitelně 
skromní dospívající. Dělají něco, co 
je baví, nemají prostor pro nudu a 
zbytečné věci, svého času si váží a 
dokážou s ním hospodařit. Vyzařu-
jí spokojenost, nemají typické „pu-
berťácké“ nebo otrávené projevy… 
Jsou jiní než jejich vrstevníci bezcílně 

se poflakující venku. Tato „jinost“ by 
měla být normou. A není to myšleno 
tak, že by každý měl dělat závodně 
nějaký sport nebo se něčemu věnovat 
profesionálně. Je to o tom, dělat věc, 
kterou milujete a která vás naplňuje. 
Něco, co můžete prožívat teď a tady, 
ale zároveň něco, co vám dává smysl 
i do budoucna. Tito dva neobyčejní 

lidé takovou věc mají. Až jsem jim to 
jejich nadšení trochu záviděla. 

Vám všem, kteří nic takového ve 
svém životě nemáte, bych přála, abys-
te si nějakou takovou činnost našli a 
rozsvítili tím svoje oči stejně tak, jako 
svítily Elišce a Honzovi, když mluvili 
o svém tančení. 

EH

Měl jsem možnost si pohovořit 
společně s posledním havířem, který 
vyfáral z uzavíraného dolu Schöeller 
u Kladna. Jindřich Šafář byl dlouhá 
léta na pozici narážeče u těžní jámy. 
Vzhledem k tomu, že řada našich 
občanů na dolech fárala, možná jim 
vzpomínky oživí rozhovor, který jsem 
s panem Šafářem uskutečnil, a který 
tak našim čtenářům předávám. Určitě 
bychom uvítali vzpomínky i místních 
havířů nebo huťařů. 
Jaké jsou vaše vzpomínky z dětství?

JŠ: Dětství jsem prožil v Otvovi-

cích. S kamarády jsme často chodíva-
li na důlní haldy a sbírali lunty, které 
jsme pak zapalovali u ohně. 
Co to byly lunty?

JŠ: Lunty byly nespálené zápalné 
šňůry k výbušnině, a některé, které se 
nespálily, jsme sbírali na haldě, kam 
se vyvážela hlušina, a pak zapalovali. 
Na haldu se ovšem nesmělo, tím to 
pro nás bylo lákavější. Největším pro-
blémem ale bylo, čím lunt zapálit. Dě-
tem se tehdy zápalky neprodávaly. V 
té době nám bylo pět, šest let.

Jak jste se do-
stal na šachtu?

JŠ: Učil jsem 
se nejprve důl-
ním zámeč-
níkem, poté 
horníkem a po 
vyučení na bý-
valé Vaňkovce 
v Kamenných 
Ž ehrovic ích 
nastoupil na 
důl Schöeller 
do Libušína, 
prošel několi-
ka pracovišti a 
nakonec větši-
nu svého pů-
sobení v dole 
jsem pracoval 
jako narážeč.
Můžete nám 
přiblížit prá-
ci narážeče? 

JŠ: Jedná 
se o zabezpe-
čení a dohled 
nad činností 
u klece těžní 
jámy na patře 
v dole. Hlav-

ní náplní práce narážeče ale je těžit 
plné vozy z dolu směrem na povrch 
a současně svážet vozy prázdné. Tou 
samou jamou se dopravoval i potřeb-
ný materiál nezbytný pro těžební čin-
nost tedy kolejnice, části výztuže atd. 
Kromě toho jsem samozřejmě posílal 
i pracovníky po směně na povrch a 
před směnou do dolu. 
To byla určitě zodpovědná práce. Jak 
jste si se strojníkem, který zabezpečo-
val jízdu klecí, vyměňoval informace 
a pokyny?

JŠ: Dorozumívali jsme se signál-
ními údery. Například 1 úder zna-
menal stát, 2 údery pomalu dolů, 3 
údery těžba, 4 údery pomalu naho-
ru, 5 úderů jízda mužstva. Zde se ve 
všech případech jedná o pohyb těžní 
klece.  Kromě toho jsme měli k dis-
pozici důlní telefon, který se využíval 
dost často. 
Musel jste tedy zažít i řadu případů, 
kdy jste na povrch posílal i zraněné 
havíře? 

JŠ: Ano, to bylo každý týden něco, 
zažil jsem bohužel i smrtelné úrazy. A 
nebylo jich málo.
Co kouření, smělo se v dole kouřit?

JŠ: V žádném případě nesmělo, ale 
často se to porušovalo. Osobně jsem 
zaplatil několik pokut, ne proto, že 
jsem kouřil, ale protože jsem se ne-
chal chytit. 
Jak se havíři chovali u klecí, když 
chtěli vyfárat po šichtě?

JŠ: Cpali se do klecí jako stádo, tla-
čili se, aby byli nahoře, co nejdřív. Do 
klece, která měla čtyři etáže (každá po 
šestnácti osobách) se jich dokázalo 
směstnat i dvacet do jedné. Samozřej-
mě se jednalo o porušení předpisu, 
což mimochodem na šachtě nebylo 
nic až tak neobvyklého.
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požár v buštěhradu

Jaké jste měli za vaší doby socialis-
mu výhody?

JŠ:  Výhod bylo poměrně dost. Asi 
nemusím zdůrazňovat, že s dnešní 
dobou se to nedá vůbec srovnávat. 
Např. měli jsme možnost v rámci re-
habilitace jet jednou za dva roky do 
lázní na čtrnáct dnů, vše úplně zdar-
ma, navíc jsme měli celý pobyt pla-
cený ve výši průměrného výdělku, 
nebylo zase až tak složité získat byt, 
i když za cenu upsání se na deset let, 
ale i tak jsme tam vydrželi o hodně 
déle. Když dnes někomu řeknu, že 
jsem tehdy dostal byt zadarmo, ni-
kdo nevěří. Jeden čas jsme i dostáva-
li svačiny, byl dotován oběd (v roce 
1974, kdy jsem se vyučil 3,50 Kč). 
Každý jsme měli nárok na tzv. de-
putát ve formě uhlí. Svobodní 22.5 
q, ženatí 45. Kdo bydlel v paneláku, 
dostal to proplacené nebo svůj ná-

rok prodal kolegovi z vesnice. Tím 
ovšem výčet výhod nekončí.
Kolik tenkrát stál nájem bytu?

JŠ: Byt jsem dostal 1983 (2+KK) a 
nájem stál 160 Kč. Já tehdy vydělával 
v dělnické profesi asi 3000 Kč. 
Jaké to bylo odcházet jako poslední 
s posledním vyfáraným důlním vo-
zem ze šachty, když se uzavírala? 

JŠ: Smutné, uzavírala se jedna 
etapa života a přede mnou byla ne-
jistota. Cinkání klíči přineslo i svá 
negativa
Jak dlouho jste v důchodu a jaké 
období života pro vás bylo dosud to 
nejhezčí, na které rád vzpomínáte?

JŠ: V důchodu jsem již t.č. sedm-
náct měsíců  a přestože mám dob-
ré manželství a vychoval jsem jed-
nu dceru, nejraději vzpomínám na 
bezstarostné dětství a potažmo i na 

zlatý život za svobodna, dost jsem 
cestoval, projel jsem sedmnáct zemí 
Evropy a Asie, což je dnes zcela ne-
možné

Děkuji za rozhovor.
JJ.

PS: Podělte se i vy s námi o vaše zá-
žitky a vzpomínky z dolů, hutí i ji-
ných zaměstnání, které jste zažili. 
Pište na bzpravodaj@seznam.cz nebo 
písemně na adresu MěÚ k rukám Ji-
řího Janouškovce – příspěvek do Buš-
těhradského zpravodaje.

DrůBež Červený HráDeK, firma DráB, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 

prodává slepičky snáškových plemen 
tetra hnědá a dominant 

Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří (14 – 19 týdnů) 
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! 

Prodej se uskuteční: 15. září  a  19. října   2015 
Buštěhrad – u  fotbal. hřiště - 12.35 hod. 

Při prodeji slepiček  -výkup králičích kožek-cena dle poptávky
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod, tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

I N FO R M AC E

K požáru, který vypukl v sobo-
tu 15. srpna v kuchyňce bytového 
domu v Kladenské ulici, bylo vy-
sláno hasit několik posádek hasičů. 
Požár se jim podařilo zlikvidovat 

již kolem poledne. Zasaženo touto 
pohromou bylo šest bytových jed-
notek.  Dva lidé se nadýchali kouře. 
Jedno dítě muselo být do bezpečí 
slaněno po fasádě domu. Naštěstí 

nebyl důvod k ničí hospitalizaci, ni-
kdo nebyl vážně zraněn.

Příčinou požáru bylo proudové 
přetížení elektrického rozvaděče.

v buštěhradě vznIkla nová škola

Dne 1. 9. 2015 se v Buštěhradu 
otevírá nová malá soukromá základ-
ní škola Donum Felix, která pracuje 
na základě demokratických princi-
pů a je určena pro žáky ve věku 6 - 

15 let. Pro školu byl zrekonstruován 
objekt čp. 109 u rybníka. Děti i do-
spělí z Donum Felix se těší na spo-
lečnou práci a dny strávené v nově 
upraveném prostředí, děkují za pod-

poru také městu Buštěhrad a uvítají 
spolupráci s jeho občany.

Mgr. Jana Udatná
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ČÍSLO 7.  ZÁŘÍ  2015 

posezení přI muzIce

I N FO R M AC E

S politováním všem mimobuš-
těhradským občanům oznamujeme, 
že na základě průzkumu zájmu bu-
štěhradských obyvatel účastnit se 
této akce (kterou doteď pořádal Kul-

turní výbor města) jsme se rozhodli, 
že posezení při muzice již dále orga-
nizovat nebudeme. Pro seniory však 
budou pořádány jiné akce, např. v 
září posezení při muzice v Hotelu 

Buštěhrad v rámci Posvícení, anebo 
akce Domova s pečovatelskou služ-
bou Buštěhrad.

 Za Kulturní výbor města -  Helena Blesková

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

čáry a kouzla v údolí střely

Harry Potter, Lord Voldemort, 
Brumbál a další hrdinové z brada-
vické školy, byli klíčové postavy ce-
lotáborové hry na letošním táboře, 
konaného 18. 7. - 1. 8. 2015 na řece 
Střele.

   Toto téma bylo zvoleno na přá-
ní dětí z loňského tábora. Já osobně 
jsem si nedokázal představit, jak na-
příklad uvést do reálu hru Famfrpál, 
kde ve filmu či knize létají hráči na 
koštěti a snaží se vsítit „gól“ do zavě-
šené obruče. Do toho Harry Potter 
létá sólo, nezávisle na svém mužstvu 
a chytá  zlatonku. Všechny tyto i 
další jiné filmové triky byly bravur-
ně vyřešeny a děti si celou hru ná-
ramně užívaly. Užívali si i vedoucí a 
instruktoři. Všichni se totiž aktivně 

zapojili do klání mezi soupeřícími 
čarodějnými kolejemi.

   Tábor však není jen nekonečné 
hraní. Tábor jsou i povinnosti tábor-
níků. Nošení vody, dřeva, hlídání tá-
bora nebo mytí nádobí, to vše větši-
nou zvládli na jedničku. Odměnou 
jim bylo koupání se v pomalu ale jis-
tě vysychající Střele a dobré jídlo, jež 
v dětech mizelo neuvěřitelnou rych-
lostí v neuvěřitelném množství (tím 
dělaly obrovskou radost kuchařkám, 
které se po prvním týdnu strachova-
ly, že je ta banda malých otesánků 
stejně jednou sní).

   Letošní tábor se opravdu povedl. 
S dětmi nebyl žádný problém. Poča-
sí, i když tropické, nás nezaskočilo a 
všichni dospělí na všech pozicích to 

zvládli naprosto v pohodě a to asi i 
proto, že se vždy na táboře vrátí do 
svých dětských let a hrají si s i o ně-
kolik generací mladšími kamarády. 
Hry prostě mažou roky.

   Nakonec tohoto krátkého člán-
ku bych chtěl poděkovat všem, kte-
ří se na přípravě, výstavbě a chodu 
tábora podíleli. Bez nich to nejde a 
nikdy nepůjde. Dále chci poděkovat 
MěÚ Buštěhrad za finanční podpo-
ru, za kterou jsme zakoupili čtyři 
nové stany. Poslední dík patří panu 
Pavlu Palivcovi, jehož pozemky vy-
užíváme ke stavbě tábora a k většině 
táborových her.

   Takže díky všem a příští rok zas 
na Střele. Ahoj.

   Za sdružení Střela
   Jaroslav Fencl – Ferda

zprávy ze sokolovny 
Capoeira opět od září

Capoeira je brazilské bojové umění, 
které v sobě mísí akrobatické prvky, 
tanec a hudbu. Capoeira pro děti je 
určena pro všechny, nezávisle na věku, 
pohlaví nebo fyzické zdatnosti. Každý 
žák si míru zátěže nastaví tak, jak mu 
vyhovuje. Postupně se učí od pokro-
čilejších žáků a rozvíjí své schopnosti 
a fyzickou zdatnost. Dětská Capoeira 
je lehčí formou hry. Zlepšuje kondici 
i sebevědomí dítěte. Seznamuje ho s 
novou kulturou, jazykem, zpěvem a 
hudebními nástroji. Učí dítě respektu 
k okolí.

Kurzy Capoeiry zajišťuje občanské 
sdružení Grupo Mandela působící v 
Praze od roku 2006. Jejich cílem je ší-
řit brazilskou kulturu prostřednictvím 
bojového sportu Capoeira. 

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

Minimální počet v kurzu je 10 dětí, 
maximální 15.

Cena kurzu: 10 tréninků 1 500,- 
Kč. Pro sourozence je sleva 10%.
Bližší informace: 

www.capoeiramandela.cz 
info@capoeiramandela.cz 
+420 777 222 621 

24. října 2015 19:00 hod. – Diva-
dlo v sokolovně

Již tradičně k nám zavítá divadlo 
V.A.D., tentokrát s kusem Upokojen-
kyně. Komedie z prostředí domova 
pro seniory 

„Mi řekni, proč je to na světě tak de-
bilně zařízený – když je ti třicet, tak ne-
víš co dřív, musíš se starat vo děti, vo ba-
rák, vydělávat na hypotéku a když jseš 
pak starej a máš čas, tak na knížky ne-
vidíš, nic už dělat nemůžeš, jenom ležíš, 
koukáš do stropu a čekáš, jestli tě někdo 
poctí třicetiminutovou návštěvou…“

Vstupenky můžete zakoupit v 
krámečku u školy nebo přímo na 
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k A M  Z A  k U Lt U R O U

krátká zpráva o dlouhé rybě

místě v den představení. 
Vstupné 100,-Kč

Od září samozřejmě začíná i 
pravidelná činnost našich od-
dílů: šachy, stolní tenis, volejbal a 
cvičení pro ženy. Rádi přivítáme nové 
členy i nové nápady.  

Bližší informace o všech oddílech 

včetně kontaktů naleznete na našich 
webových stránkách www.sokolbus-
tehrad.cz

Jaký byl letošní první příměst-
ský tábor v sokolovně

V termínu 27.7. - 31.7 2015 pro-
běhl v sokolovně první příměstský 
tábor a troufám si říci, že velice 

úspěšně. Tábora se zúčastnilo 21 
dětí, nejmladšímu byly 4 roky a nej-
staršímu 12. I když věkové rozpětí 
bylo poměrně velké, děti se báječně 
doplňovaly. Během týdne měly bo-
hatý program, byly na odpoledních 
výletech na Čabárně a na Okoři, na 
celodenním výletě v Lánech, kde  
v oboře nakrmily daňky, hrály si v 
lese a prohlédly si i zámecký park. 
Samozřejmě se našel čas i na sport 
a výtvarnou činnost. Poslední den 
byla přednáška a pro všechny vel-
mi atraktivní ukázka policejních 
psovodů. Tábor zakončilo opékání 
vuřtů a většině dětí se domů oprav-
du nechtělo. Velké poděkování pa-
tří  hlavní vedoucí tábora Marcele 
Jonešové a o nic menší i Dianě He-
rákové a Simoně Vinšové, všechny 
se o děti celý týden skvěle staraly. 
Už nyní se těšíme na 2. příměstský 
tábor v příštím roce.

Věra Buková

Účastníci tábora. Foto archív Sokol

6. 10. Křeslo pro Josefa Vejvodu (k umělcovým 70!)
večerem provází Jiří Vaníček, hudební doprovod Jitka 

Hosprová – viola, Kateřina Englichová - harfa 
15. 10.  Křeslo pro Zbigniewa Czendlika

večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
22. 10. Křeslo pro Miroslava Bobka, ředitele ZOO Praha

večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
29. 10. Křeslo pro režiséra Petra Horkého

večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

Všechny pořady začínají v 18 hodin a trvají cca 1,5 hodi-
ny. Vstupenky je možno zakoupit v recepci Lidické galerie, 
cena 90,- Kč, změna programu vyhrazena.

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

Z Buštěhradu je možné využít autobusové linky č. 22, 
která zastaví přímo před Lidickou galerií. Odjezdy z Bu-
štěhradu: 17:38 hod. (v Lidicích 17:41), zpět: 19:29 nebo 
20:30 hod. Možné navštívit restauraci Lidická galerie.

přehled kulturních představení  památníku lIdIce přIpravovaných v rámcI 
“lIdIckých zImních večerů“ říjen 2015 

 V Í t E ,  ž E . . .

Na svátek apoštolů Petra a Pavla, 
tedy 29. června, se letos v Buštěhradě 
stala malá, nicméně záznamu hodná 
událost. Hrdinou té akce se stal buš-
těhradský rybář Václav Sýkora (zva-
ný Vincek), jemuž se podařilo z vod 
Nového rybníka vytáhnout kapitální 
úlovek. Přestože kapři v našem reví-

ru dosahují průměrné délky 40 cm, 
měl tenhle gigant délku skoro dvoj-
násobnou! Třebaže buštěhradská ry-
bářská historie jistě zaznamenala le-
dacos překvapivého, musí se uznat, 
že kapr 81 centimetrů je opravdu 
jedinečná trofej. Gratulujeme!

Text Jiří Blesk, foto Martin Fila
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ČÍSLO 7.  ZÁŘÍ  2015 

k A M  Z A  k U Lt U R O U

 V Í t E ,  ž E . . .

Č t E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

ať je jakej chce, je náš!
Motto: V jednom z aspektů popisuje 
slovník cizích slov xenofobii jako „od-
por; nepřátelství; nedůvěra ke všemu ci-
zímu; strach z cizinců a nenávist k nim“. 

Hodně českých médií nás denně 
informuje o problémech s běženci, 
například z válkami sužovaných ob-
lastí Středního Východu nebo Afriky, 
nápadně dramatickou formou, která 
nás nenápadně sune právě do stavu 
xenofobního vnímání. Nebudu da-
leko od pravdy, když prohlásím, že 
středoevropské národy jsou latentně 
xenofobní již odpradávna, Čechy a 
Moravany nevyjímaje. Snad to zavi-
nili starověcí nájezdníci, středověcí 
uzurpátoři nebo novověcí okupanti, 
kteří přitáhli na naše území. Kupří-
kladu, ono takové vojenské tažení, to 
nebyli nikdy jen vojíni, frajtři nebo 
generálové. Za ozbrojenou čelád-
kou šla celá řada lidí, bez kterých by 
bojovníci nebyli bojeschopní, tedy 
felčaři, kováři, kuchtíci, pradleny, 
truhláři, ale i třeba markytánky, tedy 
prodavačky nejrůznějšího potřeb-
ného zboží. A tak nebylo nic neob-
vyklého, že se mnozí z těchto „po-
cestných“ přidali k vojsku, aby někde 
našli nové útočiště.  Mnozí z nich se 
v cizím kraji usadili a dál místo nich 
zase pokračovali místní dobrodruzi. 
Domorodci sice vždycky nějakým 
způsobem z pobytu vojsk tyli, ale 
průvodní jevy takového tažení, jako 
zlodějna, drancování nebo znásil-
ňování žen, vyvolávaly u domácího 
obyvatelstva jednoznačný odpor. Ten 
se v tom čase projevoval jen výjimeč-
ně, ale jen voje odtáhly, sesypaly se 
výčitky na ty „cizáky“, kteří zůstali. 
Bylo to tak nějak logické…

Ale proč to tady popisuji? Zhru-
ba před deseti lety jsem tady v Bu-
štěhradě zažil vzrušené debaty na 
téma „náplavy“. Před dvaceti lety 
jsem v Praze denně slýchával o roz-
pínavosti vietnamské minority. Dnes 

a denně spousta lidí lamentuje nad 
množstvím Ukrajinců, Bulharů či 
Rumunů, kteří sem přišli za prací. Za 
železnou oponou jsme totiž trochu 
odvykli na takové to malé „stěhování 
národů“. Bohužel, ne každý má zku-
šenost s emigrací, tak si nedovedeme 
představit, s jakými problémy se mu-
sejí přistěhovalci potýkat. Ale přáte-
lé, ruku na srdce, nevyhovuje nám i 
v neděli dlouho otevřený krámek se 
základními potravinami nebo ne-
zjednali jsme si někdy nějaké „za-
hraniční“ pracovité kopáče a šikovné 
zedníky? A co teprve ty diskutované 

„náplavy“? Přeženu-li to, na prstech 
by se dali spočítat buštěhradští rodá-
ci, co se o své město opravdu zajíma-
jí a něco pro jeho rozkvět dělají. Už 
mnoho let na veřejných zasedáních 
zastupitelstva v plénu jasně převa-
žují „přistěhovalci“. Pořádá se tady 
spoustu populárních kulturních a 
společenských akcí, u jejichž zrodu 
povětšinou stáli ony „náplavy“. Bu-
štěhradští imigranti si tu opravují 
staré domy, aby co nejdéle setrvala 
malebnost města, ale staví si i domy 
nové, ve kterých by také rádi spoko-
jeně žili a zestárli, stejně jako domo-
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rodci. Jen to chce překonat tu his-
toricky zakořeněnou nevraživost ze 
strany jedněch a jakousi opovržlivou 
povýšenost těch druhých. Někdo to 
sice řekne nahlas, ale většinou se la-
mentuje jen za zavřenými dveřmi. 
Škoda.

Až si tohle vyřešíme, až v sobě 
překonáme tyhle primitivní pocity, 

až se naučíme vnímat, čím může 
být jeden druhému prospěšný, až 
zadusíme tu vžitou xenofobii v nás, 
budeme mnohem spokojenější. Pak, 
až přestaneme vnímat tyhle margi-
nální odlišnosti, začneme víc myslet 
na náš společný domov, aby se dob-
ře žilo. A budeme zdravě sebevědo-
mí. A nebudeme na nikoho jiného 

svalovat vlastní pocity viny. A pak 
také, s klidem sobě vlastním, dovo-
líme všem běžencům, emigrantům a 
uprchlíkům světa, aby obohatili náš 
život alespoň tím málem, co si při-
vezou v pomyslném uzlíku. Dejžto-
pánbůh, sousedé!

Jiří Blesk

C h O D EC

čtenářský deník aneb proč už vlastně nepotřebujI knIhovnu
Málokdo z nás si pamatuje první 

samostatně přečtené slovo. Mně se k 
stáru vybavují nejrůznější dávné věci, 
ale ani já takové slovo neznám. Asi 
bych si jej dal jako heslo k elektronic-
kému bankovnictví... 

Však, na co si matně pamatuji, je 
taková ta pýcha a hrdost, se kterou 
jsem přiběhl za maminkou, abych se 
pochlubil, že už úplně sám čtu. Připa-
dal jsem si najednou dospělý. Asi jako 
když jsem později zkusil první cigare-
tu. Prostě bláhový, ale šťastný pocit z 
překročení důležitého životního pře-
dělu. 

„Karel nese mouku v zeleném klo-
bouku, Jarka nese krupici v červené 
čepici“ nebo „ten náš Pavel, to je kos, 
ztratil boty, chodí bos“ omílal jsem 
donekonečna ještě babičce, taťkovi 
a strejdovi Jirkovi. Dokonce jsem to 
jednou četl i ségře Janě.  Ale to bylo 
naposledy, co jsem jí něco přečetl, 
protože namísto zasloužené pochvaly, 
se ozvalo jen jedovaté „Tsss!“. To jako-
že: „To je toho, já už toho přečetla dva-
krát tolik, a to jsem mladší, heč!“ . No, 
chápete to: To se jí to vytahovalo, když 
už tehdy byla snaživá a chytřejší…

Za opravdový vstup do čtenářské-
ho života však považuji knížku „O 
letadélku Káněti“, kterou jsme lous-
kali společně při hodinách českého 
jazyka. Tak se mi už začala probouzet 
představivost. Docela snadno jsem si 
v duchu přehrával jakýsi filmeček, v 
němž se řešily všechny ty věci okolo 
toho báječného létajícího stroje. Jen 
ta obrovitá kukadla postaviček ilust-
rátorky Zmatlíkové mne trochu dě-
sila. Ovšem neděsila mne tolik, jako 
představa bolesti, jakou musela zažít 

medvědice, co jí ruský sadista Vasil 
zákeřně přiskřípl tlapy do rozštípnuté 
klády. Vzpomínáte? No jasně, „Míša 
Kulička“ byl náš druhý školní best-
seler.

Fantazie se mi rozbíhala na plné 
obrátky, když jsem se později nořil 
dvacet tisíc mil pod moře, odlétal 
ukradenou vzducholodí, a s profeso-
rem Aronaxem jsem bifloval řády a 
podřády ploskolebců a blanokřídlých. 
Nemohl jsem se od těch knih odtrh-
nout. Všude jsem je s sebou nosil a 
ten skutečný svět okolo mne spíš otra-
voval a zdržoval od všech těch báječ-
ných dobrodružství, která byla v těch 
knihách ukryta. Vydrželo mě to dlou-
ho, dlouho.My muži prostě věčně zů-
staneme rozvernými školáky…

A pak to přišlo! Objevil jsem něco, 
co předčilo všechna má očekávání! 
Našel jsem dvířka do další životní di-
menze. Událo se to tehdy, kdy jsem 
objevil docela nenápadnou knížku, 
úplně náhodou, ve druhé řadě rodi-
čovské bibliotéky, která pohnula mým 
doposud dětským světem. Autor se 
jmenoval Osvald Kohle a název byl 
na můj první pubescentní pohled 
poněkud nudný: „Kouzlo lásky“. Byv 
dítko zvídavé, a již tehdy nevybíravě 
četbychtivé, vyňal jsem onu publikaci 
z řady a otevřel jí namátkově na stole. 
Listy zaševelily a zůstaly samy rozpa-
žené na stránce …tak jak byly zřejmě 
navyklé … a myslím, že to byly strany 
64 – 69…, kde trčel nadpis kapitoly 
„Polohy při koitu“. Tehdy jsem netu-
šil, že všechny možné takzvané „spro-
sťárny“ mají docela slušná a učená 
pojmenování. Byl to šok! Ještě dlouho 
jsem s touhle knihou zalézal po no-

cích pod deku, abych zde, při svitu ka-
pesní svítilny, pronikal do tajů života, 
od početí do konce. Přečetl jsem v té 
knize snad i tiráž…

No, co vám mám povídat, od té 
doby nedám na knihy dopustit. A čtu 
pomalu. A čtu pečlivě. Nemám po-
třebu zhltnout dvě tři novinky týdně. 
Mám rád pátrání po skryté autoro-
vě motivaci, o vábení Hrabalově, o 
obhrouble lidské duši Steinbeckově, 
prožívám stovky let pološílené samo-
ty na mexických pouštích, piknikuji 
s bratry Strugatskými a Marťany, do-
konce jsem investigativní na dovolené 
v Itálii přečetl „Účastníky zájezdu“, 
nebo jsem se trochu nudil v mno-
ha odstínech šedi. Avšak, řeknu vám 
přátelé, slovy českých klasiků  „na po-
kraji smrti hladem, na pokraji smrti 
zoufalstvím, ale stálo to za to!“. 

Nedám na knížky dopustit. A čtu 
nejen je. Všude nás obklopují pís-
menka. Je to přehledné, vyznám se 
v tom a přináší mi to většinou klid a 
jistou. Jen té fantazie už v reklamních 
letácích a návodech k použití, a vlast-
ně všude kolem, poněkud ubylo. Je mi 
jen trochu smutno, když si vzpome-
nu na ta kvanta krásných formulací, 
květnatých přívlastků a překvapivých 
rozuzlení, která rozehrála můj svět.

Mám však nový nápad! A knihov-
nu k němu ani moc nepotřebuji. Budu 
totiž víc číst mezi řádky a v očích své 
ženy Helenky! To se mi vždycky vy-
platilo.

Jiří Blesk 2015

(příspěvek autora k slavnostnímu 
otevření knihovny v zámku)
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C h O D EC



Do divadelní sezony 2015 / 2016  
vstupuje Městské divadlo 
Kladno zostra. Hned na začát-
ku nové divadelní sezony jsme 
pro vás připravili premiéru ně-
kolika ztřeštěných aktovek fran-
couzského komediálního autora 
Georgese Courtelina v režii kla-
denského herce Jiřího Š. Hájka. 
Publikum tímto srdečně zveme 
na návštěvu Podnájmu na bul-
váru Courteline 12. září 2015.

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
Nekonečný příběh 110 Kč
Vstupné 80 Kč

www.divadlokladno.cz
www.divadlolampion.cz

Celosvětově známá dětská 
kniha konečně v divadelní 

adaptaci! Říše Fantázie skomí-
rá. Najde se hrdina, který ji za-
chrání? Bastián, Átrej a šťastný 
drak Falco vás čekají v příběhu 
o přátelství, odvaze i poznání  
o sobě samém.
 
Reprízy
sobota 19. září / 10:00
pondělí 28. září / 15:00

19:30 premiéra
Podnájem na bulváru Courteline
série malých sarkastických komedií

19:30 (první repríza)
Podnájem na bulváru Courteline
série malých sarkastických komedií

18:00 (novinka)
Česká kuchařka
příběh legendární kuchařky

19:30
Vražda na Nilu
mistrovský kousek královny detektivek

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

15:00
O holce zubaté
legrační pohádka o vážných věcech

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

10:00
Smolíček Pacholíček
pohádkový muzikál s jezinkami

15:00
Hobit
dobrodružná výprava za pokladem draka Šmaka

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

Program na měsíc září
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Novinka na repertoáru! 
Nekonečný příběh
Michael Ende

Dárek k Mezinárodnímu dni seniorů
Česká kuchařka 
Šimon Caban, Magdalena Dobromila Rettigová

Dne 30. září slavíme Mezinárodní den seniorů, ke 
kterému se letos malou pozorností připojuje i 

Městské divadlo Kladno. Na tento den jsme pro vás 
připravili reprízu jednoho našeho novějšího titulu, a 
to České kuchařky v režii Šimona Cabana. Reprízu 
nasazujeme netradičně již od 18:00 a za speciální 
vstupné 50 Kč pro seniory od 65 let. Všem seniorům 
tedy přejeme mnoho zdraví, optimismu a vitality. 

Originální adaptace nejslavnější české kuchař-
ky od Magdaleny Dobromily Rettigové. Na jeviště 
se vedle receptů dostal ale hlavně životní příběh 
samotné Rettigové. Diváky tak čeká divadelní 
zážitek plný křehkých citů, dramatických zvratů  
i báječných vůní. 

Režie: Šimon Caban;
v hlavní roli Magdaleny Dobromily Rettigové:  
Alena Štréblová, Petra Tenorová  
a Ivan Vodochodský, 
dále hrají: Petr Buchta, Jan Grundman,  
Jiří Š. Hájek a Tomáš Petřík.

Repríza
středa 30. září / 18:00

První premiéra 
sezony je za 
dveřmi! 

 
 

Předprodej na září i říjen již zahájen!


