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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA       

  HIROMI NAKAGAWA: BUŠTĚHRAD MÁM RÁDA

I ZVÍŘATA V ZOO MAJÍ RÁDA SNÍH      

NOVÉ MUZEUM OTY PAVLA  V DRÁŽĎANECH   

  ROK OHNIVÉ OPICE
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Na fotografii zleva: Markéta Hnidková, Nikol Šumná, Matyáš Ondra, 
Mikuláš Jemelka. Foto: P. Suchopár

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ V PELÍŠKU: 

 

POWERJÓGA S MARKÉTOU – každé ÚTERÝ od 18:30 
S lektorkou Markétou Matysovou. Bez rezervace. 

JÓGA S GÁBINOU – každý PÁTEK od 18:00 
S lektorkou Gabrielou Ingeli. Rezervace do páteční 17:00 hodiny, 

formou SMS na telefon 774 887 771 (Gábina) nebo 604 453 502 (Jana) 

 

Jóga je skvělé cvičení pro protažení a posílení těla a relaxaci mysli, cvičíme při příjemné meditační 
hudbě a při svíčkách. Vstupné: 80,- pro nečleny RC/ 70,- pro členy RC 

 

 

 

 

Proč cvičit pravidelně jógu: 

- revitalizujete a detoxikujete své tělo 
- protahujete a posilujete celé tělo 

- odbouráváte stres a napětí, relaxujete svou mysl 
- jógou lze posílit sebeúctu, disciplínu, nalézt vnitřní klid 

- pozitivně ovlivňujete hormonální systém 
- naučíte se vědomě správně dýchat 

 

 

 

POHYBOVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI 

V PELÍŠKU 
 

Každé pondělí od 16 hodin 

Pohybové cvičení pro holčičky i kluky (cca 4-7 let). 

Kombinace aerobního cvičení a jógy s lektorkou Gabrielou Ingeli. 

Vstupné: 50,- nečleni / 40,- členi RC. 

 
Jóga učí děti správně dýchat, správnému držení těla, posiluje a zpružňuje, zvyšuje 

soustředění, koordinaci i psychickou odolnost. 

 

 

 

 

 

 

 
RC Buštěhradský Pelíšek, Kladenská 207                                           www.mcpelisek.cz 
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Vážení čtenáři,

rok 2016 nás přivítal silvestrovskými 
událostmi z Německa, o kterých se 
zpožděním informovala místní mé-
dia. Věříme, že Buštěhradský zpra-
vodaj (BZ) bude i do budoucna dále 
otevřeným časopisem, který nebude 
zatajovat informace, které by byly pro 
naše čtenáře důležité nebo zajímavé. 

Zprávy z naší země přinášejí události 

z radnic českých měst, kde s poskyto-
váním informací místním občanům 
mají radniční periodika problémy. 
A to zejména ze strany kritické vůči 
vedení obce nebo zatajováním někte-
rých záležitostí. Můžeme s jistým po-
citem hrdosti prohlásit, že Buštěhrad 
mezi taková města nepatří. 

Těší nás, že naše redakční rada (RR) 
funguje demokraticky a je otevřená 

různým názorům. Je také dobře, že se 
naše RR dále rozrůstá o další redak-
tory. 

Stále se na nás obracejí přispěvova-
telé s dotazem, kdy je uzávěrka BZ. 
Pokud nenastane nějaká nenadálá 
skutečnost, které se RR bude muset 
přizpůsobit, je zatím stále stanoven 
15. den v měsíci. 

RR 

S LOVO  R E DA KC E

I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 13/2015

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
13/2015 ze dne 16. 12. 2015 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu 
Magdu Kindlovou a Pavla Vavrušku 
a jako zapisovatelku Janu Zemano-
vou

Usnesením č. 3 – zápis č. 12/2015 ze 
dne 25. 11. 2015

Usnesením č. 4 – doplněný pro-
gram zasedání zastupitelstva města 
Buštěhradu č.13/2015

Usnesením č. 5 – rozpočet na rok 
2016 jako rozpočet přebytkový s 
příjmy ve výši 38 754.930,- Kč, a s 
výdaji ve výši 38 416.500,- Kč. Ne-
dílnou součástí usnesení je návrh 
rozpočetu na rok 2016 v podobě, 
v jaké byl zveřejněn na úřední des-
ce, popis úprav/změn/ schváleného 

rozpočetu oproti návrhu rozpočtu a 
schválený rozpočet na rok 2016.

Usnesením č. 6 – rozpočtové opat-
ření č. 22/2015

Usnesením č. 7 – podání žádosti na 
kofinancování akce „Navýšení kapa-
city ŽŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“ z 
programu 2015 pro poskytování do-
tací z rozpočtu Středočeského kra-
je ze Středočeského fondu rozvoje 
měst a obcí, tématické zadání „Pro-
gram obnovy venkova“ a závazek 
spolufinancování akce/projektu v 
minimální výši min. 5% z celkových 
uznatelných nákladů akce/projektu.

Usnesením č. 8 – zabezpečení fi-
nanční spoluúčasti města Buštěhrad 
na akci „Navýšení kapacity ZŠ a MŠ 
Oty Pavla Buštěhrad“

Usnesením č. 9 – předběžně podání 
žádosti o poskytnutí úvěru ve výši 
max. 30 mil Kč na akci „Navýšení 

kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buš-
těhrad“ a rekonstrukci hygienické-
ho zázemí v budově MŠ Buštěhrad, 
které je v havarijním stavu. Pově-
řuje starostku jednáním o podmín-
kách poskytnutí úvěru a podpisem 
smlouvy.

Usnesením č. 10 – výsledek výběro-
vého řízení na zhotovitele akce „Na-
výšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pav-
la Buštěhrad“, a zakázku přiděluje 
společnosti Bursík Holding, a.s., za 
celkovou cenu 22 756.621,- Kč bez 
DPH a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

Usnesením č. 11 – Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 5/2015 „O místních 
poplatcích“

Usnesením č. 12 – podpis smlou-
vy se společností EKO-KOM a.s., o 
bezplatném zapůjčení kontejnerů na 
tříděný odpad a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.
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často kladené dotazy 

Usnesením č. 13 – spolku SOKOL 
Buštěhrad převod částky ve výši 
10.000,- Kč z položky určené na 
vymalování prostor Sokolovny na 
položku, ze které budou hrazeny 
energie, v rámci poskytnuté dota-
ce.

Usnesením č. 14 – plán práce Fi-
nančního výboru města pro rok 
2016

Usnesením č. 17 – novou Zřizovací 
listinu příspěvkové organizace Zá-
kladní škola a Mateřská škola Oty 
Pavla Buštěhrad. Mění se znění čl. 
I – zřizovatel Město Buštěhrad se 
sídlem: Buštěhrad 273 43, Revo-
luční 1, IČ 00234214, okres Klad-
no. Ostatní ustanovení Zřizovací 
listiny zůstávají nezměněny.

Usnesením č. 18 – nájemní smlou-
vy na pronájem nebytových pro-
stor v č.p. 207 – I. patro, pro RC 
Buštěhradský pelíšek a Smíšený 
pěvecký sbor, přízemí – pro spolek 
Buštěhrad sobě.

Bere na vědomí:

Kontrolu usnesení ze zasedání č. 
12/2015 ze dne 25. 11. 2015

1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 
12/2015 ze dne 25. 11. 2015

2. Zadání projektové dokumentace 
pro rozvody splaškové kanaliza-
ce v lokalitě Na Chmelnici spol. 

Meritum Kladno-Projekce s.r.o.

3. Zadání zakázky Manažera stav-
by a činnosti technického dozo-
ru investora a činnosti cenové 
kontroly fakturace na akci „Na-
výšení kapacity ZŠ a MŠ Oty 
Pavla Buštěhrad“ a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy

důležité informace pro oBčany 
Občané Buštěhradu starší 70 let bu-
dou od letošního roku platit pouze 
polovinu poplatků za svoz domov-
ního odpadu. Tj. ve výši 325,-Kč/
osobu/rok. Městské zastupitelstvo 
toto schválilo na posledním zasedá-
ní v roce 2015.
Svoz domovního odpadu pro všech-
ny občany Buštěhradu (vyjma osob 

od tohoto poplatku osvobozených) 
můžete zaplatit nejpozději do 15. 
února 2016. 
POZOR! Platba bude přijata pou-
ze na 1. pololetí tohoto roku a to z 
důvodu chystané změny. Od druhé 
poloviny roku bude pravděpodob-
ně možné za svoz odpadu ušetřit, 
pokud občané začnou odpad třídit 

do kontejnerů na TO. Chystá se to-
tiž rozšíření možností svozu (např. 
jednou za 14 dní apod.) O všem vás 
budeme informovat, co nejdříve to 
bude možné. Věříme, že toto pocho-
píte a nebude vám vadit, že budete 
muset poplatek řešit dvakrát. 

EH

Prý si kupujeme nové kontejnery na 
tříděný odpad? To máme tolik peněz?
Kontejnery si nekupujeme, nýbrž 
nám je ZDARMA zapůjčuje společ-
nost EKO KOM (to je společnost, 
která se zabývá provozem systému 
třídění a využití odpadu, a mimo 
jiné odměňuje obce za třídění). Do-
teď jsme měli pronajaté kontejnery 
od firmy AVE Kladno, za které jsme 
platili. Kontejnery AVE vrátíme, a 
budeme mít nové zdarma od EKO 
KOMu, takže ušetříme. Svoz od-
padu ovšem i nadále zajišťuje AVE 

Kladno. Pokoušíme se vyjednat lepší 
podmínky svozu odpadů, pokud se 
to nepodaří, přistoupíme k novému 
vysoutěžení dodavatele této služby.
Chtěla jsem se zeptat, když už tu pěk-
ných pár let nelze rozumět hlášení 
místního rozhlasu, mohlo by se pro-
sím něco udělat alespoň s tím piskla-
vým zvukem na konci? Hlášení?
Část městského rozhlasu bohužel 
pochází ještě někdy z 50. let. Staré 
vedení je slabé, a čím víc amplionů 
se na ně připojí, tím hůř je to pak 
slyšet. Víme, že to leckde není slyšet 

nebo to dělá ohavné zvuky, ale to je 
na rekonstrukcí celého systému roz-
hlasu, a na to momentálně nemáme. 
Letos jsme nicméně v rozpočtu vy-
členili nějaké peníze aspoň na to do-
plnit ampliony tam, kde zcela chybí 
(např. Pražská). Obecně - rozhlas je 
v obci spíše kvůli krizovým situacím 
(to by se pak pustila siréna, a ta by 
slyšet byla), aktuální informace stej-
ně sledujete hlavně na webu, vývěs-
kách, nebo pomocí informačních 
mailů a zpravodaje. A dá se zavolat i 
přímo paní Zemanové, která to hlá-
sí.

Statistika evidence obyvatel k 1. 1. 2016

Počet obyvatel města Buštěhrad k 1. 1. 2016  3221

(občané ČR)

Počet osob přihlášených k TP     198

Počet osob odhlášených z TP     101

Počet narozených občánků      39

Počet zemřelých občanů      23

Průměrný věk občanů Buštěhradu    37,80

Na Městském úřadě v Buštěhradě uzavřelo v r. 2015 sňatek 8 párů

Zpracovala:  Jana Zemanová
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V ulici Oty Pavla je zákaz vjezdu 
kvůli probíhající stavbě, jak je mož-
né, že tam řidiči stále jezdí? Nemůže-
te s tím něco udělat?
Bohužel toho moc neuděláme, ma-
ximálně můžeme požádat Obecní 
policii Stehelčeves, aby tam hlídko-
vala (ale při jejich kapacitě víte, že 
tam nemohou stát celý den). To, že 
tam lidé stále jezdí i přes zákaz (a 
dávají si zábrany stranou) povazuji 
jednak za bezohlednost (vjelo tam i 

nákladní auto a jak se tam pasírova-
lo, strhlo dokonce žlab z vedlejšího 
domu), jednak se divím, že se nebo-
jí, že spadnou i s autem do výkopu! 
Ono je to tam totiž dost nebezpečné.
Už před několika lety mi zastupitel-
stvo schvalovalo změnu funkčního 
využití pozemku. Myslela jsem, že je 
to schválené, ale v územním plánu to 
není! Jak to? Někdo to zase změnil 
zpátky?
Ne, prosím, toto je častý omyl. Nikdo 

Vám bez Vaší vůle funkci pozemku 
neměnil. Na webu města, v sekci 
„Územní plán“ máme jednak hlav-
ní výkres územního plánu z roku 
2005, jednak postupně čtyři změny 
ÚP, z nichž poslední proběhla v led-
nu 2014. Musíte si rozkliknout vždy 
výkres příslušné změny, ve které se 
Vám změna funkčního využití po-
zemku schvalovala. V hlavním vý-
krese změny zakreslené nejsou.

DJ

rozšíření kapacity zš a mš oty pavla - informace o omezeních v areálU školy 
po doBU stavBy

19. ledna přebíral zhotovitel stavby 
– firma Bursík Holding, a. s., stave-
niště v areálu školy. Nyní tedy začne 
očekávaná stavba, která bude obná-
šet nástavbu středního traktu nové 
budovy školy do patra a rozšíření 
školní jídelny. Město i zhotovitel se 
budou snažit zajistit během stavby 
maximální bezpečnost pro všechny 
účastníky, především pro děti. Na 
plánu, který je na zadní straně časo-
pisu, je vyznačen rozsah staveniště a 
přístupové cesty do školy a školky. 
Děti a učitelé budou používat zad-
ní vchod do školy (u tělocvičny), 
kam se také přesunuly šatní skříňky. 
Parkování pro učitele a zásobování 
na ploše u tohoto zadního vchodu 

bude zachováno, bude však nutné 
areálem projíždět se zvýšenou opa-
trností. Vstup do školky bude řešen 
druhou stranou – kolem školky a za-
dem novými dveřmi z atria.

Stavební firma počítá s tím, že ne-
bude provádět přesuny stavebních 
strojů a materiálu v době, kdy děti 
přicházejí do školy či naopak odchá-
zejí. Staveniště bude ohrazené tak, 
aby sem byl zamezen vstup a nikdo 
nemohl přijít k úrazu. Pro kontrolu 
zachování maximální bezpečnos-
ti máme bezpečnostního technika. 
Žádáme rodiče, aby nyní ještě více 
respektovali, že není možné vjíždět 
do areálu – a to ani na příjezdovou 

cestu před závoru (a už vůbec ne 
tam parkovat).

Stěhování dotčených tříd již proběh-
lo – paní ředitelka vyřešila nesnadný 
úkol a našla pro všechny třídy ná-
hradní prostor (jedna ze tříd se bude 
učit dokonce ve sborovně). V době 
provádění stavebních prací v jídelně 
budou obědy řešeny dovozem z jiné 
školy. Je jasné, že během stavby bude 
v areálu zvýšený hluk a provoz, dou-
fáme však, že v zájmu úspěšné reali-
zace akce to všichni nějak přežijeme 
– vždyť jde o důležitou věc - aby se 
nám děti, kterých každoročně při-
bývá, v září vešly do školy.

DJ

zpráva o činnosti oBecní policie stehelčeves na území města BUštěhrad za měsíc 
prosinec 2015
Na základě ustanovení čl. 2, odst. 
6. veřejnoprávní smlouvy uzavře-
né mezi obcí Stehelčeves a měs-
tem Buštěhrad k zajišťování výko-
nu činnosti podle zákona o obecní 
policii (VPS) předkládáme tuto 
zprávu o činnosti obecní policie 
(OP) Stehelčeves za výše uvedené 
období.
Ve výše uvedeném období vyko-
návala OP Stehelčeves svou čin-
nost na území města Buštěhrad 
dle čl. 2, odst. 2. VPS v následují-
cím rozsahu: 
Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 
2 VPS ve městě Buštěhrad bylo 
ujeto služebním motorovým vozi-
dlem celkem 324  km.

Ve výše uvedeném období vyko-
návala OP Stehelčeves svou čin-
nost na území města Buštěhrad 
dle čl. 2, odst. 3. VPS.
Ve výše uvedeném období byly 
zjištěny na území města Buštěhrad 
tyto přestupky:
• Nedovolené stání nebo zasta-

vení vozidla na pozemní ko-
munikaci 6x

• Překročení povolené rychlosti 
1x

Ve výše uvedeném období byly 
zjištěny na území města Buštěhrad 
přestupky, které byli předány dle § 
10 Zák. č. 553/91 (předání správ-
nímu orgánu)

• Předání dle §10 Zák. č. 553/91  
1x

Ve výše uvedeném období byly 
zjištěny na území města Buš-
těhrad přestupky, kterým byly za-
slány  předvolání k podání vysvět-
lení  dle § 11/1a Zák. č. 553/91 
• Podání vysvětlení  §11/1a  Zák. 

č. 553/91 2x
Ostatní sdělení: ÚZ
• 7.12. Oznámení o volném po-

bíhání psa
• 26.12. Odchyt psa
Ve Stehelčevsi dne 7.1.2016 
 Zprac: str. Mucha (upr. redakcí)
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nové weBové stránky města

Od 1. 1. 2016 jsou v provozu nové 
webové stránky Buštěhradu. Ke 
změně grafického designu a uspo-
řádání stránek došlo po více než 10 
letech, neboť bylo třeba se přizpůso-
bit novým technickým možnostem 
a potřebám uživatelů. Snažili jsme 
se zachovat to, co bylo na původním 
webu dobré, vymetli jsme pavuči-
ny z obsahu, doplnili nové funkce, 
nové informace a aktuální fotogra-
fie. Nové stránky jsou vytvořené tak, 
aby je bylo možno pohodlně použí-
vat i na tabletech a mobilních tele-
fonech, kterým se jejich zobrazení 
přizpůsobí.
Obsah stránek je uspořádán do pěti 
hlavních sekcí. Dvě první – Měst-
ský úřad a Občan – jsou zaměřeny 
na veškeré úřední záležitosti a ko-
munikaci mezi občany a Městským 
úřadem.
Sekce Náš Buštěhrad je naopak vě-
nována běžnému životu obyvatel 
města, společenskému, kulturnímu 
a sportovnímu dění. Její důležitou 
součástí je podstatným způsobem 
inovovaný kalendář akcí, stejně jako 
zcela nová sekce článků o již pro-
běhlých akcích, doplněných o fo-
togalerie. Prosíme, nahlašujte nám 
včas akce, které pořádáte, přes ohla-
šovací formulář u kalendáře - dělá-
te to pro sebe i své spoluobčany. Je 

možno přiložit i pozvánku ve formě 
PDF či obrázku. Po kontrole a od-
souhlasení administrátorem se akce 
zobrazí v kalendáři. Včasné vložení 
události do kalendáře  napomůže i 
lepší vzájemné informovanosti or-
ganizátorů a tomu, aby nedocházelo 
(či naopak někdy došlo, bude-li to 
vhodné) k souběhu více akcí v rámci 
jednoho dne.
V sekci Náš Buštěhrad se mohou 
představit a zveřejnit své kontaktní 
informace všechny spolky a zájmové 
organizace z oblasti kultury či spor-
tu, které působí na území města. 
Pro možnost prezentace kontaktujte 
Městský úřad.
Novou podobu má adresář buš-
těhradských firem, kde lze nyní 
prezentovat širší okruh údajů včet-
ně fotografií. Oproti minulosti je 
rozčleněn na tematické sekce. Zve-
řejnění informací je zde  samozřejmě 
nadále zdarma, jedná se o podporu 
místních podnikatelů a živnostníků.
Během následujícího roku bychom 
v této sekci rádi zprovoznili mož-
nost „lokální“ občanské inzerce pro 
obyvatele našeho města.
Sekce Historie Buštěhradu bude ob-
sahově ještě průběžně rozšiřována 
a doplňována tak, aby postihla his-
torii našeho města resp. některého 

zajímavého místa.
Sekce Turista je shrnutím informací, 
které by se mohly hodit návštěvní-
kům města. Zde je v budoucnu plá-
nováno doplnění malého „turistic-
kého průvodce Buštěhradem“, který 
bude možné stáhnout.
V prosinci 2015 byl do provozu uve-
den také facebookový profil Měst-
ského úřadu, který je nyní k dispo-
zici jako modernější komunikační 
alternativa dosavadního diskusního 
fóra. Z webu je dostupný po kliknutí 
na ikonku v hlavičce stránek.
Diskusní fórum je nadále v provozu 
včetně kompletního obsahu od po-
čátku jeho fungování. Je však nově 
přemístěno na samostatnou adresu 
http://diskuse.mestobustehrad.cz. I 
zde jsme přistoupili ke změně desig-
nu tak, aby fórum ladilo s novými 
webovými stránkami. Dostanete se 
na něj kliknutím na ikonku v hlavič-
ce stránek, na textový odkaz v patič-
ce, nebo z úvodní stránky sekce Náš 
Buštěhrad, kde se zobrazují i prokli-
ky na dva nejnovější příspěvky.
Doufáme, že se vám nový web bude 
líbit a snadno se na něm zorientuje-
te. První ohlasy napovídají, že tomu 
tak je, což nás velice těší.

Dana Heráňová, webmaster

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

spolkový život

Je bezesporu velkou předností Buš-
těhradu, že disponuje poměrně vý-
konnou aktivitou občanů v rámci 
různé spolkové činnosti. Na konci 
roku přibyl nejnověji spolek našich 
seniorů. Během roku se úspěšně 
profiloval divadelní soubor KIX, 
který získal velkou oblibu u svých 
návštěvníků. Výkony ochotníků 
jsou skutečně dobré a co je hlavní, 
těší a rozesmějí vděčné diváky.
V přehledu je uvedeno, s jakou 
četností byli občané na stránkách 
Buštěhradského zpravodaje infor-
mováni o činnosti nejen spolků, ale 

Přehled inzerce a příspěvků  spolků, neziskových a příspěvkových organizací, 
výborů MěÚ za rok 2015 od č. 1 do č. 10., Tabulka archiv autora   
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Ve středu 16. 12. jsme v obřadní síni Městského úřadu přivítali do života nově narozené občánky. Dětem přeje-
me, aby prožily hezké, klidné a pohodové dětství uprostřed rodinného kruhu, a rodičům, aby největší odměnou 
pro ně byla láska a úcta jejich děťátka. 

 Jana Zemanová 
Matrikářka 

i dalších neziskových či příspěvko-
vých organizací v roce 2015, včetně 
výborů města.
Práci aktivních občanů města oceni-

la starostka Daniela Javorčeková po-
zváním na posezení do zámku, kde 
se mohli pohromadě mnozí pozvaní 
vzájemně poznat a popovídat si, pří-

padně vyřešit si na místě najednou 
své záležitosti.

Ing. Jiří Janouškovec

vítání oBčánků

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

hiromi nakagawa: BUštěhrad mám ráda. a kdyBy každý Upravil koUsek kolem 
seBe, Uklidil místo před svým domem neBo i koUsek přírody v okolí, Byl By ještě 
hezčí.
Hiromi byla vlastně první, na kte-
rou jsem si vzpomněla, když jsem se 
rozhodla dělat rozhovory s cizinci. 
Ale pak mi odjela do Japonska a 
tak se rozhovor trochu odložil. Je to 
drobná, milá a zajímavá výtvarnice 
a společně manželem Alešem otevřeli 
v Buštěhradě první výtvarnou galerii. 
A také ji můžete vidět na jarmarcích 
a ochutnat její výborné suši. Hiromi 
mluví trochu česky, ale přes velkou 
snahu jsem musela pravidelně žádat 
o pomoc jejího muže Aleše, takže 
chvílemi zpovídám více jeho, než 
Hiromi. Ale oni spolu mají krásnou 
komunikaci, jak říká Aleš,(„komuni-
kaci jsme povýšili nad jazyk, neboť je 
důležitější komunikovat, než mluvit 
správně a košatě se všemi koncovkami 
a skloňováním“). Jejich malému skoro 
dvouletému Jaroslavovi Harukimu to 
nevadí – rozumí japonsky i česky.

Hiromi, kde ses narodila? 

Narodila jsem se v Japonsku, ve 
městě Suzuka, v prefektuře Mie, 
která je také známá tím, že se v ní 
nachází nejvýznamnější šintoistické 
centrum, svatyně bohyně Slunce, 
kam se všichni na Nový rok přijíždě-
jí poklonit. Můj tatínek pracoval na 
poště a maminka byla v domácnosti. 
Mám bratra, ten je učitelem kaligra-
fie, a sestru.

Jakou jsi vystudovala školu?

Ve druhém ročníku na střední škole 
jsem si zvolila obor sochařství. Po 

střední škole jsem studovala 6 let 
obor sochařství na Universitě Tsuku-
bav Ibaragi.

Aleš: Tady to nikomu nic neříká, 
v Japonsku je Univerzita v Ibaragi 
docela slavná. Je to jedna z těch 
dobrých japonských univerzit, má 
mnoho oborů, včetně katedry vý-
tvarného umění.    

A jak se stalo, že ses ocitla v Česku?

V roce 2008 jsem získala dvouleté 
stipendium na AVU, které nabízel 
český zastupitelský úřad v Tokiu. 
Neměla jsem přesnou představu, do 
jaké země chci jet, ani jsem do té 
doby nevěděla nic o České republice, 
ale zrovna to tak vyšlo. O stáži jsem 
se dozvěděla z internetu, zažádala o 
ní a byla jsem přijata. Rodiče z toho 
byli v šoku, byla jsem první z rodiny, 
kdo vycestoval takto daleko mimo 
Japonsko a ještě na tak dlouhou 
dobu. Věděla jsem, že to bude nároč-
né, ale můj kamarád mi říkal – zkus 
to, zkus to. 

A znala jsi v té době české výtvarné 
umění, nějaké české sochaře?

Ne, v té době jsem nic o českém 
umění nevěděla, teď už samozřejmě 
ano. Tehdy jsem jen věděla, že hlavní 
město je Praha a že je velmi krásná. 

Aleš: Praha je vlastně velmi zná-
má japonská turistická destinace, 
Prahu znají v Japonsku dobře. Když 
si otevřeš japonské noviny na zadní 

straně, kde jsou reklamy na růz-
né turistické výlety, tak tam skoro 
jistě najdeš vedle nabídky výletů 
do Paříže nebo Karibiku i výlet do 
Prahy. Fotku Hradčan uvidíš prostě 
v japonských novinách běžně.

Hiromi: Praha je považována v Ja-
ponsku za velmi mystické a tajemné 
místo, mnoho Japonců se tam chce 
jet podívat. 

Takže co jsi věděla o České republice v 
době, kdy jsi byla na univerzitě? 

Nula.

Chceš říci, že jsi neznala nic?

Aleš: No to je jako u nás. Co třeba ty 
víš o prefekturách na Honšů? Pro ně 
je Česká republika prostě jedna ze 
zemí v Evropě. Kupodivu je ještě v 
povědomí spíš Československo.

Hiromi: Moji kamarádi například 
znali a vyprávěli mi o výtvarníkovi 
Švankmajerovi, já jsem vše začala 
poznávat až později z internetu.

Takže Hiromi přijíždí do Čech. Sama? 
Jak jsi vše zvládla?

Jeden kamarád z Austrálie, který 
uměl dobře anglicky, mi tady 2 týdny 
trochu pomáhal se usadit, najít uby-
tování a tak. Ale jinak jsem tu byla 
sama a bylo to docela těžké.

A začala jsi studovat na AVU sochař-
ství. Jaké to bylo?
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No, bylo to trochu legrační. V Japon-
sku se studuje figurální i abstraktní 
sochařství jako jeden obor. Tady je 
to zvlášť a ačkoli jsem chtěla stu-
dovat spíše abstraktní sochařství, 
přihlásila jsem se vlastně omylem 
do ateliéru figurálního sochařství. 
Nechápala jsem, proč všichni pořád 
jenom dělají figury, proč to chtějí 
i po mě? Ptali se pořád, Hiromi, 
budeš dělat figuru? A já jsem říka-
la, ne já nechci dělat jen figuru. A 
oni říkali, ale tady v ateliéru všich-
ni dělají jen figury. Já jsem pořád 
bojovala a až později, skoro po roce, 
jsem pochopila, proč to po mě pořád 
chtěli. (Smích).

A jak jste se vlastně s Alešem sezná-
mili? To bylo někdy během těch 2 let 
stáže?

To bylo skoro až na konci mého 
pobytu. Poprvé jsme se potkali na 
sochařském sympóziu v Nepomuku.  

A ty jsi tam byl Aleši jako účastník 
sympózia? Jakou ty máš školu?

Aleš: Já jsem tam byl 
jako účastník. Studo-
val jsem sice architek-
turu, ale vždy jsem k 
tíhnul k umění. Teď 
mám umění jenom 
jako koníček, na který 
mi ještě ke všemu 
kvůli práci v poslední 
době bohužel nezbývá 
moc času... 

No a pak, po sympó-
ziu?

Potom jsem brzo odje-
la zpátky do Japonska.

A po odjezdu do Japon-
ska? 

Měla jsem problém, 
jak zase začít pracovat, 
jakou práci si najít. 
V Japonsku jste také 
více pod drobnohle-
dem lidí okolo, kteří 
pozorují, jak a kde 
pracuješ a tak. Všichni 
mí kamarádi už někde 
pracovali, byli rozjetí 
a já byla na začátku,  
prostě čerstvě ze školy. 
A rodina se mě pořád 
ptala, Hiromi, co bu-

deš dělat? Jak začneš? Bylo to pro mě 
opravdu těžké.

A jak to bylo dál? Co Aleš? 

Aleš: Znovu jsme se potkali, když 
jsem vyhrál cenu na biennale v 
Kobe. Hiromi mi pomáhala s insta-
lací. Potom jsme byli nějakou dobu v 
kontaktu hlavně přes Skype. 

Hiromi: Volat jsme mohli po Skypu 
ráno v 5 hodin japonského času. To 
je v jedenáct večer českého času. 
Tak jsem se začala učit také česky.
(Smích).

A pak? Pak Hiromi přijela natrvalo?

Aleš: Nakonec jsme se rozhodli, že 
chceme být spolu, tak Hiromi přijela 
a vzali jsme se. 

A hned jste začali bydlet v Buštěhra-
dě? Jak dlouho tu vlastně už bydlíš?

Aleš: Tenhle dům mám už 11 let. 
Když Hiromi přijela, nastěhovala se 
rovnou ke mě. 

Takže Hiromi je právoplatnou občan-
kou Buštěhradu.

Aleš: Ano, má tady trvalý pobyt.

Takže může volit v komunálních 
volbách?

Aleš: No, vidíš, to ani vlastně přesně 
nevím. Ale měla by mít možnost, 
když tu má trvalý pobyt. Mimocho-
dem získat trvalý pobyt byl docela 
dlouhý proces, kdybychom se ne-
vzali, tak by to bylo ještě o poznání 
složitější.

A my do Japonska potřebujeme víza?

Aleš: Potřebujeme, ale takové ty turi-
stické na 3 měsíce dostaneš automa-
ticky hned na letišti v Japonsku.

Aha. A teď zpět k Vám. Vzali jste 
se, bydlíte v Buštěhradě a co Hiromi 
děláš, kde pracuješ?

Aleš: Udělali jsme Buštěgalerii. To 
byl náš úplně první počin už v roce 
2013. První výstava bylo dílo Hiro-
mi, sochy. 

Hiromi: To bylo jako – Dobrý den, 
já jsem tady. (Smích)

A kde pracuješ?

Velkou náhodou jsem získala druhé 
stipendium od české ambasády na 
další dva roky. Začala jsem opět stu-
dovat v ateliéru sochařství na AVU, 
byla to postgraduální stáž.

Měla jsi v té době nějaké samostatné 
výstavy v Praze? 

Jednu hlavní jsem měla v Kobylka 
Galerii, shodou okolností v Buš-
těhradské ulici v Praze 6. 

No a než skončila stáž, tak přišla 
mateřská? Narodil se Jaroslav?

Ano, to pěkně navazuje. (Smích).

Tak teď z jiného soudku. Je něco, co tě 
Hiromi, v Čechách překvapilo, ať už 
nepříjemně, nebo příjemně?

No, překvapení bylo hrozně moc. 
Vůbec život tady, vztahy, příroda. 
Velké překvapení pro mě například 
bylo, kolik je v Čechách psů. Že čas-
to nejsou na vodítku, a že jsou dobře 
vycvičení. V Japonsku třeba se běžně 
psi necvičí, nejsou tolik poslušní, ne-

Hiromi při práci v ateliéru. Foto: Aleš Benda
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umí reagovat na povely. Samozřejmě 
psi, kteří vycvičení být musí, třeba 
u policie, tak ti jsou profesionálně 
trénováni. Ale domácí mazlíčci, ti 
nikdy. To jsem byla překvapená, jak 
tady psi poslouchají, jak třeba čekají 
u tramvaje, autobusu a neskočí do 
silnice, říkala jsem si, jak to dělají, že 
jsou tak chytří? 

Ale japonští psi jsou určitě taky chyt-
ří. Třeba Goro, bílý pes. Jako dneska 
to vidím…

Aleš: No jo, ale ten rozhodně mezi 
psy nepatřil do japonského průmě-
ru. (Smích).

Hiromi: Anebo další příklad. Na 
AVU v ateliéru měl každý svoje 
pracovní místo a byl tam hrozný ne-
pořádek. Já jsem si třeba svoje místo 
uklidila, abych tam mohla pracovat, 
ale druhý den jsem tam měla zase 
nepořádek, nikdo to místo nere-
spektoval, pokládali tam různé věci 
a jakmile jsem někde uklidila, další 
den si ten uklizený prostor někdo 
zabral pro svou práci.

Ale to je asi specialita trochu i samot-
né AVU, ne? Ale překvapilo tě něco 
všeobecně, třeba v rodině?

Když se v Japonsku žena vdá a při-
stěhuje se do manželova domu, jeho 
maminka začne mít největší a jediné 
slovo, novomanželka musí poslou-
chat a stává se z ní tak trochu služka. 

Aleš: V tradičnějších rodinách se do-
konce ještě dnes stává, že ve chvíli, 
kdy se žena přistěhuje do manželova 
domu, matka manžela přestává pra-
covat a vše v domácnosti musí udělat 
novomanželka. 

Hiromi: To bylo překvapení, že tady 
to tak není, to je super. (Smích). Já 
jsem si myslela, že jak je to v Japon-
sku, tak to musí být i jinde. A když 
jsem pak o tom četla na internetu, 
zjistila jsem, že to je jenom v Ja-
ponsku, a ještě k tomu jen v malých 
městech, na venkově. (Smích). 

A je něco, co ti v Čechách vadí, co je 
spíše negativní?

Psí hovínka. Ty mi tedy tady moc 
vadí. Ne jenom na ulicích. Jsou 
všude, na loukách, v parcích, v lese. 
Když jsem poprvé viděla chodník u 

AVU, první myšlenka byla, že tady 
ještě lidi neznají záchod... V Japon-
sku nikde nevidíš venku hov...a. Je to 
divný, když tady lidi tolik cvičí psy, 
že se o tohle nikdo moc nestará.

Protože lidi po pejscích uklízejí?

Aleš: Že by někdo šel venčit psa 
na ulici, to se nestává. Už jenom 
představa, že by někdo šel se psem 
ven s cílem vykonat na veřejném 
prostranství potřebu, by tam byla 
docela absurdní. A když s ním jde na 
procházku, tak nejen, že ten člověk s 
sebou nese pytlík, ale ještě pro jisto-
tu i láhev s vodou, kdyby se pes ná-
hodou někde venku vyčůral, aby to 
mohl hned umýt. V supermarketech 
jsem viděl prodávat běžně papírové 
venčící podložky, aby se to nedotklo 
země na zahradě. 

A je tady něco lepšího?

Pivo. (Smích). V Japonsku je alko-
hol drahý a nejsou tam hospody 
jako tady. Dát si skleničku je možné 
jenom v restauracích k jídlu. To tady 
je za zlomek ceny. A taky nemáte 
takový stres. 

Tady že nemáme stres?

Proti Japonsku ne. Tady chodíte na 
procházky, bavíte se se sousedy. V 
Japonsku se všichni taky pozorují, 
starají, jak děláte práci a platíte daně.

Aleš: V Japonsku, pokud je někdo 
státní úředník nebo učitel – prostě 
někdo, kdo je placen z daní, je pod 
velkou kontrolou a hlavně sebekon-
trolou. Každý se snaží odvádět 
maximálně dobrou práci, být milý 
na zákazníky, aby si náhodou někdo 
nemohl myslet, že něco odflakuje. 
Nikdo  by se asi jako u nás nechlubil, 
jak se mu zase podařilo něco ošulit... 

Hiromi: Tady je to jiné, z toho jsem 
byla překvapená.

Aleš: V Japonsku třeba lidi neodchá-
zejí po pracovní době, pracují mno-
hem déle. Například učitel tam do-
stane na naše poměry hodně peněz, 
v přepočtu třeba 80 000 měsíčně, 
ale do práce jede už v 5 ráno a vrací 
se v 9 večer a to denně i v sobotu a 
někdy i v neděli. Kdo do práce přijde 
pět minut před začátkem pracovní 
doby, už vypadá trochu jako flákač. 

Nemůže odejít jen tak, po skončení 
pracovní doby, musí práci dát něco 
navíc a musí tam vznikat pocit, že 
pro tu práci opravdu žije. 

Hiromi: Třeba i mezi kamarády 
se musí dávat pozor – když někdo 
přinese dárek, musí se mu to stej-
ně oplatit. Těch pravidel je hodně. 
Nemůžete třeba přijít na schůzku s 
kamarádem pozdě. 

Musí se přijít přesně…

Aleš: Ne přesně, nejraději půl hodiny 
předtím.

Hiromi: To zase ne, ale alespoň 10 
minut… (Smích)

A když nepřijde včas?

Aleš: Nikdo nechce přijít poslední, 
aby na něj ostatní čekali. To by vypa-
dalo jako bezohlednost a bezohled-
nost je něco nepřijatelného. Můžu 
říci jeden pěkný příklad? Jak se řeší 
pokuta za řízení v opilosti. U nás 
dostane řidič pokutu, vezmou mu 
body, ale v Japonsku dostane pokutu 
nejen řidič, ale i všichni, kdo s ním 
sedí v autě a pak to ještě vyšetřují 
a zjišťují, kde se řidič opil a pokutu 
dostane i majitel restaurace. 

Jako že se nezeptali, jestli host pojede 
autem?

Aleš: Přesně tak. Takže jestli někdo 
řídí opilý, tak nejenže dostane poku-
tu a vezmou mu body, ale zažije ještě 
strašnou hanbu, protože se pak musí 
omlouvat všem lidem, které vezl v 
autě a taky se musí jít omluvit do 
restaurace, kde se na něj dívají jako 
na zločince, protože on jim přece 
způsobil tu pokutu. V Čechách by to 
ani hanba asi nebyla, řeklo by se – 
no a co.

Takže se dá říci, že je v Japonsku 
méně opilých řidičů?

Aleš: Určitě to tam funguje. U nás 
bych tomu moc nevěřil. 

A ještě si na něco typicky rozdílného 
mezi Japonskem a Čechy vzpomeneš?

Hiromi: Zouvání bot.

Aleš: V Japonsku je v každé domác-
nosti u vchodu takový schůdek a 
je absolutně nepřijatelné šlápnout 
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nebo se dotknout nahoře botou. To 
je asi jako v Čechách jít v botách do 
postele. V Japonsku se samozřejmě 
tradičně nesesedí na židlích, ale na 
zemi, na tatami (rýžových rohožích) 
a proto tam musí být čisto. Šlápnout 
na ten schůdek je jako hodit si u nás 
nohy v botách na stůl. V Evropě se 
naopak často prokáže hostu úcta i 
tím, že se mu dovolí být v domác-
nosti v botech. Takové to „nezouveje 
se a pojďte dál“ dokáže japonce i 
uvést do rozpaků.

A co česká kuchyně, české jídlo? Chut-
ná ti? 

Moc mi chutná. Třeba pečená 
kachna s knedlíkem a se zelím, nebo 
svíčková. Dříve jsem měla nejraději 
thajskou polévku Tom-jan, ale teď 
mám nejraději zelňačku. 

A co jsi se naučila vařit českého?

Třeba bramboráky. Ale Aleš vaří 
dobře. (Smích)

A co jste měli k štědrovečerní večeři? 
Kapra? Salát?

Aleš: Jasně: kubu, hrách, smažené-
ho kapra s bramborovým salátem a 
letos dokonce i rybí polívku. Tu jsme 
dostali od Finita, jinak jí obyčejně 
nedělám. 

A jak se slaví Vánoce v Japonsku?

Mladí lidé mají vánoční večírky.

Aleš: Protože je v Japonsku hlav-
ním náboženstvím šintoismus a 
buddhismus, 24. 12.  přijímají jen 
jako importovaný svátek, něco jako 
v Čechách třeba Valentýn, nebo 
Halloween. Udělá se večírek, jsou 
vyzdobené obchody, přítelkyni se 
koupí dárek… Samozřejmě  křes-
ťanská komunita to má asi jinak, ale 
většinou to je takto. Hlavní svátek je 
Nový rok.

A co v tento den jíte?

Hiromi: Jíme co nejprostší jídlo, 
nudle. 

Aleš: Něco jako postní jídlo. Tři dny 
předtím Nový rokem se připravují 
bohatá a dobrá jídla, 31. 12. se jedí 
jen tmavé pohankové nudle „soba“, 
a potom na Nový rok Japonci vybalí 
připravené dobroty, navštěvují pří-

buzné a hodují celé 3 dny. 

Vaříš tady Hiromi také japonská 
jídla? Dají se tu sehnat všechny suro-
viny?

Objevila jsem v Praze japonský 
obchod, a také si s sebou vždy vozím 
z Japonska hodně věcí. Hodně vařím 
třeba „gjosa“, takové smažené taštič-
ky plněné směsí, nebo smaženou ze-
leninu, suši, nudle, polévku „miso“.

Pojďme od jídla třeba k české historii. 
Zajímáš se o ní, znáš ji?

Mám ji ráda. Baví mě si o ní s Ale-
šem povídat. Mnoho věcí jsem znala 
jen málo, a když mi o tom Aleš více 
povídal, tak jsem byla překvapená. 

Co český humor? Vtipy, legrace?

To bylo pro mě také překvapení, 
třeba černý humor. Ten v Japonsku 
moc neznáme. Především se tako-
vé vtipy třeba nemohou říkat před 
starším člověkem.

A co Cimrman?

Aleš: No, Cimrmana jsme ještě ne-
brali. (Smích)

Tak čemu se tedy Hiromi v Čechách 
zasměješ? Něčemu v televizi?

Alešovi. (Smích)

A bylo také něco legračního, co se ti 
tady stalo? Něčemu jsi nerozuměla?

Tak to je často. Hodně se mi to 
stávalo u dětské doktorky. Mluvi-
la na mě, ale já jí nerozuměla, sice 
jsem říkala ano, ano, ale pochopila 
jsem to až doma. Protože kdybych 
jí zastavila pokaždé, když jí nerozu-
mím, tak nikdy z ordinace neodejdu. 
Veselá příhoda byla, když jsem jela s 
Jaroslavem na vyšetření kyčlí do Mo-
tola. Nevěděla jsem, co to je kyčel a 
Aleš mi to v rychlosti vysvětlil, že to 
je kost. A tak jsem u toho okénka v 
Motole řekla, že jdeme na vyšetření 
kostí. A ta paní se podívala na Jaro-
slava a řekla, ne, to je vyšetření kyčlí 
a já zase ne, kostí. Bojovala jsem, ale 
nakonec jsem ty „kyčle“ zkusila a 
bylo to správně. (Smích)

A jak vy to vlastně máte? Mluvíte 
spolu česky? 

Aleš: Komunikace je pro nás nadřa-

zená jazyku. Tak ho používáme jako 
nástroj hlavně tak, aby fungoval. 
Takže trochu divně. Trochu japon-
sky, z češtiny vyhodíme podstatnou 
část gramatiky, abychom nezablou-
dili v těch tvarech, a občas si pomů-
žeme nějakým univerzálním anglic-
kým slovíčkem. 

A učíš se, Hiromi, česky?

Zatím moc ne, ale chtěla bych začít 
chodit na lekce na Karlově univer-
zitě. 

A teď ještě k závěru pár otázek o na-
šem městě. Zúčastňuješ se v Buštěhra-
dě nějakých aktivit? Kam chodíš?

Ráda chodím do mateřského cen-
tra Pelíšek, tam je to super. A také 
chodím do knihovny. A pak také 
děláme výstavy v Buštěgalerii – už 
jich bylo asi 7. Mám ráda festivaly 
jako čarodějnice, masopust, jarmark, 
Velikonoce.   

A co se ti v Buštěhradě líbí?

Mám tu moc ráda hrad a zámek, 
všechny historické budovy. A také 
mám tady ráda lidi, mám tu hodně 
kamarádů. Je tu hodně zajímavých 
lidí – umělců, hudebníků, divadel-
níků, fotografů, nadšenců různých 
profesí. To není tak běžné, v tom je 
Buštěhrad unikátní. 

A co se ti tu nelíbí?

Hiromi: Hlavně ta skládka (myšle-
na černá skládka za Buštěhradem u 
haldy směrem na Vrapice). To by se 
v Japonsku stát nemohlo. 

Aleš: V Japonsku skoro nevidíš 
odpadky, úplně minimálně. To se 
prostě nesluší. Stejně jako se nesluší 
vrážet do lidí, je tam vlastně ne-
přípustné někoho obtěžovat. Není 
možné někde s něčím smrdět, dělat 
rámus a zrovna tak není možné ně-
kde vyhodit do škarpy pneumatiku. 
A když je někdo nemocný, tak si vez-
me roušku, aby někoho nenakazil. Je 
tam úplně jiná úroveň ohleduplnos-
ti. A co se týče skládky, té co máme 
za humny, tu by řešila – teda oprav-
du řešila – policie. A kdyby neřešila, 
lidi by se ptali, proč to neřeší, když 
berou plat z daní.
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Sociální dokument o černé skládce. Foto: Aleš Benda

A když tu skládku třeba Hiromi uvi-
děla poprvé?

Aleš: No, to měla šok. Ptala se mě, 
proč to tam je? Když existují popel-
nice, proč někdo nosí odpadky na 
pole? 

A jak jsi jí to vysvětlil?

Aleš: Musel jsem se i já nad tím 
zamyslet, kdo a proč to dělá. Ale 
to jsme zjistili, když jsme se na ty 
odpadky pořádně podívali. Je tam 
hlavně stavební odpad a zbytky z 
autovrakovišť, takže to sem vozí 
z Kladna a okolí. Také to nejspíš 
vzniká proto, že je to země nikoho. 
Halda a okolí jsou úplně vytržené z 
krajiny, je to znát a lidé jsou zvyklí se 
k tomu takto chovat a místní se tam 
radši ani moc nedívají.

Jak to funguje v Japonsku? Tam se asi 
hodně třídí?

Aleš: Ano, třídí, a pak, tam jsou do-
cela tvrdá pravidla, třeba jeden den 
za 14 dní je možné vyhodit plasty. 
Lidé si koupí v obchodě průhledný 
pytel, který má natištěno, že je na 
odpad a na ten musí napsat svoje 
jméno a adresu a do toho pytle musí 
dát jen odpad, který tam patří. A 
není možné, aby do něj přistrčil 
něco, co tam nepatří. Protože by mu 
to vrátili zpátky a to by byla ostuda. 

Jestli si pamatuji, vy jste se snažili 
kolem té skládky být dost aktivní, že?

Aleš: Když to člověk vidí, zvlášť 
očima cizince, je to hanba. A není to 
jen ta velká skládka,  stačí se zblízka 
podívat do každého remízku. Začali 
jsme tím, že jsme během procházek 
po okolí sbírali odpadky a nosili je 

do naší popelnice nebo třídili na 
plasty a sklo. Když jsme se dostali až 
ke skládce u haldy, zjistili jsme, že je 
to nad naše síly, ale nedalo nám to. 
Zatím jsme měli dva plány. Nejdřív 
jsme mysleli, že tam budeme pravi-
delně projíždět autem a dělat fotky 
lidí, co tam něco vyhazují. Potom 
jsme chtěli z těch fotek udělat výsta-
vu...

A viděli jste někoho?

Aleš: Jo, viděl jsem auto stavební fir-
my, vyhazovali zrovna sádrokarton. 
Ale když jsem je začal fotit, vypadalo 
to na konflikt a já zrovna nemám 
zapotřebí si hrát na hrdinu a porvat 
se se třema chlápkama na opuštěné 
cestě u haldy. Tak jsem prostě ujel a 
tenhle projekt jsme prozatím dali do 
šuplíku. Potom jsme přemýšleli, jak 
na skládku ještě upozornit. 

Náš druhý plán byl udělat tam fotky 
Hiromi oblečené v nejlepších kimo-
nech na nejošklivější skládce a ty 
vystavit u nás v Buštěgalerii. Takže 
jsme zkusili udělat pár fotek, ale asi 
lepší by bylo zapojit do téhle akce i 
nějaké fotografy. 

Takže bychom mohli jednu těch foto-
grafií využít u tohoto článku?

To by se hodilo.

A našlo by se ještě něco, co se ti nelíbí 
v Buštěhradě kromě odpadků a psích 
hovínek?

Aleš: Tady nejde o psí hovínka, to 
je spíš o kultuře, psi třeba nejsou 
špatní, pes je perfektní chytré a 
společenské zvíře, problém je bezo-
hledný pejskař. A je to znovu zpátky 
u té ohleduplnosti. To, že odněkud 

přiběhne pejsek, skočí ti na oblečení, 
očichá tě, to každému nemusí být 
zrovna příjemné. A když se člověk 
ohradí na majitele, tak často slyší 
– no jo, to je příroda, promiňte, on 
je hloupý ten pes, proběhl blátem a 
skočil na vás. Ale ten pes je v tom 
nevinně.

Hiromi: Někdo si jen ulehčil práci, 
protože má pejska, kterého miluje, 
ale už se o to dál nechce starat. Je to 
druh bezohlednosti. 

A je ještě něco, co se ti tu nelíbí?

Rozbité chodníky. Třeba když jezdím 
s kočárkem a najednou chodník 
končí a nikam nepokračuje. Je to 
legrační, někde je opravený kus 
chodníku a ten vede odnikud nikam. 
Ale je vidět, že se to postupně i tro-
chu zlepšuje. 

A nyní úplně poslední otázka. Co bys 
vzkázala čtenářům Buštěhradského 
zpravodaje?

Mám to tady moc ráda, Buštěhrad 
je krásné historické město. A byl by 
ještě krásnější, kdyby se tu ty hezké 
věci opravily. Jsou tu krásné domy, 
které jsou rozpadlé, takže je někdy 
celkový dojem šedivý. Ale kdyby 
každý upravil kousek kolem sebe, 
uklidil místo před svým domem 
nebo i kousek přírody v okolí, to by 
tu hned bylo krásně.

Tak nashledanou. Jak se to vlastně 
řekne japonsky?

さよなら　(sayonara)

Děkuji za rozhovor. 

Rozhovor vedla IK
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zásada mimořádné odměny řediteli zUš
Řediteli školy schvaluje mimořádnou 
odměnu zřizovatel - starostka, na zá-
kladě vyjádření zastupitelstva. Výši 
odměny stanoví škola jako samostat-
ný subjekt v rámci svých finančních   
možnosti. Na mimořádné odměny 

škola finanční prostředky nedostává 
a musí hospodařit tak, aby mohla od-
měny svým zaměstnancům vyplatit.
Škola určí výši odměny  od 0 do ur-
čené výše a zřizovatel odměnu schvá-
lí nebo zkrátí a nebo neschválí. Ale 

s finanční stránkou nemá zřizovatel 
- paní starostka nic společného. Od-
měna jde výlučně z rozpočtu školy. To 
jenom na vysvětlenou.

Bohumír Bednář

i zvířata v zoo mají ráda sníh

V Zooparku Zájezd jsou tamní oby-
vatelé na zimu zvyklí. Díky tomu 
může být pro veřejnost otevřeno po 

celý rok. Například velbloudici nebo 
klokanům stačí zateplený domek a 
hodně slámy, lemuři jsou i v mrazech 

vidět alespoň velkým oknem. Ošetřo-
vatelé se tu o své svěřence musí starat 
každý den nehledě na počasí. Když je 
sněhu hodně, je potřeba výběhy kon-
trolovat někdy i v noci. Navíc samo-
zřejmě pečují i o zvířata v okolí, proto 
už po několikáté na stromy umístili 
ptačí budky na míru druhům, které u 
nás žijí. 
Ne všichni ale zůstávají venku – cha-
meleoni nebo malé opičky jsou dávno 
schované v zázemí. Tam se nachází 
také nejnovější přírůstky – želvičky 
ostruhaté, které se narodily začátkem 
prosince. Všechna zvířata budou ven-
ku opět na jaře, nyní si ale můžete užít 
třeba pohled na zasněžené surikaty 
nebo třeba ochočeného rysa Blonďá-
ka.

Karina Fraňková, Zoopark Zájezd

Velbloud. Foto: Jiří Marek ml.

N E Z I S KOV É  A  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E

nové mUzeUm oty pavla

Předposlední den loňského roku 
se konala prohlídka Buštěhradské-
ho muzea Oty Pavla na nové adre-
se – v prostorách bývalé městské 
knihovny, v Seifertovně. Muzeum 
založil a provozuje spolek „Buš-
těhrad sobě“. Autoři expozice, Ve-
ronika Richterová a Michal Cihlář, 
expozici upravili pro nové, vět-
ší prostory. Expozice tím pádem 
mohla být rozšířena o dalších, té-
měř 70, dosud nevystavených ex-
ponátů. Prvním příchozím byl pan 
ing. Jiří Mika, ředitel Státní vědec-
ké knihovny Kladno. Mezi četnými 

návštěvníky byla také paní Slávka 
Kopecká, vydavatelka řady knih 
Oty Pavla či pan fotograf Pavel 
Vácha, autor fotografií Oty Pavla a 
jeho slavného portrétu. Spolek má 
nyní před sebou ještě řadu úkolů 
(změnu adresy muzea a tím pádem 
vytvoření nových propagačních 
materiálů, změnu trasy Stezky his-
torií Buštěhradu a další provozní 
záležitosti), takže oficiálně bude 
muzeum otevřeno později. Nic-
méně se domnívám, že se jedná o 
významný počin, který nastartu-
je novou éru muzea, a poskytne 

mu do budoucna větší existenční 
jistotu. Díky patří nejen autorům 
expozice, ale také předsedovi spol-
ku ing. Zdeňkovi Malému, p. Sylvě 
Malé, Mgr. Ivoně Kasalické a dal-
ším členům spolku, kteří muzeum 
založili a 14 let v nelehkých pod-
mínkách provozovali.
Pro aktuální informace o provozu 
Buštěhradského muzea Oty Pav-
la sledujte webové stránky spolku 
Buštěhrad sobě: www.bustehrad.cz.

DJ
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N E Z I S KOV É  A  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E

BUštěhradský živý Betlém

Pár dní před Vánocemi 
uspořádalo divadlo KIX 
živý betlém na dvoře zá-
mecké sýpky. Připojit 
se mohl kdokoliv, kdo 
přišel v patřičném pře-
vleku. Finální živý obraz 
měl zhruba 28 účastní-
ků, kromě pastýřů, zvířá-
tek, venkovanů a andělů 
různé velikosti se přišla 
(opravdovému) Ježíškovi 
poklonit delegace až z Ja-
ponska.  Raritou byla vel-
kolepá živá kometa.  Bylo 
by hezké, kdyby se živý 
betlém stal tradicí i do 
příštích let.

DJ Živý Betlém. Foto: Martin Homola

novoroční výstUp

Výstup na nejvyšší bod katast-
ru našeho města jsme původně 
zamýšleli na pozdní dopolední 

hodinu. Ale teprve až ve 14 ho-
din vyrazila různorodá skupina 
22 účastníků na tento krátký po-

chod. Ačkoliv by se zdálo, že celá 
událost proběhne během krátké 
doby, nakonec se společná pro-
cházka protáhla na hodiny tři. 

Již čtvrtá tradiční novoroční 
výprava se vydařila. Příjemně 
jsme si popovídali a popřáli si, 
aby rok 2016 byl lepší než ten 
uplynulý. Nejmladší účastnice, 
skutečná buštěhradská rodač-
ka Majdalenka, ho zřejmě moc 
nevnímala, ale hlavně že u její 
maminky jí bylo jako tradičně 
dobře. A nám ostatním konec-
konců také. Tak ať se tento rok 
skutečně vydaří…

Ing. Jiří Janouškovec

v drážďanech

Mohlo by se zdát, že hlavní náplní 
cesty do Drážďan byla především 
návštěva vánočních trhů v sas-
kém hlavním městě. Skutečnost 
byla ale taková, že dobrá polovina 
účastníků strávila podstatnou část 
svého času ve  Zwingeru, v galerii 
s originálními obrazy takových 

malířů, jako byl Rembrant nebo 
Rubens či Rafael. Kdo chtěl, mohl 
si za 3 eura  vypůjčit audioprůvod-
ce, kde byl namluvený komentář 
k některým vystavovaným dílům. 
Bylo to báječné, protože by často 
mohlo mnoho detailů na obrazech 
uniknout pozornosti. Taková po-

drobná prohlídka obrazů se pak 
může pro vážného zájemce o ob-
razy protáhnout na 3 – 4 hodiny. 
Vstup, kdy je ve skupině více než 
10 osob, byl nižší – jen 9 eur na 
osobu.
Dvě účastnice výletu navštívily i 

Novoroční výstup. Foto: J. Pergl



ČÍSLO 2.  ÚNOR  2016           STRANA 14č 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 0,8bpokladnici, kde byla k vidění také 

vynikající umělecká díla, i tech-
nické a užitné předměty saských 
kurfiřtů a králů. 
Počasí výletníkům skutečně přálo. 
Na sluníčku byla procházka ven-
kovního komplexu Zwingeru veli-
ce příjemná. K zajímavým místům 

návštěvy patřila i velká mozaika 
průvodu knížat. K vidění byla i 
různá hudební vystoupení a sa-
mozřejmě to, co v tuto dobu láká 
návštěvníky německých Drážďan 
nejvíce, vánoční trhy. A duch trhů 
je skutečně jedinečný. 
Ani do Drážďan, ani při zpáteč-

ní cestě, neměli cestovatelé žádné 
problémy a zpět do Buštěhradu 
dorazili v plánovaném čase. Spo-
lek Buštěhradské fórum, které vý-
let organizovalo, připravuje do bu-
doucna další zajímavé výlety

Ing. Jiří Janouškovec

Drážďany – stará malba již neexistujících původních staveb. Foto: J. Pacovský

Pozvánka „Věčně mladých seniorů“ č.1
Dovolujeme si pozvat všechny seniory a ostatní občany bez ohledu na výši věku, ale s chutí 

po nových zážitcích.
PŘIJĎTE KAŽDÝ PÁTEK OD 15.00 DO SEIFERTOVNY (PELÍŠKU)

Co vás tu bude čekat? U kávy nebo čaje si můžete popovídat, zahrát stolní hry, karty, ale také 
naplánovat spoustu nových činností, kterými se chcete zabývat.

Pozvánka „Věčně mladých seniorů“ č.2
Tentokrát pro děti, ale i dospělé.

Máte chuť se naučit plést nebo háčkovat? Tak trošku retro umění, které začíná být opět v ob-
libě, vás naučí „Věčně mladá seniorka“ paní Doležalová.

PŘIJĎTE KAŽDÝ PÁTEK OD 15.00 DO SEIFERTOVNY (PELÍŠKU)
Pokud máte doma jehlice, nebo háček a klubíčko vlny nebo příze, vezměte je s sebou, kdo 

nemá, určitě mu půjčíme.
Ne, není to omyl, tyto akce jsou opravdu ve stejný den na stejném místě. V Pelíšku je dostatek 

prostoru, kde si určitě nebudeme překážet. 
A protože už máme za sebou první setkání, které se opravdu vydařilo, a už víme, že v nich 

budeme pokračovat, rádi vás mezi sebou přivítáme.
členky výboru SDČR MO Buštěhrad „Věčně mladí senioři“
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závěr rokU 2015 v aktivitách pěveckého sBorU

Jako každý rok zažívá největ-
ší činnost Smíšený pěvecký sbor 
města Buštěhradu v prosinci. V 
repertoáru je vždy Rybova Česká 
mše vánoční, kterou zpěváci vždy 
rádi interpretují. Poprvé s ní vy-
stoupili kostele ve Středoklukách 
19. prosince a pak následoval Bu-
štěhrad, Hostouň a někteří členo-
vé pokračovali i v Kladně. Každé 
vystoupení  bylo odlišné a svým 

způsobem jedinečné.
Například v Hostouni byl vyni-
kající instrumentální doprovod. 
Zpěváky tradičně přivítal přípit-
kem člen buštěhradského pěvec-
kého sboru Jiří Novák. Mimocho-
dem vynikající tenorista sboru. 
Členové Smíšeného pěveckého 
sboru města Buštěhradu podali 
na všech obcích dobrý výkon. 
Rok 2015 uzavřeli členové pěvec-

kého sboru symbolicky 4. ledna, 
kdy zhodnotili svou dosavadní 
činnost a navzájem se potěšili 
zpěvem lidových a populárních 
písní za vlastního doprovodu 
houslí, kytary, harmoniky a vo-
zembouchu v podání Jiřího No-
váka, Petra Částky, Antonína 
Maurera a Vladislava Procházky, 
kteří jsou zároveň tenory sboru.

Ing. Jiří Janouškovec

4. 2.  - Rukavičky – vyškrabávaná technika (voskovky, tuš)
11. 2.  -  Valentýnská přáníčka – inspirace, různé materiály 
18. 2.  -  Zasněžené vesničky – z barevného papíru a vatových 
     tamponků
25. 2.  -  Decoupage na skleničky – ubrousková technika

Vstupné na tvořivé dílničky: 30,- nečleni/ 20,- členi RC 
Součástí dílniček je i volná herna, vstupné: 10,- nečleni/ zdarma 

členi RC

únorový pelíšek

Mikulášská nadílka 
pro děti v Buštěhra-
dě se konala v sobotu 
5. prosince v místní 
sokolovně, organizo-
valy ji společně RC 
Buštěhradský Pelí-
šek a T.J. Sokol Buš-
těhrad. Účastnilo se 
jí 92 obdarovaných 
dětí, spousta dospělá-
ků, tři krásní andělé, 
famózní čert s čerti-
cí a impozantní Pan 
Mikuláš. Děkujeme 
všem, že přišli, poba-
vili se, zazpívali si a 
užili si to s námi!“

Za RC Pelíšek Jana 
Zárubová

Mikuláš. Foto: Jitka Ulrichová
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Pondělí:  8:30-11:30      Klub bez maminek
                16:00-16:45    Dětská jóga - kombinace dětského aerobiku a jógy 
Úterý:     9:00-11:30      volná herna
                18:30-19:30     Powerjóga s Markétou – pro dospělé
Středa:    8:30-12:00      Angličtina (s hlídáním dětí) + volná herna
                17:15-18:00    Dramatický kroužek s Michalem
Čtvrtek:  10:00-11:30    Cvičení pro děti od 18m + volná herna
                 16:00-18:00     Tvořivá dílna (podle programu) + volná herna
Pátek:      8:30-11:30      Klub bez maminek 

Za RC Pelíšek Jana Zárubová 

týdenní program v pelíškU

 S P O RT

hokejBalová příparava na jaro

Jako první na Kladensku vstoupil do přípravy Bu-
štěhradský oddíl Hokejbalu i přes prvotně zasně-
žený povrch, který není pro sportovce problém 
uklidit. Na jaře nás čeká boj o Play-Off (vyřazova-
cí část soutěže) a proto není možné otálet a čekat. 
Sportovec musí každé počasí vzít za své a obrátit 
pro svou výhodu,  jedině tak dojde k úspěchu a 
možná i nás čeká  ,,Plná bedna šampaňského“. Pro 
každého sportovce amatérského či profesionálního 
je největší odměnou reprezentace, svůj kraj, město, 
školu, domov. Vždy vzpomenu na Buštěhrad, když 
slyším krásnou, čistou a hrdou hymnu - Kde do-
mov můj, kde domov můj... Jak výstižná pro hráče 
Buštěhradského Hokejbalu co nemají domácí hřiš-
tě, ale městský znak na srdci.
Každý Buštěhradský občan, který by chtěl začít hrát 
hokejbal za Buštěhrad, nebo jen zatrénovat, ať se 
ozve na e-mail: Bustehradrytiri@seznam.cz.

Za HBC Buštěhrad Rytíři vedoucí oddílu  
Jan Maškulík.  

BUšgUn 2015 - výroční zpráva party 
BUš-gUn

Stručná statistika aktivity druhé-
ho ročníku založení. Od 3. 4. 2015 
se pořádalo celkem 5 závodů Bu-
štěhradský sniper calibr 17 a 22 - s 
průměrnou účastí 12 střelců.
Dále se konal závod dětí v reduko-
vaném calibru 117. 200ms. Pořádal 
se memoriál Jiřího Pence a probíha-
ly pravidelné týdenní téninky. Bylo 

v y s t ř e l e -
no ca 8000 
kusů muni-
ce a použito 
ca 1200 terčů. 
Tímto děkujeme našim příznivcům 
a sponzorům za podporu tohoto 
krásného sportu. Více informací na-
jdete na stránkách www.busgun.cz, 

které jsou neustále doplňovány.
Nejlepší pohled na svět je přes muš-
ku vaší pušky.

Jiří Penc
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 S P O RT

Ukázková hodina, zdo-
konalení taneční tech-
niky, 29. 2. 2016 v tě-
locvičně T. J. Sokol 
Buštěhrad od 18.00 do 
19.30. Cena 150 Kč. Zá-
jemce prosím o nahláše-
ní účasti na tel. 602 537 
651. Těším se na Vás! 
Petra Jungmanová. 
V „Krámečku u ško-
ly“ zahájen předprodej 
vstupenek na divadlo 
V.A.D. - Upokojenkyně, 
které se uskuteční dne 
20. 2. 2016 v sokolovně 
Buštěhrad.

zprávy ze sokolovny

19. prosince 2015 se v sokolovně 
uskutečnila vskutku výjimečná 
událost. Šachový turnaj mláde-
že pro děti z buštěhradské školy 
a šachového oddílu „O putovní 
pohár města Buštěhradu“ letos 
slavil jubileum - 40. ročník – což 
jen dokazuje, že se jedná o jeden 
z nejstarších turnajů tohoto typu 
v České republice. Turnaje se zú-
častnilo 23 dětí a vítězem se pře-
kvapivě stal 11-letý buštěhraďák 
Ondra Popovský. Podporu vyjá-
dřilo městské zastupitelstvo, když 
přispělo na pořízení pamětních 
triček a význam zdůraznila svou 
návštěvou i paní starostka, která 
se se všemi účastníky nechala vy-
fotografovat :o)

Věra a Václav Bukovi
Foto: Veronika Vybíralová

šachy

 V Í T E ,  Ž E . . .

... nám loňský rok přinesl jednu 
malou občanku, které má v rod-
ném listu místo narození Buš-
těhrad? Jmenuje se Madeline a je 
třetím buštěhradským domaroze-
ňátkem za posledních 10 let. 

... od letošního roku nám přibyl 
další státní svátek? Je jím Velký pá-
tek a to znamená, že si užijeme o 
kousek delší Velikonoce. 

... můžete platbu za svoz domov-
ního odpadu poslat převodem na 

účet? Číslo účtu je 388172369/0800, 
jako variabilní symbol uvedete čís-
lo popisné. Pro lepší identifikaci 
můžete do poznámky napsat jmé-
na osob, za které poplatek platíte. 
Na úřadě si pak už jen vyzvednete 
známku na popelnici. 
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Čínský nový rok je oslavou jara 
a připadá na druhé novoluní po 
zimním slunovratu.  Čínský lunár-
ní kalendář vznikl za vlády Žluté-
ho císaře Huang-ti  a používá se 
od roku 2637 př. n. l. Každý rok 
převládá vliv jednoho z 12 zvířat 
čínského zvěrokruhu (myš, buvol, 
tygr, králík, drak, had, kůň, ovce, 
opice, kohout, pes, vepř), který je 
kombinovaný s 5 prvky ovlivňu-
jícími vše v přírodě (dřevo, oheň, 
země, kov, voda). 5x12 tvoří úplný 
šedesátiletý cyklus čínského kalen-
dáře. My se teď nacházíme v 78. 
cyklu, který potrvá do roku 2044. 
Co přinese rok ohnivé Opice?
Opice je neposedná, hravá, ale i 
lstivá. Vše je jedna velká hra. Mno-
ho nových nápadů, zábava a vzru-
šení dá každému příležitost, aby 
zkusil štěstí ve hře. Opice se však 
umí zasmát svým neúspěchům a 
omylům. Rok Opice bude rychlý, 
bude vyžadovat pohotovost, risk. 
Když člověk dokáže udržet s prou-

dem krok, úspěch jej nemine. Pro 
bázlivé a váhavé to nebude vhodná 
doba. Pohotová vynalézavost, dů-
vtip a prohnaný vliv Opice ukon-
čí hospodářský pokles či stagnaci. 
Oheň dodá Opici mnoho energie 
v dobré i ve zlém.  Mottem tohoto 
roku je „Nikdy neříkej ne“.
My ale nejsme Číňané a řídíme se 
celosvětově nejrozšířenějším gre-
goriánským kalendářem. Podle něj 
je 1. leden začátkem nového roku.
Co nám přinese nový rok 2016 
podle numerologie?
Rok 2016 je rokem pravdy. Od 
roku 2000 na nás působí nové 
energie, které zde byly naposledy v 
roce 1666. Na více jak 300 let jsme 
upadli do období temna. S novým 
stoletím přišlo nové Slunce. Ener-
gie probouzí potřebu dělat věci, 
které mají smysl a nutí nás oddat se 
tomu. Člověk musí přestat pracovat 
samoúčelně a setrvávat v nefunkč-
ních vztazích. Pokud dělá věci, 

které mají smysl, snadno překoná 
úskalí s tím spojená. Přestaňme být 
stádem a staňme se osobnostmi :).
Rok 2016 přináší potřebu být věrný 
sám sobě. Člověk bude konfronto-
ván s potřebou být dokonalý, bude 
na sebe klást vysoké nároky a z 
toho může vzejít neuspokojení a 
sebekritika. Musí najít cestu sám k 
sobě, stát se sám sobě vůdcem a být 
na sebe milosrdný. 
V tomto roce je úkolem komuni-
kace na všech úrovních a vztazích. 
Období přinese mnoho kreativní 
energie, myšlenkovou činorodost 
a potřebu společenských kontak-
tů.  Bude nutit k dořešení nevyře-
šených vztahů z minulosti. Člověk 
se musí osvobodit od nahromadě-
né emocionální energie, která mu 
brání ve vývoji a blokuje radost ze 
života. Nejlepší cestou je brát život 
jako hru. 
Hodně radosti a úspěchů přeje 
Taťána Hrabinová

rok ohnivé opice  7. 2. 2016 – 27. 1. 2017
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Srovnání - starý a nový web města

V neděli 17.1.2016 se v sokolovně konal dětský karneval pod záštitou Junáka Buštěhrad, Sokola a RC Pelíšek. Foto: A Míšková
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ OPLOCENÉ
LEGENDA:

PŘÍSTUP KE ŠKOLCE - PĚŠÍ
PŘÍSTUP KE ŠKOLE - PĚŠÍ
OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE
PŘEJEZD KOM. STAVBY
NEMOŽNOST PARKOVAT

ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
SITUACE PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH
KOMUNIKACÍ V OBDOBÍ STAVEBNÍCH PRACÍ


