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   NOVÁ PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ OTY PAVLA DOKONČENA  

KIX ZVE DO DIVADLA!   STRAŠIDELNÝ REJ  

 VÝLET DO PLOSKOVIC A VELKÉHO BŘEZNA   

    ŽIJÍ S NÁMI: KHALED A EVA AL ALI      

      ZÁVODNICKÁ RODINKA Z BUŠTĚHRADU
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Pamětní deska na domě Buštěhrad v Lenzumo. Foto: J.Pergl Čarodějský rej v Pelíšku. Foto: Archiv Pelíšek

Na fotografii zleva: Šimon Kristen,  Filip Sýkora,  
Antonín Kadlec.  Foto: P. Suchopár
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Zdeňka

Zdeňka Vestfálová je nejčerst-
vější členkou redakční rady (RR) 
Buštěhradského zpravodaje (BZ). 
Má výhodu v tom, že je u zdroje in-
formací na MěÚ, kde také pracuje. 
Již po příchodu do RR se zapojila 
aktivně do vytváření obsahu BZ, a 
měla odvahu se názorově vyjádřit 
i proti většině. Vždy se snažila svůj 
pohled podpořit argumenty. Díky 
její osobě máme možnost si mnoho 

věcí ověřit, pokud je nějaká záleži-
tost, která se týká agendy města, ne-
jasná. Zdeňka, pokud vím, nevyne-
chala zatím žádnou schůzku RR, je 
dochvilná, věcná, pracovitá a jde k 
věci bez dlouhých okolků. 
Zdeňka na sebe vzala zodpovědnost 
výkonného redaktora – neplacené, 
časově náročné a často nevděčné 
funkce. Této pozice se zatím zhos-

tila dobře a vede schůzky RR s pře-
hledem a dobře zajišťuje i technic-
ké záležitosti související s vydáním 
každého nového čísla. Jsme rádi, že, 
ačkoliv má řadu jiných povinností, 
dokáže vést úspěšně BZ do dalších 
vydavatelských let. Dokáže usměr-
ňovat často náročné diskuse redak-
torů. 

JJ 

Nejnovější číslo BZ připravujeme 
pro tisk právě v době kolem 17. lis-
topadu. Toto mimořádné datum si 
zaslouží aspoň krátké zamyšlení. Na 
radnici mi nedávno volal redaktor 
Kladenského deníku s dotazem, zda 
v Buštěhradě chystáme nějaké akce 
u příležitosti tohoto státního svát-
ku, a proč. Odpověděla jsem mu, 
že ne, protože to jednak nestíháme, 
a jednak vlastně zřejmě není žádná 
občanská potřeba něco organizovat, 
protože s ničím nepřišly ani místní 

spolky. Nyní se zamýšlím nad tím, 
zda je to dobře nebo špatně. Na 
jedné straně dobře v tom, že lidé v 
Buštěhradě snad nejsou nespokoje-
ni, a nemají tedy potřebu 17. listo-
padu pořádat nějakou demonstraci 
či happening. Na druhé straně zase 
možná špatně v tom smyslu, že naši 
před dvaceti sedmi lety nabytou 
svobodu vnímáme jako samozřej-
most, nevidíme důvod vycházet pro 
ni do ulic. Jenže v řadě měst lidé do 
ulic vyšli – a všude zaznívala oba-

va, zda o naše občanské svobody, 
příliš lehce získanou demokracii a 
otevřenou společnost v posledních 
letech naopak nepřicházíme. Vždyť 
věci, které byly ještě před patnácti 
lety nepředstavitelné, se dnes dějí! V 
příštím roce tedy asi bude záhodno 
se nad nějakou akcí na 17. listopadu 
přeci jen zamyslet, i kdyby to bylo 
jen proto, abychom sami sobě něco 
připomněli. Většina lidí má totiž vel-
mi krátkou paměť.

Za RR DJ

I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E

Usnesení Ze Zasedání ZastUpitelstva města BUštěhradU č. 11/2016

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
11/2016 ze dne 26.10.2016 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu 
Pavla Mikšovice a Jiřího Müllera, a 
jako zapisovatelku Janu Zemano-
vou.

Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání č. 
9/2016 ze dne 27.9.2016 a č. 10/2016 
ze dne 5.10.2016

Usnesením č. 4 – upravený program 
zasedání městského zastupitelstva č. 
11/2016

Usnesením č. 5 – rozpočtové opat-
ření č. 17/2016

Usnesením č. 6 – udělení výjimky 
ze stavební uzávěry pro výstavbu 
montované haly na pozemku parc. 
č. 2501, k.ú. Buštěhrad, pro firmu 
Obytné vozy s.r.o. se sídlem v Bran-
dýsku.

Usnesením č. 7 – zveřejnění zámě-
ru na prodej části pozemku parc.č. 
876, k.ú. Buštěhrad, (pozemek pod 
budovou trafostanice) o výměře cca 
20 m2 (přesná výměra bude defino-
vána geom. plánem).

Usnesením č. 8 – Pravidlo pro po-
skytování dotací z rozpočtu města 
Buštěhradu na rok 2017

Usnesením č. 9 – podání žádosti o 
dotaci z programu Opatření na ryb-
nících a malých vodních nádržích 
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ve vlastnictví obcí u Ministerstva 
zemědělství ČR, podprogram 129 
293, na projekt „Rekonstrukce od-
tokového kanálu rybníka ve městě 
Buštěhrad“, dále schvaluje finanční 
spoluúčast města ve výši 20 % podle 
podmínek dotačního programu.

Usnesením č. 10 – Dodatky č. 2 a 
č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 150/2015 
uzavřenou mezi Městem Buštěhrad 
a firmou Bursík Holding a.s. na akci 
„Navýšení kapacity MŠ a ZŠ Oty 
Pavla v Buštěhradě“ a pověřuje sta-
rostku podpisem těchto Dodatků.

Usnesením č. 11 – pro výstavbu 
páteřní komunikace v průmyslové 
zóně Kladno-východ variantu E2 za 
předpokladu, že část komunikace 
podél města bude zahloubena, bude 
vyřešeno přemostění a protihlukové 
opatření.

Usnesením č. 12 – smlouvu o bez-
úplatném převodu kapličky na Ná-
městí do majetku Města, uzavřenou 
mezi Městem Buštěhrad a Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, a pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy.

Usnesením č. 13 – Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 16/2-12 na do-
dávku stavby „Zámek Buštěhrad 
– obnova úseku severní fasády“, 
uzavřenou mezi Městem Buštěhrad 
a firmou ARCHATT PAMÁTKY, 
spol. s r.o., a pověřuje starostku pod-
pisem tohoto Dodatku

Usnesením č. 14 – paní Šárku Voj-
novou do funkce ředitelky DPS 
Buštěhrad

Usnesením č. 16 – zveřejnění zámě-
ru na prodej pozemků parc.č. 1954/3 
a parc.č. 2373, k.ú. Buštěhrad

Zamítá:

Usnesením č. 15 – žádost Ing. 
Hnidky o změnu funkčního využití 
pozemku parc.č. 1831/5 ze sportov-
ní plochy na zahradnictví (smíšené 
obytné území)

Bere na vědomí

1.  Kontrolu usnesení ze zasedání č. 
9/2016 ze dne  a č. 10/2016

2. Informaci o podání výpovědi 
spol. Innogy na dodávku plynu pro 
město Buštěhrad

Ukládá:

1. Kontrolnímu výboru města 
Buštěhradu, aby na základě zada-
ných dotazů vypracoval konkrétní a 
podrobnou zprávu. T. 20.12.2016

polovina voleBního oBdoBí – jak si vede soUčasné ZastUpitelstvo?
V listopadu se dostáváme do poloviny 
volebního období našeho zastupitel-
stva. Je tedy načase trochu bilancovat. 
Dle mého názoru zastupitelstvo pracu-
je dobře, a stále si zachovává kolegiální 
a kooperativní atmosféru. Vyskytují 
se v něm samozřejmě i protichůdné 
názory na věci, a probíhají plamenné 
diskuse, neboť zastupitelé jsou velmi 
různorodé osobnosti, ale to je nor-
mální. Zatím se nám daří vyhnout se 
planému politikaření (kéž by to tak vy-
drželo až do voleb!). Z mého pohledu 
zastupitelstvo většinou činí dobrá roz-
hodnutí. Protože o většině akcí jsme 
již v BZ a na webu podrobněji psali, 
vezmu to stručně.
Stavby - co se podařilo?
1) Přístavba ZŠ a MŠ Oty Pavla – roz-
šíření kapacity školy, rozšíření kuchy-
ně a jídelny. Náklady akce – včetně 
projektů, zaměření, průzkumů, dozo-
rů, gastrotechnologie kuchyně, vyvo-
laných přeložek sítí apod. – cca 37 mil. 
Kč. Z toho 14,382 mil. dotace z Mini-
sterstva financí, ostatní financujeme 
z úvěru. Více ve dvou podrobnějších 
článcích v tomto čísle BZ.
2) Fasády městské části zámku – v 
říjnu byla dokončena poslední fasáda 
(směrem do parku) západního a části 
středního křídla zámku, které je v ma-
jetku města. Na první pohled je nyní 
patrné, co patří nám, a co Středočeské-

mu kraji. Budeme doufat, že nová hejt-
manka se k problému zámku postaví 
zodpovědněji, než se dělo doposud. 
Náklady akce na všechny tři fasády – 3 
444 767,- Kč vč. DPH, z toho dotace z 
Programu záchrany Ministerstva kul-
tury – 1 400 000,- Kč.
3) Oprava uličky v Podhradí – velmi 
zdařilá akce, oprava oblíbené zkrat-
ky, která byla kvůli zřícenému tara-
su a majetkovým nesrovnalostem 
uzavřená přes 10 let. Náklady akce -   
934 694,- Kč vč. DPH. Po loňské ne-
úspěšné žádosti o dotaci z Kraje jsme 
již neváhali a opravu zaplatili z ro 
zpočtu města. Havárie již nesnesla od-
kladu.
4) Oprava hřbitovní zdi – oprava 
vnější strany zdi hřbitova, který je 
dominantou města.  Náklady akce: 
390 619,- Kč, z toho grant Ministerstva 
zemědělství - 272 570,- Kč. 
5) Dětské hřiště Ořešín – vybudování 
nového hřiště. Náklady akce 710 700,- 
zcela pokryl grant společnosti LEGO a 
dar společnosti Doma je doma.
6) Nová knihovna – stěhovala se 
do zámeckých prostor v přízemí ze 
Seifertovny, kde její místo zaujalo 
Muzeum Oty Pavla. Náklady akce – 
200 000,- z toho dotace z Kraje –  
80 000,- Kč
7) Parkoviště u hřbitova – úprava 

nepoužívané plochy na parkoviště s 
chodníkem do Ořešína, třemi přecho-
dy pro chodce, veřejným osvětlením a 
zelení. Náklady akce – 836 760,- Kč, z 
toho dar společnosti Doma je doma – 
532 444,- Kč
8) Probíhající akce: chodník a pře-
chod u kostela s přeložkou O2 a no-
vým veřejným osvětlením. Akce bude 
v závislosti na počasí dokončena 
do konce roku 2016. Náklady akce  
1 732 000,- Kč, z toho grant SFDI - 907 
000,- Kč.
9) Menší akce: Úseky nových chodní-
ků - Prokopova ulice, Lidická ulice po-
dél Dynexu, opravy chodníků, vodo-
tečí a dešťové kanalizace - v Palandě, 
Revoluční pod školou, Vodárenská, …
Co se projektuje:
U větších akcí trvá vytvoření projektu 
od zadání až ke stavebnímu povolení 
mnoho měsíců, nebo i déle, než rok. 
Zvlášť když se to dotýká komunikací, 
vedení sítí, cizích pozemků, musí se 
řešit vlastnické vztahy apod. Rozpra-
cované máme tyto projekty:
• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice s no-
vou autobusovou zastávkou u hřbitova 
– dokumentace pro územní povolení, 
úspěšně probíhají jednání o vykupo-
vání pozemků pro cyklostezku. Sta-
vební povolení a žádost o dotaci - 2017
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• Oprava odtokového kanálu z rybní-
ka – dokumentace pro stavební povo-
lení. Stavební povolení a žádost o do-
taci – 2016, realizace – 2017
• Odkanalizování lokality za hřbito-
vem – dokumentace pro územní říze-
ní, zahájeno
• Odkanalizování některých ulic na 
Chmelnici – jednání s vlastníky domů 
(někteří se nechtěli připojit či neko-
munikují, čímž se akce zdržela)
• Vodovod Bouchalka – dokumentace 
pro územní řízení, zahájeno
• Projekt na obnovu vnitřních prostor 
části středního křídla v zámku (tzv. „4 
okna“) – vznik infocentra s kavárnou, 
expozicí a dalších prostor pro MěÚ 
– projekt pro stavební povolení, o SP 
zažádáno. V příštím roce se chystá 1. 
etapa – přeměna přízemí na infocen-
trum (pomocí grantu z Programu zá-
chrany MK) o finančním objemu cca 
2,5 mil.
• Revitalizace sportovního areálu – 
studie. Po intenzivních jednáních se 
sportovními kluby, a především s fot-
balisty, se nám snad již podaří vybrat 
variantu studie, která se bude dále 
projekčně rozpracovávat.
• Revitalizace Tyršovy ulice – studie 
téměř hotova 
• Projekt likvidace černé skládky u 
haldy – připraven pro výběrové řízení 
na dodavatele
• Chodník z Chmelnice k lidickému 
přechodu – zaměření, průzkumy a 
získávání podkladů pro studii (v led-
nu 2017 budeme spolu s Lidicemi žá-
dat o grant na úpravu okolí přechodu)
• Studie nové přírodní zahrady u Ma-
teřské školy
• Návrh nového územního plánu
• Nový sběrný dvůr a zázemí technic-
kých služeb – studentské projekty
• Skautská klubovna v areálu ZŠ – stu-
dentské projekty
• Revitalizace Starého hradu a okolí 
ZUŠ – studentský projekt
• Revitalizace pivovarských sklepů – 
studentský projekt
• Dále jsme iniciovali u Pozemkové-
ho úřadu projekt nového rybníka na 
Bouchalce. Podle vyjádření PÚ by měl 
být realizován do konce roku 2018, a 
to z dotace. Kvůli stavbě jsme již od 

Povodí Vltavy odkoupili část koryta 
potoka pod budoucím rybníkem.
Co se ještě podařilo:
• Získat od Středočeského kraje grant 
1 mil. Kč na odstranění černé skládky 
u haldy. O další peníze budeme žádat 
z Národního programu MŽP. Odstra-
nění by mělo proběhnout v první po-
lovině roku 2017.
• Vyhlásit stavební uzávěru, díky které 
máme pod kontrolou záměry na prů-
myslových plochách na našem katas-
tru do doby, než bude schválen nový 
zemní plán. Díky uzávěře se například 
podařilo zastavit záměr na stavbu tří-
podlažní haly vedle zástavby u hřbito-
va.
• Iniciovat novou vyhledávací studii 
páteřní komunikace v průmyslové 
zóně Kladno, tzv. obchvatu města (in-
vestorem ŘSD). Snažíme se prosa-
dit jinou variantu, která by šla dál od 
města a Buštěhrad by tolik nepoško-
zovala hlukem a zvýšeným provozem.
• Zakoupit levně některé strategické 
pozemky, které se nám budou v bu-
doucnu hodit (pozemky nad pivovar-
skými sklepy, pozemek s vodárnou za 
Měsíčkem apod.)
• Vykoupit některé pozemky od spe-
kulantů (např. v areálu ZŠ)
• Bezúplatně si nechat převést kap-
ličku na Náměstí, i několik dalších 
pozemků od KSÚS, na kterých pro-

běhly některé stavby (přechody apod.)
• Zakoupit vysprávkovou soupravu na 
komunikace, díky které jsme schopni 
sami si levně opravovat komunikace
• Získat z dotace několik kontejnerů 
na bioodpad a svozové vozidlo. Za-
vedli jsme pro Vás novou službu – při-
stavování kontejnerů na bioodpad, a 
dvakrát ročně tento svoz provádíme 
zdarma.
• Zavést program „Třídím, tudíž šet-
řím“, díky kterému domácnosti, které 
třídí, zaplatí poloviční poplatek za od-
voz odpadu.
• Stanovit nová pravidla podpory ne-
ziskových aktivit (velké a malé gran-
ty pro neziskovky i fyzické osoby na 
činnost a veřejně prospěšné aktivity). 
Objem financí věnovaný na spolky a 
na kulturu se každoročně zvyšuje.
• Zvýšit bezúročné půjčky na obnovu 
fasád z 20 tis. na 50 tis. Kč,- a vyčlenit 
na ně v rozpočtu více peněz
• Uspořádat velké množství nových 
kulturních a společenských akcí a za-
ložit Filmový klub
• Pro zlepšení veřejného pořádku zís-
kat dva asistenty prevence kriminality, 
placené z Úřadu práce
• Uklidit skládku podél komunikace z 
Měsíčku do průmyslové zóny
• Udělat pořádek ve smlouvách (na 
řadu věcí zde chyběly smlouvy, nebo 

Opravená ulička v podhradí. Foto: Archiv DJ
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nová přístavBa Zš a mš oty pavla dokončena

Na začátku října jsme úspěšně zko-
laudovali přístavbu naší základní 
školy. Stavba trvala od ledna 2016 
(bourací práce začaly v únoru), stih-
li jsme ji tedy zhruba za tři čtvrtě 
roku.
Na začátku zadání stál jakožto naše 
odborná podpora UCEEB ČVUT – s 
pracovníky UCEEBU jsme si stano-

vili základní koncept projektu. Ne-
chtěli jsme postupovat pouze rutin-
ním způsobem - cílem bylo vytvořit 
stavbu, která bude mít „něco navíc“. 
Kde bude zajištěna kvalita vnitřního 
prostředí, efektivní hospodaření s 
energií a využití obnovitelných zdro-
jů, využití obnovitelných materiálů 
na bázi dřeva, apod. Oslovili jsme 

tedy čtyři renomované architekto-
nické ateliéry, které mají zkušenosti 
s nízkoenergetickými stavbami. Ze 
dvou návrhů, které jsme nakonec 
získali, jsme vybrali návrh architek-
tonické kanceláře ADR. Přístavba je 
řešena jako moderní kubická hmota 
s rovnou střechou, patro je z dřevo-
panelů, s dřevěným fasádním obkla-

neodpovídaly současné legislativě)
• Schválit nařízení proti podomnímu 
prodeji
• Vytvořit nové webové stránky měs-
ta, s novými fotografiemi, sekcemi a 
informacemi.
• Získat na MěÚ nové kvalitní pra-
covníky
• Uspořádat zájezd do Valle di Ledro, 
po kterém se volalo několik let, a tím 
začít naplňovat smlouvu o mezi-
národní spolupráci, kterou město 
podepsalo v roce 2008
• Snažíme se zlepšit komunikaci 
vedení města a úřadu s lidmi, lépe a 
podrobněji Vás informovat o všem, 
co se děje a bude dít – ať už pomocí 
webu, Zpravodaje, či facebookového 
profilu města
Co se nepodařilo:
• Větší opravy komunikací, chodníků, 
a veřejných prostranství. Vzhledem 
k době, kterou trvá příprava projek-

tů, jsou na to dva roky málo. Řada 
rozbitých komunikací není v majetku 
města, ale Kraje. Na větší opravy ko-
munikací navíc nejsou žádné granty.
• Nepodařilo se pohnout Středočeský 
kraj, aby začal řešit problém opravy 
své části zámku. Budeme doufat, že 
nové vedení Kraje bude vstřícnější.
• Uspořádat archiv na MěÚ. Po stěho-
vání úřadu v roce 2014 byl v takovém 
stavu, že v některých sekcích je těžké 
něco najít. Už na tom ale pracujeme – 
jednak zde máme brigádníka, studen-
ta archivnictví, jednak jsme požádali o 
pomoc Státní okresní archiv Kladno.
• Nepodařilo se pomoci občanům ve 
svízelné situaci letošního podzimu, 
kdy ČSAD Kladno zrušilo řadu auto-
busových spojů. Na tuto situaci jsme 
krátcí – to musí vyřešit Kraj, který má 
zákonnou povinnost zajistit dopravní 
obslužnost regionu, s ČSAD Kladno. I 
tak dotujeme „naše“ autobusové spoje 
částkou cca 300 tis. ročně, ale nestačí 
to.

• Nepodařilo se dosáhnout toho, aby 
lidé správně parkovali. Vzhledem k 
tomu, jak u nás je Obecní policie Ste-
helčeves často, si z ní řidiči nejspíš dě-
lají legraci.
• Jako asi ve všech českých obcích – 
nepodařilo se opět dosáhnout toho, 
aby se někteří lidé chovali slušně a byli 
pořádní, například uklízeli po svých 
psech, nebo je nenechali běhat bez 
dozoru. Ale jsem optimistka…:)
• Stále u ČSOB urgujeme bankomat, 
který nám letos na sto procent slíbili. 
Neděje se však nic.
Co nám zde nového za poslední dva 
roky vzniklo?
• Nový aktivní spolek Věčně mladých 
seniorů. Alternativní soukromá zá-
kladní škola Donum Felix. Gynekolo-
gie Vykouk. Filmový klub. Zdravá vý-
živa Rohanka. Pizzerie u autobusové 
zastávky. Second hand na Kladenské. 
Taneční pro dospělé pana Kvasničky 
(budou pokračovat opět od ledna). 
Loutkářský kroužek Richarda Mašky. 
Přestěhovalo se Muzeum Oty Pavla 
do městských prostor. Vypadá to i na 
novou vinotéku. A další.
Co zaniklo:
• Lékárna. Pracovní místa pro šest 
pracovníků TS placených z úřadu 
práce. To souvisí se změnou politiky 
úřadů práce v celé republice.
V souhrnu jsme za poslední dva roky 
získali na dotacích a sponzorských 
darech celkem 22 701 894,- Kč, čímž 
jsme si přilepšili více než o polovinu 
našeho běžného ročního rozpočtu. 
Menší dary v řádech tisíců Kč např. 
na kulturní akce do toho nepočítáme. 
Budeme se tedy snažit v dalším roce 
pokračovat stejným tempem, aby-
chom se příště mohli pochlubit další-
mi realizovanými projekty.

DJ

Přestěhovaná knihovna. Foto: Martin Aushaus
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ČÍSLO 12. PROSINEC 2016

dem, a na střeše je umístěna fotovol-
taika na ohřev vody. Rozšířena byla 
školní jídelna tak, aby zde vznikl i 
společenský prostor, a školní kuchy-
ně. Zcela nové je hygienické zázemí 
v přízemí. Vznikly čtyři nové třídy 
s kabinety a zázemím. Důležitým 
prvkem jsou velká okna a prosklené 

dveře v přízemí jak v jedné ze tříd 
a v kuchyňce, tak v jídelně. V příš-
tím roce ještě dojde k úpravě pro-
stranství před školní jídelnou tak, 
aby zde vzniklo venkovní posezení a 
příjemná plocha, kam by bylo mož-
né vycházet jak z jídelny, tak přímo 
z přízemní třídy. V nejbližší době 
se dokončí další detaily, jako stříška 
nad vstupem či žaluzie. Stavbu pro-

váděla firma Bursík Holding, a. s.
Největším úskalím se nakonec uká-
zaly velmi napjaté termíny, ve kte-
rých bylo nutno (kvůli přislíbené 
dotaci z MF) dokončit projekty a 
provést výběrové řízení na dodava-
tele. Vzhledem k tomuto časovému 
stresu nebylo v projektu vše zce-

la dokonale domyšleno a vyřešeny 
všechny potřebné detaily, které se 
pak projekčně dokončovaly během 
stavby. Tento stres měl však i pozi-
tivní efekt, že se celá akce stihla tak, 
že škola již mohla pro školní rok 
2016/2017 přijmout zvýšený počet 
prvňáčků. Díky tomu, že konstruk-
ce středního křídla budovy (která 
pochází z 50. let 20. století) byly v 
horším stavu, a hůře dimenzované, 

než jsme předpokládali, z nástavby 
se nakonec stala spíše novostavba, a 
projevilo se to i na zvýšených nákla-
dech a posunu termínu dokončení.
Celkové náklady akce jsou za loňský 
i letošní rok nakonec 37 519 010,- 
Kč. Tato částka zahrnuje náklady 
nejen na vlastní stavbu, ale také na 
rozšíření a dovybavení školní ku-
chyně, přeložku přípojky elektřiny s 
novou trafostanicí, veškeré projekty, 
průzkumy, zaměření, výběrová říze-
ní, technický dozor a BOZP, a další 
náklady vyvolané stavbou (např. ná-
lez studny a nutnost jejího stavební-
ho zajištění). Z toho 14 382 000,- Kč 
činí dotace z Ministerstva financí, 
ostatní financujeme z úvěru. Bez do-
tací a úvěru by město naší velikosti 
takto velkou stavbu nemohlo vůbec 
provést.
Děkujeme všem za trpělivost při 
provádění stavby – pro učitele, děti 
ani rodiče nebylo vůbec jednoduché 
fungovat několik měsíců v provizo-
riu. Paní ředitelka zvládla všechny 
nástrahy, dokázala zajistit provoz 
školy i stravování v těchto nelehkých 
podmínkách. Jsme také rádi, že se 
podařilo zajistit bezpečnost stavby a 
nikomu se při ní nic nestalo. 
Architektonický návrh ADR ob-
sahoval také spojovací krček mezi 
starou a novou budovou. Krček ne-
cháme v příštím roce vyprojektovat 
jako druhou etapu, a pokud získáme 
vhodnou dotaci, třeba se v budouc-
nu propojení budov také podaří 
provést.

DJ

Škola před stavbou. Foto: ZŠ

akce na prosinec kv a spolky

6. 12. Středa 
Filmový klub Buštěhrad: Lazebník 
sibiřský (USA), promítání U Bečvá-
řů od 19.00
7.12. Čtvrtek     
Hotel 0, 1.díl divadelního představe-
ní stejnojmenného souboru, U Beč-
vářů od 20:05
8.12. Čtvrtek    
Přednáška Jaroslava Perg-
la - CYRIL BOUDA, v Městské 
knihovně Buštěhrad od 19:00 

9. 12. Pátek 
Mikulášská: Věčně mladí senioři na-
dělují buštěhradským školákům, za-
zpívá dětský pěvecký sbor DUHA, 
od 15.00 do 19.00 U Bečvářů
15.12.Čtvrtek 
Hudební uskupení LeMaJa v DPS – 
vánoční melodie, společné zpívání  
od 15:00
17. 12. Sobota  
Soutěž zpěvu harckých kanárů, 
Spolkový prostor v přízemí na zám-
ku Buštěhrad, od 7.00 do 17.00 

17. 12. Sobota
Filmový klub Buštěhrad: Jaroslav 
Nykl – Kreslený humor: Mimořád-
né představení pro děti a rodiče za 
přítomnosti autora, U Bečvářů od 
14.00 
20. 12. Úterý Marta Hanfová a 
přátelé: Koncert přední pěvkyně s 
hosty, Společenský sál na zámku-
Buštěhrad, 2. patro, od 18.00 
20. 12. Úterý  
Filmový klub Buštěhrad: Konec sta-
rých časů (ČSSR), promítání U Beč-
vářů od 19.00 
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vítání oBčánků

Ve středu 26. 10. 2016 jsme v obřadní 
síni Městského úřadu přivítali do ži-
vota nově narozené občánky. Dětem 

přejeme, aby prožily hezké, klidné a 
pohodové dětství uprostřed rodin-
ného kruhu, a rodičům, aby největší 

odměnou pro ně byla láska a úcta je-
jich děťátka.

Jana Zemanová

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Dne 19. 12. 2016 by se dožil 100 let pan Josef Michl, dlouholetý pracovník Poldi SONP Kladno, oddělení Antico-
ro. V mládí vedoucí trampské skupiny Rikitani a pak několik desetiletí kapelník tanečního orchestru Harmonisté. 

Dne 27. 12. 2016 uplyne 21 let od jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

                                                                                                   Ludmila Náprstková, dcera s rodinou

devět měsíců se stavBoU

Že se ve škole staví, si nepochybně 
všimla většina z vás. Ale ne všichni si 
umí představit, jak stavba probíhala 
z pohledu provozu školy a proč se to 
vlastně muselo dít.
Pojďme popořádku. Když jsem v 
létě 2013 nastoupila jako ředitelka 
do základní a mateřské školy, měla 
mateřská škola kapacitu 100 dětí (od 
1. 6. 2014 je kapacita 125 dětí díky 
nové třídě v Hřebečské ulici po býva-
lém městském úřadě) a do základní 
školy od 1. 9. 2013 chodilo 267 dětí, 
přičemž maximální kapacita základ-
ní školy, která nesmí být překroče-
na, byla 390 žáků. Od 1. 9. 2014 už 
vzrostl počet žáků ZŠ na 290, od 1. 
9. 2015 na 342 a od 1. 9. 2016 na 387. 
Takže pokud by nedošlo k rozšíření 
školy, nemohla by vzhledem k nárůs-
tu počtu obyvatel od školního roku 
2017/18 nastoupit řada nových žáků 
ani prvňáků.
Zřizovatel školy si problém naštěstí 
včas uvědomil a začal jej řešit. Než se 
v lednu 2016 začalo stavět, rozšiřovat 
a opravovat, předcházela tomu téměř 
roční práce na projektu, mimo jiné 
s pomocí nedalekého Univerzitního 
centra energeticky efektivních budov 
(UCEEB). Dále získání dotace z mi-
nisterstva financí, získání stavebního 
povolení, soutěž na architekty (zvítě-
zilo prestižní studio ADR) a výběro-
vé řízení na generálního dodavatele 
stavby.
V lednu 2016 jsme stavební firmě 
Bursík holding, která v prosinci 2015 

vyhrála výběrové řízení, vyklidili 
prostory té části školy, nad kterou 
měla vzniknout nástavba 3 nových 
tříd a malé přírodovědně laborato-
ře. Od poloviny března jsme uvol-
nili i kuchyň a jídelnu, které čekala 
kompletní rekonstrukce, renovace a 
výrazné rozšíření.
Nicméně žáci stále museli jíst a učit 
se, tak co s tím? Předně došlo k úpra-
vě rozvrhů a jedna třída se zřídila ve 
sborovně. Provizorní jídelna vznikla 
z jedné prázdné třídy. Od března do 
června škola denně dovážela obědy 
z jídelny ve Slaném, kam každé ráno 
3 naše kuchařky jezdily vařit a po-
tom se vracely na výdej obědů. Bez 
jejich ochoty jezdit za prací by nám 
pravděpodobně žádná jídelna nevy-
šla vstříc a 300 obědů denně nám 
nedodala.
Další otázkou bylo, jak obědy ze Sla-
ného přivézt. Poptala jsem několik 
společností zajišťujících přepravu, 
ale o takovou zakázku nikdo neměl 
zájem. Naštěstí se školou soucíti-
la nedávno zesnulá ředitelka DPS, 
paní Simona Horníčková, a nabídla 
pomocnou ruku v podobě proná-
jmu auta patřícího DPS, ve kterém 
jsme si obědy mohli vozit sami. Za 
to velice děkujeme.
Celé ty 4 měsíce nám také denně vy-
pomáhali pracovníci Technických 
služeb Buštěhrad, protože obědy se 
převážely v těžkých várnicích a bez 
mužské síly by je čistě ženský per-
sonál kuchyně neodnesl do auta ani 

z něj.
Takto jsme přežili do června a dou-
fali, že v září již budeme učit i vařit 
v novém. Ale stavba je živý organis-
mus a každý, kdo někdy stavěl, ví, že 
termíny bývají pohyblivé. I s ohle-
dem na to považuji “pouze” měsíční 
zpoždění přístavby za velmi dobrý 
výsledek. Neobešlo se to ovšem bez 
řady improvizací.
Jak jsem již psala, od září 2016 nám 
stoupl počet žáků na 390. Obědy 
jsem již nedováželi ze Slaného, ale 
celý měsíc se zvládlo vařit v malé 
kuchyni v mateřské škole v Hřebeč-
ské ulici. Opět platí, že by se to ne-
šlo bez obětavosti všech pracovnic 
kuchyně ZŠ i MŠ a výrazné pomoci 
Technických služeb Buštěhrad, které 
nám denně převážely obědy ve svém 
autě. Jestliže jsme se do školy jakž-
takž vešli do června, v září už škola 
praskala ve švech. Dvě třídy se mě-
síc učily v prostorách družiny, bez 
zázemí na odložení bund, bot, tabu-
le… Družina samozřejmě nemohla 
třídy používat tak, jak potřebovala. 
Vše se ale zvládlo a ve středu 19. říj-
na se již tyto dvě třídy mohly pře-
stěhovat do nových tříd, poprvé se 
jedlo v nové jídelně a vstupovalo se 
opět hlavním vchodem do prostoru 
šaten. Samozřejmě ještě vychytává-
me některé detaily a nedostatky, ale 
už jsou to proti minulým 9 měsícům 
drobnosti.
Celý tento náročný proces by se ne-
mohl odehrát, kdyby se před téměř 
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2 lety nové vedení města v čele s 
paní starostkou Ing. Arch. Danie-
lou Javorčekovou nezamyslelo nad 
situací, že ve školním roce 2016/17 
se děti do školy již prostě nevejdou. 
Pokud by nedošlo k nástavbě no-
vých tříd, opravdu by se to stalo a 
jen těžko by se mi pak vysvětlovalo 
buštěhradským rodičům, že jejich 
děti do školy v místě bydliště chodit 

nemohou, protože tam není místo.
Ráda bych také poděkovala za-
městnancům Technických služeb 
Buštěhrad za pomoc při vystěhovaní 
i nastěhovaní školy a jídelny a za po-
moc s přepravou jídla. Mimořádně 
nápomocný nám byl po celou dobu 
stavby pan Pavel Vavruška. Dále pa-
tří velký dík všem zaměstnancům 

školy, hlavně díky nim jsme situaci 
zvládli relativně klidně a troufám si 
říct, že kvalita výuky nijak neutrpě-
la. Poděkování patří i našim žákům 
a jejich rodičům, protože velmi chá-
pavě přijali celý proces stavby.

Mgr. Kristýna Krečová
ředitelka školy

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

den válečných veteránů

11. listopadu si žáci sedmých tříd 
připomněli oběti první světové vál-
ky u příležitosti mezinárodního Dne 
válečných veteránů. Navázali tak na 
minulý rok, kdy přišli k památníku 
obětem první i druhé světové války 
v Buštěhradě uctít jejich památku 
poprvé.
Na místě zazněla na flétnu část 

skladby „Il silenzio“ v podání jed-
noho z žáků, po které následovala 
minuta ticha. Ani v letošním roce 
sedmáci nepřišli s prázdnou. K po-
mníku položili vlastnoručně vyrá-
běné věnce a zapálili svíčky.
Tento významný den je již po mno-
ho desítek let připomínán zejména 
ve Velké Británii a Francii, ale po-

stupně se dostává do povědomí i v 
České republice. Na škole tak snad 
vznikla tradice, která napomůže 
tomu, aby utrpení našich předků 
nebyla zapomenuta. Možná se týká 
i Vaší rodinné historie. 

Zuzana Kozoňová

ZáBavné odpoledne na ZámkU

V sobotu 12.11.2016 se uskutečnilo 
zábavné odpoledne  DPS Buštěhrad 
ve spolupráci se spolkem  Taška 
Kladno.
Měli jsme velké obavy, že skoro ni-
kdo nepřijde, opak byl pravdou. 
Program byl bohatý, repertoár širo-
ký a občerstvení velmi chutné.
Krom hudebního spolku Taška, vy-

stoupily děti z MŠ,třída Berušky, a 
svou zkrácenou sestavu v  aerobicu  
předvedly  Nela Linková a Tereza Fi-
lipovská. 
Troufáme si říci, že se všichni poba-
vili, zazpívali a zatančili. 
Děkujeme všem, kdo  nás přišel svou 
účastí podpořit a pomohl nám akci 
uskutečnit: spolku TAŠKA, dětem, 

paní učitelkám, rodičům, našim kli-
entům a klubu mladých důchodců 
svou velkou účastí.
Velké díky patří také městu, které 
nám poskytlo prostory a paní Kallo-
vé za úklid po skončení akce.
Věříme, že se i v příštím roce sejde-
me, při nějaké podobné akci.

Kolektiv DPS Buštěhrad

Taška s DPS Zábavné odpo na zámku. Foto: Archiv DPS
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kiX Zve do divadla!
Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme 
Vám představili nový divadelní pro-
jekt s pracovním názvem „Divadel-
ní pentagram“, v rámci kterého Vám 
každou první středu v měsíci budou 
nabídnuta divadelní představení 
v Buštěhradě a Kladně. Též jsme 
uvedli první soubor, který vystoupil 

v Buštěhradě s představením Ruský 
kabaret. Tentýž soubor, Hotel 0, k 
nám zavítá i 7.12. se dvěma prvními 
díly autorského divadekadentního 
seriálu Hotel 0, ve kterém se snoubí 
poetismus, snové abstrakce, krimi, 
pokleslé formy humoru a bizarní 
perverzita. 
To vše se odehrává v čase za hori-
zontem nula v útrobách hotelu, kde 
pokoj není nikdy na stejném místě. 
Pokoje obývají bizarní kreatury ze 
surové reality, které prožívají své 
frustrace i extáze a jsou klíčovými 
postavami k odhalení duše Hotelu 0. 
Pan Velká 0 si tento prostor za zrca-
dlem pronajal, je to metafyzická po-
stava „šéfa“, který nabízí nový smysl 
lidem bez společenské příslušnosti. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o me-
tafyzickou ikonu, promlouvá skrze 2 
Percepční, jenž jsou jeho ústy i zra-
kem. Rudá percepční je žena předi-
menzovaná inteligencí, výřečností, 
cynismus jest jí štítem odvahy. Tem-
ná percepční je protipólem druhé – 

tajemná, chladná, mystická, sugesti-
bilní, skoupá na slovo. Mezi oběma 
vzniklo specifické pouto i symbo-
lická řeč v podobě gest a pitvorného 
tance. Pikolík Lakoa Gurmán – by 
se dal charakterizovat jako existence 
„absence všech hodnot a možností“, 
ale přesto je nadán matematickou 
schopností a díky tomu jako jediný 
zná změny pohybu pokojů. Uklízeč-
ka Kasandra je rozpolcená osobnost, 
kleptomanka, nadaná darem vizio-
nářky, ale vzhledem k její bipolární 
osobnosti, projevující se jako čirá 
pomatenost, jí nikdo její vize nevě-

Hotel 0. Foto: Archiv divadla KiX
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KOUPÍM POLE, LOUKY, ZAHRADY do 50,-Kč/m2           603 442 474

ří. Francouzska Cherchez la femme, 
erotomanka, kurtizána, obnaže-
ná smyslnost odhodlaná uspokojit 
všechny podoby vilného chtíče. Její 
řemeslo se jí stalo smyslem života, 
díky němu se cítí být součástí tajem-
ství, jenž je starší než lidstvo samo. 
Holčička, nejsvobodomyslnější hra-
vost transformující svět požadavků 
její neurotické matky ve hru, snovou 
fantazii a absurdnost. Slepá žena s 
vnitřním zrakem a zdánlivě nesro-

zumitelným poetickým jazykem, 
který odhaluje děje za horizontem 0 
a nadcházející vraždy.
Divák se náhle stane spoluobyvate-
lem Hotelu 0 a každou svou návště-
vou seriálového dílu poodhalí frag-
ment jeho existenčního kontinua v 
čase, prostoru i snu.
Těšíme se na Vás ve středu 7. 12. 
2016 ve 20.05 hod., opět v horním 
sále restaurace U Bečvářů. Vstupné 

je zcela dobrovolné!
Ale pozor, tentokrát se hraje i na 
Kladně! Další členský soubor Diva-
delního pentagramu s názvem Dem 
na Entou uvádí Košile, tulipán a 
očka, a to v kladenském psychede-
lickém pohostinství Pod Vobrazem, 
ulice Československé armády 1945.

Divadlo KiX

pelíšek v prosinci

1.12. 16:00-17:30 SNĚŽÍTKA, TĚ-
ŽÍTKA – výtvarná dílna 
1.12. 18:00-19:30 SEXUÁLNÍ PO-
HÁDKY (základy sexuální výcho-
vy) – seminář Mgr. Radky Jakubové, 
MBA, lektorky a dvojnásobné ma-
minky. Děti vítány!

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
(čas a více info na plakátu)   
8.12. 16:00-17:30 VÁNOČNÍ OZ-
DOBY (modurit, tvrdnoucí hmota) 
– výtvarná dílna 
15.12. 16:00-17:30 ZDOBENÁ 

PŘÁNÍČKA – výtvarná dílna
22.12. 16:00-17:30 NÁVŠTĚVA 
DPS A OBDAROVÁNÍ BABIČEK 
A DĚDEČKŮ, připojte se k nám, 
všichni jsou vítáni 
*změny v programu vyhrazeny

týdenní program

Pondělí:
8:30-11:30 Klub bez maminek
16:00-18:00 Volná herna

Úterý:                                              
9:30-11:30 Volná herna
15:30-18:00     Volná herna 
15:30-16:15 Angličtina sk.1 (ha-

siči)
16:30-17:15 Angličtina sk.2
18:30-19:30 Powerjóga s Marké-

tou (dospělí)          
Středa:   
8:30-11:30      Angličtina pro do-

spělé (s možností 
hlídání dětí)

8:30-11:30 Klub bez maminek 
16:00-18:00 Keramika

Čtvrtek:      
10:00-10:30  Cvičení pro malé 

děti s maminkami
10:30-12:00 Volná herna
16:00-17:30 Výtvarná dílna
16:00-18:00 Volná herna
Pátek:         
8:30-11:30 Klub bez maminek

Rodinné centrum Buštěhradský
 pelíšek,z.s., Kladenská 207/38 

(1. patro)
www.rcpelisek.cz

pelíšek informUje

Strašidelný rej
I letos k nám do krásně nazdobené 
herny Rodinného centra Buštěhrad-
ský Pelíšek dorazila spousta stra-
šidel. K promenádě masek se jich 
dostavilo přesně 34. Bál to byl vyda-
řený. Zahájila ho kreslená pohádka 
o Babě Jaze od Zuzky Šípkovské, 
následovalo vystoupení třídy Beru-
šek pod vedením paní učitelky Lucie 
Strnadelové. Děti pro nás měly na-
cvičené strašidelné písničky a mile 
nás tím překvapily.

Potom už na strašidýlka čekala 
spousta písniček a soutěží.
Chtěli bychom poděkovat všem 
účinkujícím a všem, kteří se na 
uskutečnění karnevalu podíleli.
Noc se strašidly
   Druhé pokračování nočního spa-
ní v Pelíšku bylo dobře promyšleno 
a připraveno. Na 22 dětí čekala ve-
černí bojovka, kdy se každý se svou 
vlastní lucerničkou vydal splnit úkol 
a byl za něj sladce odměněn. Při ná-

vratu do herny na nás čekala dvě 
velká živá strašidla - tatínkové Mi-
chal Hodan a Martin Kubeš. Dětem 
potom svoje masky i předvedli a kdo 
chtěl, mohl si je vyzkoušet, osahat a 
očuchat :)
   Po večeři, na které dětem nechyběl 
zdravý apetit, si děti nakreslily přá-
níčka a vytvořily svíčky - ze včelího 
vosku nebo čajovku. Čas byl neú-
prosný a museli jsme se vrhnout na 
večerní hygienu a potom už šup do 
pyžámek a do spacáků, přitulit se na 
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Nabízím pronájem garáže v Buštěhradě poblíž městského úřadu. 
Kontakt: jezek1111@gmail.com. 737 268 088

polštářek a poslechnout si pohádku 
o čarodějovi Dobrodějovi. Ráno na 
nás čekaly již ztuhlé svíčky a každý 
si také odnesl společnou fotografii, 
aby si hezky pamatoval prožité stra-
šidelné dobrodružství.
Moc děkujeme maminkám i tatín-
kům, kteří se zapojili do organizace 
a pomáhali nám, aby bylo možné 
vše naplánované uskutečnit.
Svatomartinský lampionový prů-
vod
Lampionový průvod, pořádaný 
Rodinným centrem Buštěhradský 
Pelíšek, se konal tradičně na svá-
tek Martina, v pátek 11.11. Sraz byl 
před restaurací U Bečvářů, zahájení 
celého průvodu bylo plánováno v 
17:30. Nejprve ke všem promluvila 
paní Zima. Ta potom společně se 
světlonošem vedla celý průvod dolů 
k rybníkům. Následovaly je děti 
z pěveckého sboru Duha a zbytek 
průvodu tvořily děti a rodiče s krás-
nými lampiony všech tvarů a barev 
s dalšími světlonoši s pochodněmi. 
Na několika zastaveních nám děti 
z Duhy zazpívaly veselé písničky za 
doprovodu akordeonu, průvod se 
tak stal celistvým, lidé se došli a po-
kračovalo se v cestě. 
   U rybníka potom paní Zima uved-
la představení Divadélka u Zvonu, 
které za námi přijelo z Kladna. Ani 
letos nebyl příjezd svatého Martina 
ochuzen o živého koně. Po divadel-
ním vystoupení paní Zima splnila 

dětská přání a vyčarovala padající 
sníh.
   Letos poprvé bylo možné se při této 
akci zahřát teplými nápoji a dobrů-
tkami z Cukrárny Zuzky Šípkovské 
nebo přispět na dobrou věc zakou-
pením krásných, ručně vyráběných 
vánočních přáníček. Zakončení Sva-
tomartinského průvodu bylo v du-
chu pouštění lodiček z ořechových 
skořápek. Akce se zúčastnilo 325 
lidí, z toho bylo 174 dětí.
   Děkujeme všem zúčastněným – 

p. učitelce Lucii Strnadelové za paní 
Zimu, p. učitelce Anně Holeyšov-
ské, p. učiteli Červenému a dětem z 
Duhy za písničky, divadelnímu sou-
boru Divadélka U Zvonu za před-
stavení, Iloně Piskáčkové za půjčení 
kobylky Dorky, Tomáši Klímovi za 
umělý sníh a všem světlonošům za 
osvětlení průvodu svými pochodně-
mi. Děkujeme i Městu Buštěhrad za 
povolení akce a rybářům za povole-
ní k pouštění lodiček po potůčku.

Za RC Pelíšek Hana Hejná

Strašidelný rej. Foto: Archiv Pelíšek

výlet do ploskovic a velkého BřeZna

V sobotu 8.10.2016 jsme se v počtu 
40 osob vypravili na výlet, který byl 
opět tak trochu za naší „Toskánkou“. 
Počasí nám tentokrát tolik nepřálo, 
ale přesto jsme nezmokli. Sešla se 
příjemná skupina lidí a věřím, že na 
konci byli všichni spokojení.
První zastávka byla v zámku Plos-
kovice, který nechala postavit prá-
vě „naše“ Anna Marie Františka 
Toskánská a který splnil všechna 
naše očekávání. Mohli jsme se ob-
divovat jeho krásným interiérům 
a neobvyklým grottám (umělé jes-

kyně). Zahradu, která je vyhlášená 
svou krásou, jsme si prohlédli pou-
ze z oken zámku, protože počasí na 
procházku opravdu vhodné nebylo. 
Jako bonus jsme si mohli prohléd-
nout výstavu rokokových rób.
Velké Březno nás přivítalo velmi 
okázale. Zámkem nás provedl sám 
„pan hrabě Karel Chotek“. Měli jsme 
možnost zúčastnit se Hraběcího ml-
sání, při kterém nám „pan hrabě“ 
nabídl mnoho druhů štrúdlů. Zá-
mek Velké Březno je rozlohou sice 
malý, ale je velmi zachovalý a krásný. 

Bohužel ani tady jsme se do parku 
nedostali. Ve Velkém Březně jsme 
navštívili také Pivovar, kde jsme se 
seznámili s celým výrobním proce-
sem, prohlédli si provozy a hlavně 
jsme konečné výrobky ochutnali. 
Měli jsme štěstí, že na všech navští-
vených místech nás provázeli oprav-
doví profesionálové a lidé zapálení 
pro svou věc a tím podpořili dobrou 
náladu a hezký pocit z celého dne. 
Na závěr jde říci pouze jediné, po-
jeďte příště s námi, stojí to za to.
Za „Věčně mladé seniory“ St. Šumná
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přehlídka kloBoUků

Ve velkém sále na Zámku jsme při-
vítali v úterý 4.10.2016 paní Marii 
Pávkovou, která za námi „Věčně 
mladými seniory“ přijela až z Brna. 
Měli jsme tak možnost nabídnout 
vám neobvyklou přehlídku módy 
klobouků 30-tých let. Která je pro-
slulá svou elegancí.
Měli jsme radost, že přehlídka oslo-
vila početnou skupinu lidí, a to 
nejen žen, ale i mužů. V krásném 
prostředí Zámku se přehlídka zvlášť 
dobře vyjímala. 
Paní Marie nám nabídla také výsta-
vu prádla, které nosily naše babičky a 
na začátek jsme „ochutnali“ přehlíd-
ku zástěrek, které byly opravdovými 
díly z rukou šikovných švadlenek. 
Korunou byla přehlídka klobouků, 
bez kterých by dříve žena na ulici 
nevyšla.  Od zástěrek po klobouky 
jsme s nadšením sledovali neobyčej-
nou grácii a půvab, se kterým nám 
paní Marie vše předváděla.
Je třeba zdůraznit, že všechny vy-
stavované a předváděné věci jsou 
ze sbírky paní Marie Pávkové. Paní 
Marie může být také inspirací pro 
nás seniory, protože nám ukázala, že 

nikdy není pozdě plnit si své sny.
Opět jsme si mohli užít krásnou 
chvíli v příjemném prostředí a s 
příjemnou společností. Děkujeme 
MěÚ, že jsme mohli využít krásné 

prostory Zámku, které pro podobné 
akce přímo vyzývají.

„Věčně mladí senioři“

Z přehlídky klobouků. Foto: Archiv J. Pergl

S P O RT

vydřené mraZivé vítěZství BUštěhradU

Dne 13. listopadu 2016 buštěhrad-
ský oddíl Hokejbalu odehrál zápas 
proti kladenské Spartě. Utkání zača-
lo v 8 hodin ráno při teplotě pod bo-
dem mrazu. Ranní hodina i počasí 
dokonale zmrazily kladenské hráče! 

První třetina skončila stavem 1-0 a 
stejně tak i zápas hraný na 3 X 15 
minut.
Největší pochvalu zaslouží brankář 
Zdeněk Holub, který vychytal druhé 

čisté konto v sezoně.
 Každý zájemce o hokejbal ať se ozve 
na mail: Bustehradrytiri@seznam.cz

Jan Maškulík

R OZ H OVO RY  -  Ž I J Í  M E Z I  N Á M I

khaled a eva al ali: každý má svoU cestU

Nevím, jak je možné, že jsem manže-
le Al Aliovy nepotkala dříve, vždyť v 
Buštěhradě bydlí 18 let! O to víc jsem 
byla ráda, když mi na ně poskytla Eliš-
ka kontakt a když ochotně a rychle s 
rozhovorem svolili. Paní Eva, původem 
ze Slovenska a její muž Khaled, který 
je z Iráku, jsou nepřekonatelně milou 
dvojicí se životními zkušenostmi a pří-
během, který by vydal na několik roz-

hovorů. Bylo mi potěšením je poznat.

Pane Khalede, na začátek bych se Vás 
chtěla optat, odkud jste. 
K:  Narodil jsem se na jihu Íráku, 

blízko Perského zálivu, v největ-
ším íráckém přístavu v Basře. Je to 
velmi bohaté město, 80 %  ropy v 
Iráku je právě z Basry. Jsem z vel-

ké rodiny, mám ještě čtyři bratry a 
čtyři sestry, ale dva bratři již zemře-
li. Dnes nás žije sedm, jedna sestra 
a jeden bratr žijí stále v Basře, tři 
sestry a nejmladší bratr žijí v Ho-
landsku. V Iráku jsem dokončil 
gymnázium, ale na vysokou školu 
jsem se nedostal. V roce 1976 jsem 
se jako mezinárodní student dostal 
na studium do Československa.
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Vím, že jste byl ve velmi mladém věku 
politicky činný. 
K: Boj v Iráku není jako Evropě. V 

Iráku či v Arabských zemích, to je 
třetí svět. Mohou Vás zabít, všude 
jsou těžké represe. Když byla situ-
ace velmi napjatá, musel jsem to 
risknout. Na studium jsem se do-
stal tajně, nikdo to kromě rodičů 
nevěděl. Nejdříve jsem se dostal do 
Herľan u Košic na jazykový kurz, 
pak na stavební fakultu do Bratisla-
vy. Vrátit jsem se pak už nemohl, v 
Iráku totiž vyšel zákon, že všichni, 
kteří odešli, jsou odsouzeni na l5 
let vězení.   

Pro rodiče to muselo být velmi těžké. 
K: Otec zemřel ještě před mým od-

chodem, nejvíce těžké to bylo pro 
mámu. Já jsem maminku po mém 
odchodu v roce 1976 uviděl zno-
vu až v roce 1990, sešli jsme se v 
Kuvajtu. Od roku 1983 až do roku 
1989 o mě rodina nic nevěděla. 
Maminka zemřela v 63 letech, celý 
život bojovala, jako každý. Každý 
má svou cestu. Když máte cíl, mu-
síte za to zaplatit. A neznamená to 
jen cíl politický.

Tak teď k Vašemu seznámení. Jak k 
němu došlo? Tuším, že ve škole…
K: Ano, bylo to v době, když jsem už 

studoval na stavební fakultě v Bra-
tislavě, kde Eva v té době také stu-
dovala. 

E:  Bydlela jsem na koleji s Němkami 
a ty mě jednou vzaly na večírek pro 
zahraniční studenty.

A to bylo hned v prvním ročníku…
E: Ano, pro mě v prvním. 
K: Já už jsem byl ale ve třetím.
E: Já jsem v tu době bydlela na koleji 

teprve dva měsíce, všechno pro mě 
bylo nové, najednou byla holka z 
východního Slovenska v Bratislavě. 
A na tom večírku jsem byla i s mojí 
přítelkyní, také Slovenkou a najed-
nou vidíme, že k nám jdou dva za-
hraniční studenti, abychom s nimi 
šly tancovat. Já chtěla hned jít pryč, 
ale kamarádka mě přesvědčila, že o 
nic nejde, že si jen zatančíme. No a 
on mě hned druhý den pozval na 
rande. V té době mu bylo dvacet 
devět let, ale nevypadal na to. Mně 

bylo osmnáct. 
Takže tanec.
E: Jenže já jsem na to rande moc jít 

nechtěla. A tak jsem se asi i tváři-
la – že si jenom odbudu ten tanec 
a skončíme. To bylo začátkem lis-
topadu, bylo špatné počasí, zůstala 
jsem na internátě sama. Tak jsem si 
řekla, že nebudu přece sama a na to 
rande jsem šla. Manžel to moje vá-
hání asi vycítil a začal se vyptávat, 
proč jsem nechtěla původně na to 
rande jít a proč jsem se tvářila tak 
odmítavě. Tak jsem mu řekla, že je 
přece jenom cizinec a člověk neví, 
co může očekávat. Pak jsme spolu 
začali chodit, to bylo v roce 1980. 
Jenže mi tehdy říkal, že až skončí 
školu, vrátí se domů a mezi námi to 
asi skončí.

To vám řekl hned na začátku?
E: Ano, řekl. Jenže člověk na začátku 

tolik neplánuje, to přišlo až později.
K: Já jsem se ale po konci školy domů 

vrátit nemohl, protože jsem byl ve 
skupině odpůrců diktátora Saddá-
ma Husajna, ale zůstat jsem také 
nemohl – po promoci jsem hned 
dostal dopis od policie, že musím 
do 3 měsíců opustit republiku. Jen-
že já jsem tehdy neměl ani pas, na 
Slovensko jsem tehdy přijel na pas 
falešný. Tak jsem tehdy odjel do Sý-
rie. S Evou jsme si poté psali.

Ten pas už je promlčený, tak teď už to 
říci můžeme (smích).
K:  Ano, teď už ano. Tehdy mi hned po 

příjezdu do Čech v Praze na cizi-
necké policii ten pas vzali s tím, že 
nejde ani prodloužit, ani mi nemo-
hou vydat nový. Tak jsem zůstal ce-
lou dobu studia bez pasu a měl jen 
tři měsíce po skončení školy na to, 
abych odjel. Nakonec se mi podaři-
lo získat pas Jižního Jemenu, který 
měl v Praze velvyslanectví a s ním 
jsem pak vycestoval do Sýrie. 

A kdy jste se pak znovu potkali?
K: Až v roce 1985. Byl jsem tehdy 

předseda Svazu iráckých studen-
tů a v roce 1985 jsem se s delegací 
zúčastnil kongresu, který pořá-
dal Mezinárodní svaz studentů v 
Praze. Tehdy Eva přijela do Prahy, 
ale já jsem mohl zůstat jen 3 dny, 

protože jsme pak jeli dále na Kubu. 
Měl jsem ale tehdy měsíc volno, 
takže jsem tu po návratu z Kuby 
nějaký čas zůstal.

Tak to jste si museli během toho měsíce 
svůj vztah upevnit, hodně si toho říci.
E:  Ano, jenže jsme po celou dobu vě-

děli, že já zůstanu tady a on se bude 
muset vrátit.

Tehdy jste žil v Sýrii, nebo v Iráku?
K: Na hranici mezi Sýrii a Irákem, re-

spektive v severní části Iráku, kde 
byli svobodní. Je to takový troj-
úhelník mezi Sýrií, Irákem a Turec-
kem.

Takže Vás vztah probíhal delší dobu 
pouze ve formě dopisů…
K: Ano, a to až do roku 1989. To jsem 

zase jel na Mezinárodní festival 
studentů a mládeže do Severní Ko-
ree, ale když jsem přijel zpět do Sý-
rie, rozhodl jsem se vrátit do Čech. 
Získat povolení ale nebylo jedno-
duché, vyšlo to díky tomu, že jsem 
se rozhodl dále studovat v Praze.

E: Já jsem tehdy bydlela v Košicích, to 
už byl na světě náš starší syn. Bra-
li jsme se 20. října 1989 a za měsíc 
byla revoluce.

To jste na manžela tedy vydržela čekat 
hodně dlouho. Tomu se říká láska.

Na Námestí  Slobody v Bratislavě v 
době seznámení. Foto: Archiv rodiny
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E:  Vydržela. Čtyři roky jsem byla s tím 
starším synem sama. Těch dopisů, 
mám je schované, celý štos.

Z dopisů se dá moc poznat, musí se sty-
lizovat, nejde to tak rychle, jako když 
se píše mail. A to dneska chybí. Ale ne-
budu filosofovat… Svatbu jste měli na 
Slovensku?
E:  Ano, v Košicích.
K:  Já jsem zůstal až do revoluce v Pra-

ze, pak to všechno padlo. Já jsem 
byl na Vysoké politické škole, dnes-
ka je to budova Fakulty tělesné vý-
chody a sportu. My jsme začali, po-
tom začala ta revoluce a všechno se 
zrušilo, začala úplně jiná doba. Po-
tom jsme se rozhodli, že zůstaneme 
v Praze, kde jsem začal pracovat. V 
roce 1990 se nám narodil mladší 
syn Kuba a v roce 1991 se za mnou 
manželka s dětmi přistěhovala. 

Pojďme se teď ještě vrátit k politické si-
tuaci v Iráku. Muselo být těžké vyrůstat 
bez rodiny a informací o ní. 
K: Své mladší sestry jsem ani neviděl 

vyrůstat. Dnes je Irák zničený, celý 
rozbitý. Jsem rád, že Husajn je pryč, 
ale nechtěl jsem, aby Američané 
Irák zničili, vstoupili do režimu 
země a dali zemi islámskému hnu-
tí na zlatém talíři. Problém máme 
dnes už daleko větší, představte si, 
jak může země vypadat po 8 letech 
války Saddáma Husajna s Iránem, 
2 letech v Kuvajtu a 13 letech em-

barga. Co oni jsou. Když jsem se 
do Basry po 28 letech znovu vrátil, 
nikoho jsem nepoznával, všechno 
bylo rozbité, lidé hladoví, voda z 
řeky byla čistší než z vodovodu… 
na svých nohou Irák nestojí ještě 
ani dnes.

V jakém roce jste se vrátil?
K:  Vrátit jsem se mohl až v roce 2004, 

když padl Saddám Husajn. 
E:  Pamatuji si, jak velmi se tehdy man-

žel na návrat do Iráku těšil, doufal, 
že to půjde střídat – půl roku bu-
deme bydlet v Čechách a půl roku 
tam. Říkal mi tehdy, zimu nemáš 
ráda, tak ji budeme trávit v teple. 
Jenže pak se celý zklamaný vrátil a 
řekl, že to nepůjde. 

K:  Vznikla Al-Káida, od roku 2014 Is-
lámské hnutí, obsadili sever… Irák 
se vrátil zpět. Dříve byla ve světě 
rovnováha. Proč se nenechá Blízký 
Východ, aby si ten problém vyřešil 
sám? Kvůli ropě, plynu, od první 
světové války na to ti lidé doplá-
cí. Vždyť Irák je třetí stát na světě 
v zásobách ropy, ale dnes žije celý 
národ v chudobě. Bylo by nejlepší 
ropu dát a požádat o pomoci při 
obnovení země. To je jediné řešení. 
Kdybychom to udělali hned v za-
čátku, měli bychom pokoj.

Paní Evo, Vy jste se v Iráku byla podívat, 
setkala jsem se s manželovou rodinou? 

E: Ne, nebyla, manželovu mamin-
ku jsem bohužel nikdy nepotkala. 
Znám manželovy příbuzné, kteří 
žijí v Holandsku, s těmi se často na-
vštěvujeme, mají stejně velké děti. 
Ale navštívila jsem jiné arabské stá-
ty, Maroko, Libyi, Tunis, Emiráty. I 
naše děti by se tam rády podívaly, 
manžel jim o svém dětství hodně 
povídá, vypráví, jak vyrůstal. Man-
žel ale nechce, protože je to tam 
stále nebezpečné.

A Vy dnes do Iráku jezdíte?
K: Ano, pracoval jsem ve firmě, která 

pro mnoho měst v Iráku zpracová-
vala územní plánování - od roku 
2006 do roku 2014 jsme získali v 
Iráku 12 tendrů – zpracovali jsme 
například územní plány pro Basru, 
velmi známé město plné historic-
kých památek Samaru, pro město 
Valé, pro 2 regiony v Bagdádu. Pra-
covali jsme na projektech do roku 
2014, jako ředitel projektu jsem do 
Iráku stále cestoval, protože byla 
nutná prezentace na místě, bylo 
nutné vysvětlovat postupy, odpoví-
dat na připomínky, poznámky. Zda 
se ale plány využijí, to záleží už na 
tom místě. Vše jsme nedokončili, 
začaly boje.

Máte nějaké zpětné reakce, že se něco 
povedlo, využilo?
K: To je složité, v Iráku citelně chybí 

lidé, střední vrstva, mnoho lidí ze-
mřelo za války. Potom přišel Islám-
ský stát a vše se zastavilo, vyhnali 
lidi, kteří nejsou od nich a dosadili 
si své.

A nyní si dovolím odbočit, jak jste si vy 
dva vlastně spolu povídali? A jakou řečí 
jste vyznal své ženě lásku? Anglicky, slo-
vensky, arabsky?   
E:  Slovensky. Manžel studoval sloven-

štinu, dodnes tak doma mluvíme 
se starším synem.

Ale Váš rodný jazyk je arabština?
K: Ano.
A Vy jste se arabsky naučila? A děti?
E: Něco rozumím, ale nemluvím. Sna-

žím se, ale je to těžký jazyk. Děti ale 
arabsky nemluví.

K: To byla moje chyba, neměl jsem čas.
Teď bychom se mohli vrátit k Vašemu Manželé Aliovi. Foto: Archiv rodiny
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příběhu, naposledy jsme byli v roce 1991 
v Praze a najednou jste v Buštěhradě. 
Jak se to přihodilo?
E:  Po revoluci jsme začínali prakticky 

od nuly. Měli jsme v Praze pronaja-
tý byt, pak jsme se stěhovali do dal-
šího, pak do třetího, čtvrtého bytu 
a manžel začal podnikat. Já byla 
doma sama s dětmi, ještě ke všemu 
Slovenka, to nebyla až tak velká vý-
hra. Pak jsme si pořídili byt, který 
jsme pak v privatizaci koupili a zre-
konstruovali. Ale seděli jsme tam 
jen tak, začalo nám to vadit. Vyrůs-
tala jsem na vesnici, děti tam bě-
haly po venku, bylo to družné. Tak 
jsem si řekla, že by naše děti takhle 
mohly vyrůstat a hrát si, jako dří-
ve my. Dům jsme sháněli více než 
rok, v okolí, chtěli jsme dům s po-
zemkem, se zahradou. Původně 
jsem sem nechtěla, je tu málo lesů, 
líbil se mi spíš Beroun a Benešov. 
Ale potom jsme zjistili, že průmy-
sl, který tu dříve byl, už nefunguje 
a je to lepší. Na Buštěhradě jsme 
původně žádný vhodný dům nevi-
děli, nelíbil se nám ze začátku ani 
tento, dvůr byl rozkopaný, nebylo 
to podle našich představ, ale dalo 
se s tím pracovat. Stěhovali jsme se 
na Státní svátek 28. 10. 1998, ještě 
se některé věci dodělávaly,   dobře 
si pamatuji, že jsem ráno nemohla 
najít oblečení, vše bylo v krabicích 

a musela tak jít na autobus v leh-
kém saku. Co se nám tady hned od 
začátku moc líbilo a dodnes to trvá, 
je náš soused pan Stuj, který byl a je 
strašně vstřícný a milý. Hned když 
jsme se nastěhovali, přišel se sezná-
mit a stal se ihned naším přítelem. 

Jak se Vám Buštěhrad líbí?
K:  Jsme rádi, že jsme tady. Není to vel-

ké město, známe ale málo lidí. Sou-
sedy ano, mladší syn zde chodil do 
základní školy.

A kolik let mu je?
E:  Dvacet šest, staršímu 31. Oba tady 

mají velký okruh přátel. Starší syn 
si s manželkou pronajal ateliér v 
Sýpce u Víti Helíska, dělá si dokto-
rát na AVU a s kamarády pořádají 
různé akce.

K: Minulý rok měl na Dolním náměstí 
svatbu, ve statku, za kterým je vol-
ný pozemek, louka, veliký prostor 
s potokem. Říkám si, že by bylo 
skvělé udělat z toho místa otevřený 
park pro mladé a i starší, rekreač-
ní plochu pro celý Buštěhrad. Ale 
mají se tam prý dělat parcely na 
stavění, což by byla škoda. Šlo by 
se domluvit s obcí, zkusit Evropské 
fondy.

A co se Vám ve městě líbí?
E:  Máme výhled na kopec, líbí se mi, 

že město není na rovině, že má ráz 
městečka z první republiky, úžas-
né jsou rybníky, cesta lesem, kam 
se dá chodit na procházky. Také se 
nám líbí naše hospoda…(smích).

Chodíte v Buštěhradě na nějaké akce?
E: Ano, baví nás divadlo, Šibřinky, 

chodíme do Sokolovny.
A je něco, co se vám nelíbí?
E: Ne, já jsem tady spokojená. Sice 

jsme se sem přestěhovali s tím, že 
děti tady budou mít svou partu, ale 
pak jsme zjistili, že se vesnice změ-
nila a všichni stejně sedí doma u 
počítače. Možná nás trochu mrzí, 
že nemáme větší kontakt s lidmi, 
přála bych si více známých. Ale 
když jsme se sem přistěhovali, děti 
už byly větší. Když má člověk men-
ší dětí, chodí více s maminkami, 
jde tady chodit do Pelíšku, má větší 
možnost se seznámit. Chodím sice 

hrát badminton, ale do Dřetovic, 
protože tady nikoho neznám. Ale 
moc se nám tu líbí. Sestra právě 
říkala, že je to jako přímořské měs-
tečko, že je to na kopci. Jsem ráda, 
že jsme se přistěhovali právě sem.

Můžete srovnat ty dvě země? Jaký je 
mezi nimi největší rozdíl? 
K: Největší rozdíl je v civilizaci. Naše 

zem spala, minimálně 800 let. A od 
té doby dodnes se svět změnil, nyní 
je ve všem velká revoluce, v kultu-
ře, v morálce, v tradici. 

E: Řekni, co se ti líbí v Čechách.
K: Systém.  Cítím, že jsem svobodný, 

lidé jsou velmi příjemní. Nemám 
tu problém, je to prostě úplně jiné, 
než v Iráku.  Ale i tady žijí lidé od 
nás, žijí však často postaru přede-
vším myšlením. 

E: Manžel se ale vlastně úplně přizpů-
sobil evropskému způsobu života, 
jí maso, nemodlí se, pije alkohol, 
slaví Vánoce.

A pamatujete si, co Vás nejvíc překvapi-
lo, když jste sem přišel?

E: Povídej, jak jsi slavil na Slovensku 
první Silvestr a jak si místní Romo-
vé mysleli, že jste jako oni, protože 
jste byli jako oni tmaví.  

K:  Chtěli jsme tehdy oslavovat, slo-
vensky jsme trochu uměli, ale ne 
moc. Našli jsme nějakou hospodu a 
tam seděli na baru Romové a vítali 
nás, mluvili romsky. My jsme jim 
ale nerozuměli. Pak nám dali vod-
ku a my si s nimi začali povídat slo-
vensky. No a pak se nás zeptali, od-
kud jsme. Já povídám - z východu a 
on - no vidíš, to já taky. Ale to byl 
jiný východ. Oni mi nevěřili. Tak 
jsem říkal, já s Vámi budu mluvit 
svou řečí, abyste mi uvěřili. A také 
mám  ještě jednu veselou příhodu 
z doby, kdy jsme slovensky neu-
měli. Byl s námi kolega, který letěl 
z Košic do Prahy letadlem. Vzal si 
oblek, aktovku, šli jsme ho vypro-
vodit. A jak je na letišti ta brána a 
pasové oddělení, jedna policistka 
mu začala slovensky říkat, aby dal 
tu svou aktovku na pás, aby proje-
la rentgenem. A jak mu ukazovala  
na ten pás a on jí nerozuměl,  
lehl si na ten pás raději celý i v tom 
saku a s taškou. 

Na zahradě. Foto: Archiv rodiny
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E: Něco bylo s tím záchodem.
K: My muslimové máme ten záchod 

jinak. Nejsme zvyklí na papír, mu-
síme se vždy umýt vodou. A tak na 
nás ta uklízečka každý den křičela, 
on si nesedne, on stojí, má v ruce 
láhev s vodou a potom je tam ne-
pořádek.

A stýská se Vám po něčem, co Vám tu 
nejvíc schází?
K: Schází mi kamarádi, příbuzní, tra-

dice.
A co počasí, nebo jídlo, jiné věci?
K: V Iráku je horko, ale až moc. Už 

jsem si ale zvykl. Jídlo mi neschází, 
hodně vaříme arabská jídla. 

A kde kupujete suroviny? Jsou tu běžně 
k dostání?
K: Ano, ale koření mám z Holandska, 

nebo z Iráku. Mnoho věcí kupuje-
me v Holandsku, Německu, tam je 
hodně lidí z orientu. Dneska je vše 
ale k dostání i v Praze.

A co je základ arabského jídla? 
K: Rýže a maso.
E: Rýže a maso, to je i u nás, oni ke vše-

mu jedí salát.
A co Vám, paní Evo, nejvíce z arab-
ských jídel chutná?
E: Lilek s mletým masem a taková 

zvláštní suchá zelenina - bamja. 
Když jsme vypravovali z domu sy-
novi svatbu, měli jsme z manželo-
vy strany hodně příbuzných a jeho 
sestry vařily a pekly arabská jídla, 
taková ta tenká těsta, do nichž se 
dává mleté maso s rýží. Můj man-
žel umí také výborně připravovat 
ryby - venku máme arabskou pec. 
Jednou jsme jeli do Hornbachu pro 
květiny a manžel najednou - Evo to 
je ono, z toho uděláme tu pec. Byl 
tam velikánský květináč na kyt-
ky.  Koupili jsme ho, on to zazdil a 
teď se u nás v té peci peče i chleba. 
Arabský, tenké placky, které se dají 
otevřít a naplnit.

Dost velký rozdíl mezi našimi zeměmi 
je asi hlavně v náboženství. Myslím, 
že na rozdíl od Čech asi hraje v Iráku 
velkou roli ve veřejném i v soukromém 
životě. 
K: Já se těším na to, až to nebude.

V tom asi nejste úplně typický.
K: Dneska to náboženství přehánějí, to 

před padesáti lety v Iráku nebylo. 
To je hrůza.

Manželka mi říkala, že v Praze existuje 
společnost Iráčanů, že jste členem. Ko-
lik je v Praze Iráčanů? 
K: To není společnost, to je klub. V 

současnosti je Iráčanů v celé re-
publice jen kolem 400. Ten klub 
zde vznikl kolem roku 1991, tehdy 
tady bylo Iráčanů hodně. Potom 
většina odešla na západ a ti zbylí už 
jsou většinou staří. A ta nová gene-
race – ta se moc neúčastní. A proto 
děláme různé akce, každý rok vy-
mýšlíme na svátky pro členy klubu 
kulturní program.

A když jste v klubu, jak se mezi sebou 
bavíte?
K: Arabsky. A v tom je problém. Když 

chceme dělat program pro děti – tj. 
druhou, třetí generaci – otec Irá-
čan, matka Češka – už tomu nero-
zumí. 

E: Do klubu většinou chodí jen muži, 
Iráčani, co jsou ženatí s Češkami. 
Žen je tady málo, do klubu necho-
dí.

Dodržujete nějaké zvyky?
E: Když chodí manžel s kamarády v 

Praze, tak si dávají svíčkovou, kne-
dlo, vepřo. Mají svoji hospodu, kam 
chodí na česká jídla. Ale další zvy-
ky dodržuje – ráno čaj s mlékem, 
spí v dlouhé noční košili, na hlavě 
čepičku. K snídani chleba se sýrem.

K: My jsme na to zvyklí, to je už od 
dětství, z doby, kdy u nás byli Ang-
ličani. Jako dítě jsem pil ráno čaj s 
mlékem a to mi vydrželo dodnes. 
A potom piji čistý čaj. To je tradice. 
A nosíme rádi dlouhé košile, to je 
běžné, na spaní i na doma, světlé 
košile nosíme i venku. Jsou volné a 
pohodlné.

Když si třeba čtete, je to arabsky? Máte 
knížky v arabštině, slovenštině nebo 
češtině?
K: Většinou čtu arabsky. A v televizi 

sleduji zprávy v arabštině.
E: Máme arabskou knihovnu, manžel 

si žije tím svým životem. Ale máme 
také rádi staré české filmy, třeba 
Buriana nebo Menšíka, to jsou pro 
nás vynikající herci.

Na závěr otázku, kterou pokládám 
všem - co byste vzkázal buštěhradským 
občanům?
K: Aby se více potkávali na společných 

akcích.
E: Ano, to manželovi chybí. Oni jak 

jsou zvyklí žít ve velké rodině, stále 
se spolu setkávají a mají rádi velkou 
společnost. Tak se také snažíme se 
účastnit místních akcí, třeba v sýp-
ce, nebo pálení čarodějnic.

A jak byste se s námi arabsky rozloučil? 
K: Ma´a s-alamah (vysloveno - má sa-

láma).

Děkuji vám oběma za rozhovor.
Rozhovor vedla Ivona Kasalická

Pan Khaled. Foto: Archiv rodiny
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roZhovor se ZávodnickoU rodinoU UrBánků Z BUštěhradU

Představuji Vám báječnou a početnou 
rodinu z Buštěhradu, která se téměř 
celá věnuje amatérským automobi-
lovým závodům - ať už závodům do 
vrchu, tak i rallye: Manželé Standa a 
Dana Urbánkovi, synové Standa ml., 
Jakub, Daniela a nejmladší Verunka, 
již rozená buštěhraďačka. Před samot-
ným rozhovorem jsem byla paní domu 
Danou Urbánkovou pozvána k velkému 
stolu na báječný oběd. A při pohledu na 
dámu, která udržuje dům v příjemné 
útulné rodinné atmosféře a je výborná 
kuchařka, bylo těžko představitelné, jak 
sedá do závodní sedačky silného auta a 
s burácejícím motorem závodí ve skupi-
ně i proti mužům. Automobilovým zá-
vodům se jako první začal věnovat hla-
va rodiny Urbánků, Standa Urbánek st., 
poté nejstarší syn Standa ml., dále paní 
Dana, a jako poslední se začal účastnit 
automobilových závodů i mladší syn Ja-
kub.
Nepocházíte z Buštěhradu, od kdy 
zde žijete a proč jste si vybrali právě 
Buštěhrad?
Standa st.: Poprvé jsem nějaké po-
vědomí o Buštěhradu měl ze Smí-
chovského nádraží, kde jezdil vlak 
Buštěhrad - Kladno a od té doby jsem 
se chtěl do Buštěhradu podívat. Pak 
mi kamarád řekl, že má v Buštěhradě 
dům, který používá jako sklad, a jestli 
bych nechtěl dům koupit, opravit a tím 
ho zachránit. 
Dana: Původně jsme chtěli zrekon-
struovat dům v Chýni. Ale osud tomu 
chtěl, že jsme se museli z pronajatého 
bytu v Praze vystěhovat dříve, než jsme 
plánovali. Na stavbu domu v Chý-
ni nebyly ještě všechny peníze, které 
byly potřeba. Proto padlo rozhodnutí, 
že od kamaráda dům na Buštěhradě 
koupíme a zprovozníme ho do stavu 
obyvatelnosti. Postupně, během re-
konstrukce jsme objevovali v blízkosti 
našeho domu různé uličky a zákoutí, 
které nám připomínaly Malou Stranu. 
A ještě jedna věc se nám líbila, a to, že 
si na Buštěhradě našlo vícero rodin 
dům pro rekonstrukci a většinou ty 
domy dostaly původní ráz. Ne domy, 
jako jsme viděli v sousední obci, kde 
lidi vybourali okna, dali paneláková, 
oklepali omítku na domě, dali břízolit. 
Ještě než jsme rekonstrukci dokončili, 
tak jsme už věděli, že dům v Buštěhra-

dě nebude jen přestupní stanice do 
našeho nového domu v Chýni. A jsme 
rádi, že jsme se takto rozhodli. Stěho-
vali jsme se sem do Buštěhradu přesně 
22. 12. 2000.
Jak jste se dostali k závodům?
Standa st.: Byl to můj sen již od dětství. 
Už jako kluk jsem se chodil koukat na 
závody aut. K 35-tým arozeninám jsem 
dostal od manželky Dany Forda Capri. 
Kdo by neznal seriál Profesionálové, 
kde jezdili Bodie a Doyle nejvíce s 
Capri! Seriál, to byla přímo přehlíd-
ka Fordů Capri. Auta jsou má srdeční 
záležitost, není to můj obor, ale koní-
ček. V roce 2008 jsem byl s tchánem a 
švagrem podívat na amatérské závody 
do vrchu EDDA Cup, které promo-
tuje Eda Patera (http://www.edda.cz/
mscrdovrchu/index.php ), kde jsem se 
informoval na podmínky účasti. Tyto 
závody jsou dostupné všem milovní-
kům závodění, kteří ale budou se svým 
vozem splňovat veškeré bezpečnostní 
podmínky. 
Dana: V té době jsme procházeli se 
Standou velmi těžkým obdobím ohled-
ně našeho podnikání. Stalo se něco, co 
Standovi podlomilo kolena, situace 
kdy je člověk zničený, ale i dezoriento-
vaný. Situace, která rozhodí úplně ži-
vot celé rodiny. A v tu dobu, když jsem 
se modlila, mě napadlo, že je čas, aby 
měl Standa něco, co bude jenom jeho. 
Něco, co kvůli rodině, práci, „zodpo-
vědnosti“ uzavřel. A proto, když přišel, 
že by mohl jezdit amatérské závody, 
řekla jsem JO!  Díky, Bože, to je ono. 
A k Vánocům jsem mu koupila kom-
binézu, závodní rukavice a helmu. My-
slela jsem, že to je to, co potřebuje k 
závodům. 
Standa St.: Nastoupil jsem se svým 
tehdy úplně sériovým Fordem Capri, 
bez jakékoliv úpravy na závody do vr-
chu v Berouně v roce 2009, kde jsem 
se umístil v sobotu z 16 jezdců 11 a v 
neděli z 13 jezdců 9. Tímto se mi splnil 
můj velký sen, který splnil veškerá má 
očekávání. A tím to vše začalo. Capri 
se začalo měnit na závodní vůz. První, 
co jsem přes zimu nechal udělat, byl 
rám. Potom podvozek, brzdy, závodní 
pneumatiky, atd.
Po nehodě v Telnici v roce 2013 jsem 
musel Forda Capri opět rekonstruovat. 

Tentokrát jsem kvůli zničené karoserii 
nechal udělat i lak, a mé vysněné auto 
vypadalo opravdu báječně. Capri do-
stalo barvy, které jsem chtěl a vypadalo 
tak, jak jsme o něm s manželkou snili. 
Opava Capri trvala rok. Sezonu 2015 
jsem jezdil na synově BMW E30. V 
květnu 2015 jsem slavil 50 narozeniny 
a opět jsem od manželky dostal auto. 
Myslel jsem, že v něm budu jezdit už 
letošní sezonu. Nakonec jsem jezdil i 
tento rok na synově BMW. V autě se 
na závodech povozila nejvíce moje 
žena Dana. V průběhu letošní sezóny 
se synovi Standovi auto podařilo dob-
ře prodat a tak stavím již své 3 závodní 
auto. Těším se na něj. Snad se vše po-
daří a sezonu 2017 začnu už s ním.
Manželka jezdila od počátku se mnou, 
jako psychická podpora a fanynka, 
stejně jako nejstarší syn, který mi zá-
roveň dělal mechanika. Jezdím pro 
zábavu, je to pro mě relax. Hrozně se 
mi také líbí naše amatérské rallye, tzv. 
revivaly. Zde jsem se seznámil s bý-
valými profesionálními závodníky. Já, 
kluk, který si o nich vystřihoval články, 
kluk, který hltal každý možný kontakt 
s jejich auty. Najednou jsem byl sou-
částí něčeho, kde byli tihle borci. A já si 
s nimi mohl povídat do ranních hodin 
a pořád neměl dost. Hltal jsem každé 
jejich slovo, vyprávění jejich perliček 
ze závodů bylo jako balzám na všech-
na těžká období. Jsme tam bezvadná 
parta a vídáme se už i mimo závody. 
Stali jsme se přáteli a někteří z nich i 
součástí naší už tak velké rodiny. Ne-
myslete si, že žijeme jenom závody, ale 
samozřejmě náš život ovlivňují. Minu-
lý rok jsme třeba měnili osmkrát mo-
tor. A to je nějakého času. Informace 
a rady ohledně zvyšování výkonu jak 
našeho, tak auta, čerpáme na různých 
fórech BMW, a jak jsem už řekl, taky 
od těch našich starších profíků.
Standa ml.: Já jsem se k závodům do-
stal přes tátu, když jsem začal jezdit s 
ním a mámou jako doprovod a záro-
veň mechanik závodního auta. Jsem 
vyučený sice v jiném oboru, ale auta 
mě baví a zajímají. Něco jsem se přiučil 
už od kluků mechaniků v dílně na uč-
ňáku a zbytek jsem zjišťoval a postupně 
se naučil sám. Táta neměl na přípravy 
čas, tak jsem to musel (a hlavně chtěl 
dělat) já. Jenže po dvou letech jsme 
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už měli s tátou rozdílné názory na to, 
jakým stylem jezdit a jak připravovat 
auto, aby byly lepší výsledky, a zaútoči-
li jsme na vedoucí pozice ve třídě. Tak 
jsem si koupil svoje auto a roku 2011 v 
půlce sezony nastoupil do stejné třídy 
proti tátovi se svým BMW E30. Hned 
jsem získal druhé místo ve třídě youn-
gtimerů (pozn. autorky: Standa ml. 
jezdí na závodech s helmou, na které 
prezentuje Buštěhrad obrázkem měs-
ta).
Jakub: Mě závody lákaly vždycky, jen 
jsem neměl do té doby příležitost za-
čít. Ale chtěl jsem si to zkusit. Projezdil 

jsem mnoho času na „suchu“ (playsta-
tion). Zatím jsem startoval na slalomu 
v Panenském Týnci, kde se mi moc 
líbilo a letos poprvé na závodech do 
vrchu v Edda Cup, na Živohošti, kde 
můj táta obhájil 2 místo ve své třídě 
H+2000. Co se týká mých úspěchů, tak 
ten největší je asi ten, že jsem sednul 
do opravdu závodního auta, které jsme 
si s mámou na ty závody půjčili, a vy-
startoval na trať. Byl to pro mě zážitek.
Dana: Jak již bylo řečeno Standou, já 
jezdila jako jeho doprovod, zázemí a 
samozřejmě jako velká fanynka svého 
muže. Poprvé jsem v závodním autě 
seděla a zúčastnila se  tzv. amatérské 
rallye. Bylo to v roce 2010, kdy promo-
tér závodů do vrchu Eda Patera zorga-
nizoval Rallye Berounka Revival. Tam 
jsem usedla vedle svého muže řidiče 
jako jeho navigátor (mitfára). Tento 
Revival je určen všem vozům vyrobe-
ným před rokem 1985 a musí splňovat 

veškeré podmínky pro běžné ježdění 
v silničním provozu. Tedy platné SPZ, 
povinné ručení i platné STK. Jede se 
podle slepého itineráře. Jak já říkám, 
vřele doporučuji všem párům. Je to 
zkouška trpělivosti a tolerance. Muži 
se totiž většinou ujmou role řidiče a 
celou dobu musí poslouchat své part-
nerky, které je vedou. Lidé se přitom 
skvěle baví, odrelaxují a zároveň spo-
lupracují. Jsou team. Pokud nespolu-
pracují, nevyhrají.  
A závody do vrchu mě lákaly proto, 
že jsem chtěla vědět, co tam kluci na 
relativně krátkých úsecích, na těch ně-

kdy ani ne 2 km klikaté silnice prožíva-
jí. Jak to, že je to tak vzrušuje, proč se 
dokážou tak soustředit, proč je dokáže 
rozhodit z mého hlediska tak banální 
věc, jako zda obuli správné pneumati-
ky atd. Jaké mají pocity. A pak to přišlo. 
Standa mi nabídl, jestli bych nechtěla 
startovat na okruhu v Hradci Králové. 
To bylo v loni 2015, kde začínala sezó-
na Edda Capu. A protože jsem holka 
statečná a zvídavá, řekla jsem mu, že 
ano. Protože v té době nebylo Stando-
vo Capri ještě hotovo, půjčili jsme si 
od našeho promotéra WV Polo. Bylo 
to skvělé. Tak moc se mi to líbilo! Stan-
da si sedl vedle mě a vedl mě jak ten 
okruh jet. Moc mě to bavilo! A to tak, 
že jsem ještě ten den v tréninku oddě-
lala motor. Kroužila jsem po okruhu 
dál a dál. A říkala jsem si, že budu jez-
dit, dokud bude benzín v nádrži, nebo 
mě startér nevyhodí. Ještě ten večer 
jsme dojeli domu pro synovo BMW a v 

sobotu jsem stála na startu v nejsilnější 
třídě historiků a střídala se na autě se 
svým manželem. Byl to nepopsatelný 
pocit. Já, mamina od 4 dětí, sedí v bu-
rácejícím autě, které je tak silné, že se 
bojím šlápnout jen o milimetr víc na 
pedál. A pak to přišlo, zase jsem cítila 
ten zápal, to horko v hlavě a ten nesku-
tečný pokoj v srdci. Byl to můj první 
závod, a já vyhrála 1.místo v dámském 
poháru! Když při vyhlášení řekli mé 
jméno, myslela jsem, že si ze mě dělají 
legraci díky tomu zničenému motoru 
v WV Polu.
Na závodech jsem sama za sebe, neza-
žívám tam stres, nepotím se na startu, 
ten čas si užívám. Závody mě baví a je 
to pro mě relax. Na závodech jsem nej-
větší soupeř sama sobě. Pokaždé, když 
stojím na startu, si říkám: tak co Dano, 
posuneme se dál? Uděláš v téhle zá-
vodní jízdě už méně chyb?  Jsou to sice 
amatérské závody, ale na velmi vysoké 
úrovni. Je tam rivalita, samozřejmě, ale 
nezažila jsem tam mezi kluky nějaké 
nekalé způsoby nebo něco špatného. 
Neříkám, že to není náročné - je. Ob-
zvlášť, když se manžel začal tak dobře 
umísťovat, jak tomu bylo v minulé i 
letošní sezóně. Co je ale hezčího, než 
vidět svého muže šťastného? 
Máš strach víc o kluky, nebo o sbe na zá-
vodech, Dani?
Tak vyloženě strach jsem zatím nemě-
la. Naopak, když stál Standa na startu 
a já věděla, že mu jde o výsledek, tak 
jsem mu řekla: „Stando nezapomeň, že 
máš zodpovědnost za firmu, že máš 4 
děti, mě a svoji mámu, o které se sta-
ráš, ALE…jeď, co to půjde! Výsledky 
se získávají za hranicemi našich mož-
ností. Vzhledem k tomu, že jsem věří-
cí, tak jsem strach nikdy neměla ani o 
sebe, ani o kluky. A když už jsem měla 
strach, tak asi nejvíc o malého Standu, 
protože ten jde kolikrát za hranice, ale 
nejen v závodech, ale i v životě. Ale 
strach jako takový ne. Asi je to tím, 
že jsem věřící a vím, že Bůh nad námi 
bdí. A to říkám opravdu s pokorou. 
Když měl můj muž tu velkou bouračku 
v Telnici, čekala jsem v depu a v srdci 
věděla, že on je v pořádku. Když při-
jel dolů, tak jsem mu řekla, že je můj 
závodník a že kdo nebourá, ten se ne-
zrychluje. Neměl nic zlomeného, jen 
pár modřin a na zpáteční cestě jsme se 
už bavili jen o tom, jaké úpravy udělá-
me s autem, které bylo nehodou zni-

Závodnící u rybníka. Foto: Monika Žitníková
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čeno. 
Jak moc jsou takové závody finančně 
náročné?
Standa st.:  Máme rodinnou stavební 
firmu, máme rodinnou firmu. Nekou-
řím, nechodím do hospody a za jiné 
věci neutrácím. Už si umíme mno-
ho věcí opravit sami a někdy když je 
potřeba, tak i během závodů. Tím se 
mnoho také ušetří. Během sezóny je 
kolem 12 ti závodů, některé jsou ale 
během víkendu jako dvojzávod. Tedy 
jeden v sobotu, druhý v neděli. Časově 
to je zvládnutelné. Na přepravu závod-
ního vozu používáme auto a podvalník 
z naší firmy, takže když je použijeme 
pro závody, nestojí nás to nic. Je ale 
pravda, že na některé věci nedosáh-
neme tak jako naši soupeři, kteří často 
mají autoservisy, nebo STK, pneuservis 
atd. My jsme stavaři, což je úplně jiný 
obor, ale finančně se to dá zvládnout. 
Mám podporu své ženy a rodiny. Kluci 
si starty a závody platí sami.  Závody 
jsou pro mě zábava, stojí mi za to odre-
agování. A jak říká moje žena:  „Je čas, 

abys dělal něco, co je jenom tvoje.“
Stmelují závody vaší rodinu?
Standa ml.: Ne (smích). Na závodech 
jsme konkurenti, soupeři, ale potom 
mimo závody nás to stmelí. Společně 
do noci připravujeme auto, hledáme 
díly na internetu, nakupujeme je. Jo, 
jsem rád za to, že jezdíme závody spolu 
a že se letos přidal i brácha.
Děkuji moc za příjemné odpoledne a 
za rozhovor, během nějž se člověk díky 
této nadšené rodině přenesl do míst, kde 
burácí motory, kde je plejáda krásných 
aut a mnoho znalců aut a závodů. Také 
bych ráda pogratulovala k výsledkům 
za letošní rok, kdy Standa st. se umístil 
ve své třídě historiků + 2000 na dru-
hém místě za celou sezónu. I minulý 
rok 2015 jste měli krásná umístění, kdy 
Standa ml. byl druhý v celkovém pořa-
dí, Standa st. třetí v celkovém pořadí ve 
své třídě H+2000. 
Dana byla třetí v dámském poháru. A 
Standa ml. byl ještě třetí v poháru youn-
gtimer. Tímto bych také ráda všem do-

poručila udělat si některý den výlet na 
tyto závody. Na své si přijdou milovníci 
adrenalinu, moderních závodních vozů, 
tak i pro obdivovatelé veteránů, kterých 
je na závodech obrovské množství. A 
pokud si během přestávky projdete depo 
a prohlídnete auta, tak jejich majitelé si 
s Vámi rádi o svém voze popovídají. Pa-
nuje tam vždy přátelská atmosféra.
A ještě poslední otázka - co byste chtěli 
říct závěrem?
Že děkujeme všem sousedům za trpě-
livost a podporu. Protože víme, že to 
s námi někdy není jednoduché. Ale 
musíme říct, že máme štěstí na sou-
sedy. Manželovu oslavu 50 narozenin, 
kterou jsme udělali u nás na dvorku, s 
námi slavili několik dnů. A když mi má 
kamarádka asi kolem 5 hodiny ranní 
řekla: Dani, co sousedi, ani si nepřišli 
stěžovat! Tak jsem jí jen řekla: Všechny 
jsme pozvali, byli tady!   

Otázky rodině Urbánků kladla 
Hedvika Servusová

 F E J E TO N Y

o seXU fakta: firma neprakta

Mezi nejvýraznější české kreslíře a 
nejpilnější  karikaturisty patřil po celá 
desetiletí  Jiří Winter, zvaný Neprak-
ta. A já měla to štěstí, že jsem ho dob-
ře znala.   V kulturní rubrice Květů, 
kde jsem tehdy pracovala, jsem mu 
mohla občas zařadit  některý z jeho 
vtipných obrázků. Neprakta k nám 
do redakce proto přicházel pravidel-
ně. Než na stůl předložil svou práci, 
vyndal  z aktovky také  lahvičku be-
cherovky a dvě  broušené skleničky. 
Jednu pro sebe, jednu pro mě. Vy-
brala jsem obrázek, vypila skleničku, 
zanadávali jsme si na cokoliv – a o on 
pak sbalil becherovku i skleničky a 
zamířil o patro výš.  Do Dikobrazu. 
Někdy chodil s Miroslavem Švan-
drlíkem, autorem Černých baronů.  
Říkal mu Bandaska a  představoval 
ho slovy: „Toto je nejsmutnější český 
spisovatel. Baroni mu  sice nevyšli a 
nejspíš nevyjdou, ale lidi si je houf-
ně opisujou. Z čehož on ovšem nemá 
nic a hlavně, nemůže mít ani  radost! 
A proto je taky  trvale smutnej…“ … 
Postupem času jsme naše povídání 
u becherovky prodloužili o návštěvu 
vybraných restaurací a vináren.  On 

byl pan Neprakta totiž také vyhláše-
ný  gurmán a labužník.  A jak dovedl 
vyprávět!  Byl to zkrátka    zábavný, 
charismatický muž a  nikdy s ním ne-
byla nuda.  Párkrát mě pozval i  do 
své  tajemné střešovické vily přehuš-
těné sbírkami a starožitnostmi.  Ne-
stačila jsem valit oči!  Co on všechno 
sbíral! I proto jsem ho tenkrát pozva-
la k nám do Buštěhradu na sběratel-
skou burzu.  Pořádala se ve škole a 
byla  v počátcích skromná, ale Mistr 
Neprakta byl znalec v oboru a rozu-
měl jak starým krámům, tak starožit-
nostem. Pár maličkostí si u nás tehdy 
koupil a ošidit se nenechal. A Jiřině 
Bohdalové rozmlouval „šmuky“, kte-
ré si na naší burze vybrala ona.  Obě-
ma se v Buštěhradě líbilo, to vím…A 
oba se k nám  opakovaně vraceli.
V kresbě a karikatuře  se pan Ne-
prakta  prosadil nejen typickou kres-
bou,  tlustou linií čar, ale i  ohromu-
jící znalostí všemožných detailů ze 
všech oblastí lidského  počínání.  Byl 
opravdu vzdělaný muž  - a smysl pro 
humor měl navíc.  Velkou slabost  
měl pro erotiku, sex a  lásku ve všech 
možných i nemožných  podobách, 

což ovšem byla po mnoho let  jeho  
„třináctá komnata“. Díky přátelství s 
ním jsem o této  jeho vášni  věděla 
-  a  znala  jsem i obsah  šuplíku, kte-
rý ve své vile ukrýval… „Zakopaný 
poklad“  jsme společně otevřeli hned 
po revoluci a dali jsme se do  přípra-
vy NEPRAKTOVA EROTICKÉHO 
DEPOZITÁŘE.  Při vší skromnosti 
můžu říct, že jsme pak spolu s au-
torem textu Ladislavem Bezděkem 
stvořili výjimečné  dílo, které  mapu-
je pestrou  oblast lidské sexuální ak-
tivity napříč staletími a přitom nikdy 
nepřekračuje hranice vkusu.  Knížku 
s názvem Nepraktův erotický depo-
zitář  jsem  poprvé  poslala na knižní 
trh před rovnými dvaceti lety! A letos 
před Vánocemi  - a  to říkám  pyšně 
– vydávám  tuto náramnou publikaci 
k poctě tohoto vynikajícího kreslíře 
znovu!  Těšte se, svět vnadných žen  
a eroticky zdatných i nemožných 
mužů v podání Mistra Neprakty vás  
zaručeně  dostane, vzdělá  – a určitě 
pobaví! 
Dobrou náladu spolu s Nepraktou  
vám  vinšuje Slávka Kopecká
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 F E J E TO N Y

statek dr. moreaUa

…Prasečí story na pokračování
díl první
Žila byla, za sedmero vesničkami, 
sedmero kulaťáky a sedmero po-
licejními kontrolami od Prahy na 
západ majitelka jednoho statku 
jménem Káča (dále jen Ká). Žila 
jsem tam i já se synem Matýskem v 
pronájmu, neb pro jednu osobu byl 
velký. A vzhledem k tomu, že Ká je 
velká milovnice zvířátek, tak statek 
obývala i plejáda různorodého živo-
čišstva. Vezmeme to od největšího: 
Černý kůň jménem Černý, americký 
buldok Hugo, anglický buldok Boss, 
který byl tak neurotický, že vrčel i na 
misku se žrádlem, či na zeď v před-
síni, staroanglická buldočice Boh-
dana, kozel Lízal, sedm nahatých 
sphynx koček se jmény Lara, Cocky, 
Avatar, Leela, Honda, Fleck a Tiger a 
ještě papoušek Ara jménem Gregor. 
Já přispěla ještě svým nahatým pej-
skem Apuem.
Jednoho krásného dne se Ká roz-
hodla, že chce sbírku zvířátek roz-
šířit ještě o göttingenské minipra-
sátko, které vlastní i hollywoodská 
hvězda G. Clooney. Takové prasátko 
prý poslouchá, dá se vycvičit a je 
velmi moudré. 
Tak jsem sedla na net a během hodi-
ny jsme vyrážely směr, kde se nachá-
zelo k prodeji přesně takové úža pra-
sátko. Jenomže jsme nevěděly zhola 
nic o nečestných praktikách mafi-
ánského obchodu s miniprasátky. 
A že selátka vietnamských prasat, 
co dorůstají do 150 kg, nebo jejich 
křížence vydávají za göttingenská 
selátka. Vzhledem k desetinásobné 
ceně je důvod jasný. Dorazily jsme 
do cíle, uneseny a rozněžněny nad 
roztomilostí úžaselátka ženského 
pohlaví jsme majitelům vyplatily ne-
křesťanskou částku a za doprovodu 
jejich plačících dětí jsme uháněly s 
černým pokladem zpět k domovu. 
Byly jsme poučeny chovatelkou o 
základní péči a starosti o takové pra-
sátko. Hlavní důraz byl dáván na to, 
abychom ji nepřekrmovaly. Z chyt-
rého internetu jsme se dozvěděly, že 

tato miniprasátka mají maximálně 
mezi 20 – 40 kg. 
Dostala ňufaté jméno Babu a spolu-
bydlící Ká s ní spala i v posteli. Bylo 
to to nejčistotnější zvířecí miminko 
na světě. Měla ale obrovskou slabi-
nu. Jen narkoman, před kterého po-
ložíte drogu, alkoholik s otevřenou 
lahví v ruce a gambler s kapsami pl-
ných mincí stojící u automatu doká-
ží pochopit, jak nemožné bylo pra-
sátce Babu odolat jídlu. Neodolala 
nikdy… Bylo jedno, zda bylo její, 
psů, koček, v odpadcích, nebo zda 
jen synovi upadl drobeček na zem. 
Požírala vše, včetně lina v pokoji, na 
nějž dopadl atom slaniny. Rozkou-
sala a vypila i karton energetického 
nápoje a poté dva dny v kuse ryla v 
koňském výběhu… Podezírám jí, že 
i ostatní obyvatele včetně nás vní-
mala jen jako chodící konzervy. Dny 
plynuly, holčička rostla a rostla, až 
dorostla do krásných jatečních 100 
kil. Sice nám paní chovatelka říkala, 
ať jí nepřekrmujeme, ale ratlíka když 
překrmíte, tak Vám z něj nevyroste 
dobrman. Zavolaly jsme veteriná-
ře na konzultaci a ten oznámil, že 
je to krásné vietnamské prase a že 
nám ještě nevyrostla do plné krásy. 
Je samozřejmostí, že už v té době se 
spolubydlící v posteli nespala, ale 
uchýlila se do stáje ke koni. Tam 
vždy večer poctivě rypákem odsu-
nula slámovou podestýlku do rohu 
stáje, a zatímco ona se do své kupič-
ky zavrtala jak partyzánka, tak ten 
chuděra kůň měl téměř holou zem. 
Přes den měla k dispozici celý pro-
stor statku – 2001 m2 a volné pole 
působení. Celý den jí ovšem zaměst-
návalo jediné – hledání čehokoliv k 
snědku… Ale přišly horší chvíle, a 
tím byla její pohlavní dospělost… 
A začala boukat… Kočka mrouská, 
fena hárá a prasnička bouká… To se 
projevuje romantickými výpady na 
cokoliv, co se hýbe. Jenže její před-
stava o získání sexuálního partnera 
nespočívá v počítání hvězd, ani ně-
hou, nýbrž výpadem na potenciál-
ní oběť a okusováním. Její výpady 
na lýtka, achilovky a synův zadeček 

zapříčinili rychlé jednání. Chtěli 
jsme jí domluvit rande na slepo. Už 
nevím, kdo nám dohodil možného 
nápadníka za odvoz. Byl to opravdu 
kaňour, jak má být… Spodní řezáky 
mu vyčnívaly z rypáku, šílený výraz 
v malých očkách, lehce punkový 
střih štětin na zádech a samý sval a 
samá šlacha… Radost a strach po-
hledět. Navíc se mezi jeho stehny se 
skvěla obří varlata velikosti ragbyo-
vých míčů Jmenoval se Oťas… Měl 
jen jednu vadu.. Byl oproti Babu asi 
jen třetinový. Dovezly jsme ho na 
statek a vypustily v domnění nastá-
vajících líbánek rovnou k Babu. Ale 
stalo se neočekávané – Babu mís-
to nadšení z nového partnera si ho 
změřila zrakem od hlavy k patě a 
skoro jakoby si odplivla. Jenže milý 
ženich obeznámen se svou rolí do-
minantního samce, z nějž kapal v tu 
chvíli testosteron, se chopil příleži-
tosti a začal Babu dobývat… Drs-
ně, zle, bez předehry a bez večeře 
při svíčkách se na ní sápal. V ní se 
probudila ženská hrdost a rezolut-
ně tomuhle slintalovi dala najevo 
pomocí převahy svých kil a své ve-
likosti, že ona je dáma a že o takové 
prase nemá a nebude mít zájem. A 
opravdu neměla… Ještě se několik 
dnů snažil o sblížení, ale po několika 
fyzických vysvětlení už milý prasečí 
Romeo s krvavými kousanci od pra-
sečí Julie tohoto dobývání zanechal. 
Obrátil svou pozornost na možnost 
vybití své agrese na ostatní. Začal 
mít tendenci napadat nám koně. A 
to jsme nemohly dopustit. Nezbýva-
lo nic jiného, než ho poslat o dům 
dál. Nalezly jsme mu o 50 km dál tři 
nevěsty a majitelé měli o našeho ka-
ňourka za dovoz velký zájem. Jenže 
mistr Testosteron se cítil být pánem 
na statku a uměl být rychlý jak laň. 
Jenže tohle nebyla laň, tohle byla dě-
lová koule, jedoucí rychlík funící a 
cenící tesáky a odhodlaný je použít. 
A chyťte takové monstrum ve dvou 
lidech bez použití uspávací pistole. 
Měly jsme sice připravenou převoz-
ní klec pro něj, jen ho do ní dostat. 
Zkoušely jsme ho dostrkat pomocí 
vidlí, hrábí atd. Vždy se bojovně po-

Nabízím k pronájmu garáž v lípové ulici.   Kontakt: tel. 731 912 076
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stavil proti nám, svěsil lehce hlavu, 
zafuněl a po hrábnutí paznehtem 
do země proti nám vystřelil jak býk 
proti toreadorovi… A to nezbylo 
nic jiného, než utéct. Coby generace 
odkojena Vinnetouem a jeho bílým 
bráchou Oldou jsme zkusily házet 
lasem.. Zkuste si házet lano se smyč-
kou na objekt budící ve vás hrůzu a 
pohybující se rychlostí střely. Čistá 
utopie… Napadlo mě ho lehce omá-
mit Hugovými léky - barbituráty 
(Hugo – americký buldok trpící po-
úrazovou epilepsií). Namícháme mu 
je do jídla a bude. Jenže jsme netuši-
ly, že prasečí adrenalin je ta nejsil-
nější látka a že nějaký barbiturátek 
ho přebije možná až po dávce co má 
Hugo na měsíc. 
Trochu tedy dostal do slavnostního 
menu a čekaly jsme. Když vypadal, 
že už lehce odpadá, vzaly jsme ry-
bářskou síť a chtěly ho chytit s ní. 
Proběhl nám skrze ní jako by to byl 
papír. Pak mě napadlo jej nalákat do 
prasečáku na opravdu luxusní jíd-
lo – kosti, a to konečně vyšlo. Jen-

že jak z ohrádky 2 x 2 metry dostat 
zuřivého pološíleného agresivního 
kaňoura do klece 1 x 1,5 m. Domlu-
vou? Přenést ho? Ne!!! Zkusily jsme 
otevřenou klec pevně přimáčknout 
k dvířkám ohrádky, pak otevřít 
ohrádku, prasátko třeba přestoupí a 
my ho zavřeme. Prasátko nepřestou-
pilo – prasátko tam vlítlo jak namy-
dlený blesk a chtělo projít skrze tu 
klec jak prve skrz síť. Myslely jsme, 
že tu klec zevnitř rozbombarduje. 
Vypadal jak kříženec všech nočních 
můr s vlkodlakem a šíleným hro-
chem. Klec se díky jeho zuřivosti 
hýbala sama. Po lítém boji jsme si 
připadaly jako Sigourney Weaver v 
roli statečné Ripleyové, která porazi-
la všechny vetřelce. Ká kurtami klec 
svázala kolem dokola a hodila na 
ní deku, táááák pro uklidnění jeho 
i nás… Po hodinovém odpočinku 
jsme s pomocí brigádníka Svala Bez 
Mozku naložili klec i s obsahem a 
vydaly se směr prasonevěsty… Jely 
jsme terénním pick-upem, s pra-
sátkem v klícce na korbě. Dorazily 

jsme do cíle s prasečí močí a exkre-
menty kapajícími z korby a klícky. 
V cíli nám místní pánové vyložili 
smrdutou klec a odnesli ji i s nákla-
dem do výběhu třech roztomilých 
opravdu goettligenských princezen 
se jmény Bagetka, Banketka a Bri-
ketka… Když zahlédly, co za dárek 
jim přijel, všechny zakníkly, vysko-
čily radostí a vrhly se vítat právě vy-
puštěného prasáčka fešáčka… Tomu 
okamžitě při takovém velkém zájmu 
tří sličných prasniček stouplo jeho 
sebevědomí a pošlapané samčí ego 
do nebeských výšin. Zvedl hrdě hla-
vu, vychutnával si laškování a pro-
jevování zájmu… Měl to ale nako-
nec možná za trest. Holky byly tři a 
náročné. Dle posledních zpráv z něj 
byla jen chodící spermobanka. 
Takto dopadl první pokus o sezná-
mení naší krásky s nějakým prin-
cem… Ještě naším a Babuiným živo-
tem prošli i další prasáci, ale o tom 
zase někdy příště... :-)

Hedvika Servusová

 Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

re: pláč nad BUštěhradskoU skládkoU

V příspěvku v minulém čísle BZ se 
píše, že město pro vyřešení problé-
mu skládky zvolilo formu žádosti o 
grant, místo aby „donutilo“ vlastní-
ky pozemků k úklidu. Pisateli neva-
dí, že by město problém neřešilo, ale 
že ho řeší jinak, než by si on před-
stavoval.

Dle mého názoru je článek zavádějící 
v následujících věcech: autor píše, že 
se za bývalého zastupitelstva Václa-
va Nového „městu podařilo vyčistit 
tento prostor od nelegálního úloži-
ště odpadu zdarma.“ To je formulo-
váno velmi nepřesně. Faktem je, že 
vlastník části pozemků, firma REAL 
ECO TECHNIK, skládku před ně-
kolika lety uklidila po jednáních se 
zástupci města, nikoliv pod tlakem 
nějakých sankcí. Je tedy zavádějící 
připisovat úklid tehdejšímu vedení 
města. A dále - není pravda, že likvi-
dace „nic nestála“. Pouze „nic nestá-
la“ město. Náklady pro vlastníka po-
zemků byly statisícové (odpadu bylo 

méně, než dnes, a ceny za likvidaci 
jiné; nyní už je skládka regionálním 
problémem). Efekt našeho řešení 
(likvidace skládky z dotace) ovšem 
bude tentýž – město do toho nebude 
muset investovat „svoje“ peníze. 

Ohledně nucení vlastníků pozemků 
k úklidu skládky bych ještě uvedla, 
že ne všechny pozemky pod sklád-
kou jsou společnosti REAL ECO 
TECHNIK. Jeden velký patří firmě 
AW Transport z Ostravy, něco měs-
tu, a něco vlastníkům přilehlých 
polí, většinou fyzickým osobám, 
buštěhraďákům. Přimět všechny 
tyto vlastníky ke koordinaci a li-
kvidaci skládky na jejich náklady 
mi připadá o mnoho složitější, než 
skládku zlikvidovat z dotace – je na 
katastru našeho města, takže se těž-
ko můžeme tvářit, že náš problém to 
není. Ostatně, dohadování se o tom, 
čí něco je, a kdo by „si“ to správně 
měl uklidit, vede jedině k odsouvání 
problémů na neurčito, či příštím za-

stupitelstvům, nikoliv k řešení (díky 
takovému přístupu jsme zde měli 
přes deset let zavřenou uličku v Pod-
hradí se zříceným tarasem).

V současnosti máme hotový projekt 
na likvidaci skládky a připravujeme 
žádost o dotaci do Národního pro-
gramu Životní prostředí. Odborná 
firma skládku geodeticky zaměřila, 
odpady převážila, udělala analýzy 
a přesně určila množství a složení 
odpadu. Je ho tam přes 5 tisíc tun, z 
toho zhruba tisíc tun činí nebezpeč-
né odpady. Tabulková cena likvidace 
skládky činí přes 11 milionů Kč bez 
DPH (vysoutěžená cena bude jistě 
o něco nižší). V ceně jsou i náklady 
na udržitelnost projektu, tedy oplo-
cení, a další opatření, aby se skládka 
nezačala tvořit znovu. Chtěla bych 
vidět, kdo a jak by přiměl vlastníky 
pozemků složit se na takovou sumu, 
když město může udělit pokutu 
max. 100 tisíc Kč. Možnosti dota-
cí se zde ukazují jako jediné reálné 
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ČÍSLO 12. PROSINEC 2016

asistenti preventisty kriminality

Na otázky Ing. Ladislava Kellera z 
minulého čísla BZ odpověděla Mgr. et 
Mgr. Petra Černá, manažer prevence 
kriminality, Magistrát města Klad-
na. Pro přehlednost jsme ponechali 
původní text, na který Mgr. Černá 
reaguje, její odpovědi jsou psány kur-
zívou.

P. Keller: Asistent prevence krimina-
lity je zaměstnancem samosprávy 
zařazeným v obecní policii. Aha, to 
je důležité, protože Buštěhrad nemá 
obecní policii. Úřad práce, který naše 
asistenty preventisty kriminality platí 
z našich daní, také nemá obecní po-
licii. Každému, kdo si neplete kom-
petenci s potencí, literu s literaturou 
a termíny s termity, je nyní jasné, že 
asistent preventisty kriminality a asi-
stent prevence kriminality jsou dva 
naprosto rozdílné termíny. 

P. Černá: A s tím nezbývá než zcela 
souhlasit, protože v případě města 
Buštěhrad jsou městem zaměstnání 
pracovníci, kteří nezastávají pozice 
asistentů prevence kriminality, ale po-
mocníků asistence prevence krimina-
lity. Tento terminologický rozdíl má 
zcela zásadní dopady na zřizování a 
fungování těchto pracovních pozic. V 
prvním případě, tedy v rámci projektů 
asistent prevence kriminality se tak, 
jak uvádíte, jedná o projekty doto-
vané Ministerstvem vnitra. Asistenti 
jsou zaměstnanci města, organizačně 
zařazení do struktur městských poli-
cií. Oproti tomu v druhém případě se 
jedná o pozice pomocníků asistence 
prevence kriminality, a ti jsou také 
zaměstnanci města, ale jsou dotování 
z prostředků úřadů práce. Bohužel zde 
stát podporuje dvě pracovní pozice ob-
dobných názvů, čímž může docházet k 
„matení pojmů“.  

P. Keller: Tak kdo to vlastně ten asi-
stent preventisty kriminality je? Já 
opravdu nevím. Protože nikdo není 
dokonalý a nemůže vědět všechno, 
rozhodl jsem se položit redakci tyto 
otázky:

1) Kdo jsou asistenti preventisty kri-
minality? 

P. Černá: Pozice dotované prostřed-
nictvím MV, jejich fungování se řídí 
příslušnou ministerskou metodikou. 

2) Kdo je to skoropolicista? 

P. Černá: Lidový pojem bez právního 
ukotvení….

3) Na základě jakého zákona byli 
asistenti preventisty kriminality v 
Buštěhradě zřízeni, když v zákoně 
533/1991 Sb o nich není žádná zmín-
ka? 

P. Černá: Tato pracovní místa jsou do-
tována Úřadem práce Kladno, jedná 
se tedy o pomocníky asistence preven-
ce kriminality. Pro zajištění vstupního 
školení a zapracování jsou buštěhrad-
ští asistenti metodicky vedeni pracov-
níkem MP Kladno. Oproti tomu kaž-
dodenní řízení těchto pracovníků má 
na starosti pan Josef Veselý, vedoucí 
Technických služeb Buštěhrad. Město 
Kladno tento systém aktuálně pilotuje 
a ve spolupráci s kladenským Úřadem 
práce ověřuje, zda menší města, která 
chtějí řešit bezpečnostní problematiku 
na svém území a nemají vlastní obec-
ní policii, mohou za podpory etablo-
vané městské policie z okolí přispět ke 
zvýšení veřejného pořádku a pocitu 
vyššího bezpečí svých obyvatel. 

4) Proč si Buštěhrad pořídil asistenty 
preventisty kriminality, když preven-
tistu nemá a kromě toho, Kladno a 
celá řada dalších obcí a měst má asi-

stenty prevence kriminality? 

P. Černá: Město Kladno má zřízeny 
pracovní pozice v rámci obou modelů. 
Všichni pracovníci zastávající pozice 
asistentů a pomocníků jsou zaměst-
nanci města Kladna a jsou jednotně 
vedeni pracovníkem MP Kladno, kte-
rý řídí a provádí mentoring kladen-
ským, buštěhradským i libušínským 
asistentům a pomocníkům asistence 
prevence kriminality.  

5) Na základě čeho kladenský úřad 
práce financuje buštěhradské asisten-
ty preventisty kriminality, když úřady 
financují pouze asistenty prevence kri-
minality? 

P. Černá: Pracovní pozice jsou finan-
covány z prostředků aktivní politiky 
nezaměstnanosti, která cílí na podpo-
ru zaměstnávání osob z řad uchazečů 
o zaměstnání, kteří jsou evidování na 
příslušném ÚP. 

6) Jaké jsou povinnosti asistentů pre-
ventisty kriminality? 

P. Černá: Podílet se na zvyšování bez-
pečnosti a veřejného pořádku v obci 
a snažit se přispět, aby bylo město 
bezpečné. APK mají místní a osobní 
znalost, autoritu a schopnost oslovit, 
zaujmout a získat ostatní k předávání 
poznatků, prostřednictvím mentora, a 
to kompetentní osobě nebo příslušné-
mu odboru města. 

7) Jaké mají pravomoci asistenti pre-
ventisty kriminality? 

P. Černá: Pravomoci mají, jako každý 
jiný občan, kdy hlavní zbraní je jen 
„slovo“.  

Děkujeme Mgr. Černé za zodpově-
zení otázek.

Redakce

karetní hra lóra

Kde a kdy karetní hra Lóra vznikla, 
už asi nikdo neví. Říká se, že ji vy-
mysleli dělníci na Poldovce, nebo že 

ji přinesli za okupace němečtí vojáci. 
Na Kladensku se hraje v každé hos-
podě, každé druhé rodině, hrají staří 

i mladí, ženy i muži. Pro Kladeňáky 
je to láska na celý život.

řešení. Milion od Kraje (na který již 
máme darovací smlouvu) použije-
me jako nutnou spoluúčast města, a 

celkovou sumu (doufejme) získáme 
z Národního programu – jednání 
jsou na dobré cestě. Do Vánoc bu-

deme vědět výsledek.
DJ
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Buštěhradská organizace 
zpěvných kanárů vás 
srdečně zve na místní 

soutěž ve zpěvu kanárů 
dne 17. prosince 2016 

v zámeckých prostorách 
městského úřadu Buštěhrad. 

Pro veřejnost ukázka 
zpěvu od 16.00h. 

Zvou členové klubu kanárů.

Největší turnaj v republice každoroč-
ně pořádá klub Petasites ve Velkém 
sále Domu kultury Kladno – Sítná, 
pod názvem Národní turnaj v LÓŘE. 
Letos proběhlo již 34. klání s více jak 
700 účastníky. Buštěhradští hráči se 
zúčastňují nejen tohoto kladenského 
turnaje. V Buštěhradě je také nemálo 
vášnivých karetních hráčů. Turnaje 
se zde také pořádají již několik let. 
Počet účastníků je sice menší než v 
Kladně, za to zde panuje přátelská 
karetní atmosféra. 

Dovolujeme si Vás tedy pozvat na 
poměření sil:

Pozvánka na Vánoční turnaj v 
LÓŘE 

Vánoční turnaj karetní hry Lóra se 
uskuteční dne 26. 12. 2016 od 14h v 
restauraci U Bečvářů v Buštěhradě. 
Mohou se hlásit jednotlivci, družstva 
se sestaví dle losu.

Každý účastník tradičně přinese cenu 
do tomboly!  Tím si všichni hráči od-
nesou cenu z tomboly dle umístění.

Kdo bude chtít po turnaji cca 19h 
posedět, případně si zatančit, může 
pozvat své známé. 

V případě zájmu potvrďte svoji účast:

- e-mailem  halina.mudrova@gmail.
com

- osobně v restauraci U Bečvářů 

- telefonicky 605 308 889 

Na Vaši účast se těší Halina Mudro-
vá, Milan Mudra a Iva Forejtová



ČÍSLO 12. PROSINEC  2016          STRANA 26 STRANA 27č 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 12. PROSINEC 2016

Děti u památníku válečných veteránů. Foto: Archiv Zuzana Kozoňová

Hokejbal Rytíři Buštěhrad Foto: Archiv Rytíři Buštěhrad
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Pizza Buštěhrad pro vás od 17.10.2016 v čase 6:00 – 9:30 hodin připravuje  snídaně a 
svačinky! Nabízíme obložené bulky, bagety, korn- rohlíky, sladké pečivo, zeleninové 

saláty, párek v rohlíku. Dále presso, cappucino, latte, čaj, horkou čokoládu, grog.  Na-
jdete nás na Kladenské ulici u zastávky „u Macíků“. 

Těšíme se na Vás. Informace na tel. 722 747 836

Základní škola před stavbou. Foto: Archiv ZŠ Buštěhrad

Základní škola po dokončení stavby. Foto: Archiv ZŠ Buštěhrad


