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Zleva nahoře: 1) Vítězná práce E. Javorčekové. 2) Vítězka výtvarné soutěže E. Javorčkeková.
Dole: 1) Veřejná diskuse nad studií revitalizace Kladenské ulice. Foto: M. Žitníková
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S LOVO R E DA KC E
Plesová a divadelní sezona vrcholí. Na jedné straně režijně a scénicky obrozené Národní divadlo
v Praze představuje klasicky tragickou Maryšu jako spoutanou
teenagerku a na straně druhé
v buštěhradském kulturně řemeslném centru Sýpka si při sklence vína užíváme zdramatizované

čtení prózy Daniela Jahna Naivní
sezóna herci našeho divadelního
spolku KIX. Obojí je skvělý zážitek. Nicméně KIX je lepší. Konec zimy se oslavil masopustním
průvodem spojeným s prasečími
hody na nádvoří zámku. Prostor
pro prezentaci svých názorů dostala i druhá strana. S transparen-

tem STOP PRASIZMU nabízela
rozkošná prasátka vedle zabijačkových lahůdek ve svém stánku
zeleninu. Věřte, že i když bylo
v zimě veselo, tak na jaře a v létě
to v Buštěhradu bude ještě lepší.
RR
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I N F O R M AC E Z R A D N I C E

U snesení

ze zasedání

Z astupitelstva

města

B uštěhradu č . 1/2018

Zastupitelstvo na svém zasedání č. m², za celkovou částku: 849.040,- Jaroslav Pergl, Luděk Zámyslický,
1/2018 ze dne 30. 1. 2018 přijalo Kč, a pověřuje starostku podpisem Ivona Kasalická.
smlouvy.
tato usnesení:
Usnesením č. 17 Plán práce finančUsnesením č. 10 Prodej pozemku ního výboru při zastupitelstvu
Schvaluje:
Usnesením č. 1 Ověřovatele zápisu parc. č. 896/43, o výměře 16 m2, za města Buštěhradu, na rok 2018.
Jiřího Müllera a Jiřinu Kopsovou, cenu 100,- Kč/m2, a pověřuje sta- Usnesením č. 18 Odloženo (Plán
jako zapisovatelku Dagmar Novot- rostku podpisem smlouvy.
práce Kontrolního výboru).
Usnesením č. 11 Výši dotací spolnou.
Usnesením č. 19 Vyvěšení záměru
Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání kům podle přiložené tabulky, v celkové
výši
871.500,Kč,
z
rozpočtu
na pronájem nebytových prostor
č. 12/2017.
města Buštěhradu, a pověřuje sta- po bývalé gynekologické ordinaci,
Usnesením č. 4 Doplněný program rostku podpisem smluv.
v č.p. 65, ul. Palackého, Buštěhrad.
zasedání č. 1/2018.
Usnesením
č. 12 Podání
žádosti
DO
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; Usnesením č. 20 Výběr dodavateUsnesením č. 5 Rozpočtové opat- JEoDŮLEŽITÝ
dotaci zVOLNÝ
Programu
2018
pro
PROSTOR NAHOŘEpoI DOLE;le na užitkové vozidlo pro potřeby
ření č. 1/2018
skytování dotacíLISTŮ
z rozpočtu
StřeFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
- nadpisy font
Binner,
normální
text bezpatkový
font;
obsluhy
sběrného
místa Buštěhrad,
dočeského
kraje ze
Středočeského
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
Č. 6. Vypuštěno
firmu AUTA s.r.o., s cenovou naFondu kultury a obnovy památek
Usnesením č. 7 Výjimku ze sta- na akci: Zámek Buštěhrad – obno- bídkou 561.122,32 Kč bez DPH,
vební uzávěry: Třinecké železárny va části středního křídla pro účely a pověřuje starostku podpisem
– změna dokončení stavby (ná- MěÚ, a nutnou finanční spoluúčas- smlouvy.
stavba, přístavba, stavební úprava) ti města, dle podmínek dotace.
Usnesením č. 21 Výběr dodavatev objektu na parcele č. 1897/14, k.
Usnesením č. 13 Podání žádosti le na pořízení nosiče kontejnerů
ú. Buštěhrad.
o dotaci z Programu 2018 pro po- pro užitkové vozidlo do 3,5 T, pro
Usnesením č. 8 Odkoupení par- skytování dotací z rozpočtu Stře- potřeby obsluhy sběrného místa
cely parc. č. 1531, k. ú. Buštěhrad, dočeského kraje ze Středočeského Buštěhrad, firmu CHARVÁT CTS,
o rozloze 9 m2, za cenu 100,- Kč/ humanitárního fondu na rekon- a.s., s nabídkou ceny: 281.271,m2 a pověřuje starostku podpisem strukci výtahu, a schvaluje nutnou Kč bez DPH, a pověřuje starostku
smlouvy.
finanční spoluúčast města.
podpisem smlouvy.
Usnesením č. 9 Schvaluje odkou- Usnesením č. 14 Výběr zhotovite- Usnesením č. 22 Finanční odměnu
pení pozemků od společnosti GO- le na akci: „Geodetické zaměření
NURA Property, s. r. o.: pozemek zámku Buštěhrad“, nabídku firmy pro výkon funkce místostarostky,
parc. č. 213, k.ú. Buštěhrad – částka INDESS, za cenu 269.000,- Kč bez s platností od 1. 2. 2018.
54.560,- Kč; tj. 80 Kč/1 m², poze- DPH a pověřuje starostku podpi- Bere na vědomí:
mek parc. č. 934/1, k.ú. Buštěhrad sem smlouvy.
Bod č. 2. Kontrolu usnesení ze za– částka 47.840,- Kč; tj. 80 Kč/1
Usnesením
č.
15
Vítěze
programu
sedání č. 12/2017
m², pozemek parc. č. 938/4, k.ú.
VŽP
o
zlepšení
prostředí
města
Buštěhrad – částka 23.520,- Kč; tj.
Bod č. 5. Rozpočtové opatření č.
80 Kč/1 m², pozemek parc. č. 2059, (zhotovení mozaiky na Kozlero- 12/2017
k.ú. Buštěhrad – částka 162.960,- vých schodech), návrh od pana
Kč; tj. 80 Kč/1 m², pozemek parc. Milana Jaroše, za cenu 25.000,- Kč. Vypouští: bod č. 6 a bod č. 18
č. 2258, k.ú. Buštěhrad – částka Usnesením č. 16 Nové složení Zápis vyhotoven dne: 5. února
297.360,- Kč; tj. 80 Kč/1 m², poze- redakční rady Buštěhradského 2018
mek parc. č. 2263, k.ú. Buštěhrad zpravodaje: Daniela Javorčeková –
– částka 262.800,- Kč; tj. 80 Kč/1 předsedkyně, Zdeňka Vestfálová,

A K T UA L I T Y

Volba

prezidenta republiky v

B uštěhradě

Jako celá republika, tak i Buštěhrad místnostech při obou kolech pre- Napínavé to bylo! Někomu se
žil v lednu prezidentskými volba- zidentské volby dva pátky a dvě očekávání splnila, jiný byl zklami. Setkávali jsme se ve volebních soboty 12., 13., 26. a 27. 1. 2018.
maný… Hlavně, že nás přišlo více
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než obvykle. Celorepublikové
výsledky jsou všeobecně známé.
Níže vám přinášíme výsledky za
Buštěhrad pro ty, kdo si je ještě
nenašli na webu města nebo na
stránkách statistického úřadu.
Za městský úřad velmi děkujeme všem členům obou volebních
komisí i ostatním, kdo se podíleli
na organizaci prezidentské volby
v našem městě.

Č asto

Tentokrát delegovaly strany a další oprávněné subjekty tolik členů
do volebních komisí, že nebylo
třeba doplnit je o náhradníky. Ale
děkuji zájemcům, kteří reagovali
na naši výzvu a na MěÚ se přihlásili. Vážíme si jejich nabídek, evidujeme jejich zájem o práci ve volebních komisích i pro příště. Na
podzim nás čekají volby do místního zastupitelstva, a i tam může

být náhradníků třeba. Zvláště pokud se do té doby podaří zřídit
třetí volební okrsek, jak je plánováno. Kdo kam bude po změnách
patřit, to se včas dozvíte.
Tak na shledanou na podzim
u voleb, a snad už ve třech volebních místnostech!
ZV

kladené dotazy

Jak to vypadá se slibovanými nebyla funkční, terén pod komu- klidně vinotéce a město s tím nekompostéry?
nikací byl promáčen a docházelo může nic dělat. V minulém roce
Kompostéry budou! Na konci k sesuvu zeminy do výkopu. Lze jsme přesto sehnali člověka, který
ledna jsme obdrželi informaci, že předpokládat, že po dokončení by si v Buštěhradě lékárnu zřídil,
se PROSTORU
zlepší situace
v okolních
TOHOTO
MONTOVAT
OBSAH; chybí však prostor – pán potřebunaše žádost o dotaci na kompo- DOprací
objektech,
které
měly
kvůli
ne- je minimálně 85 m2. Městské proJE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
stéry pro občany byla schválena.
s vlhjsou
malé, font;
nebo obsaFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮproblémy
- nadpisy font
Binner,story
normální
textbuď
bezpatkový
Nyní proběhnou
další kroky (pře- funkční dešťovce
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK Nové
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉzené.
- SÍLAPropojili
0,8b
kostí.
termíny
dokončení
jsme
ho
s několika
devším výběrové řízení na dodaoprav
povrchů
komunikace
byly
majiteli
volných
prostor,
ale většivatele a schválení poskytovatelem
stanoveny
s
ohledem
na
zahájení
nou
bylo
vše
malé.
Není
právě ve
dotace) a na jaře budou kompo2
stéry k odběru (odhadujeme du- dodávek obalované směsi – asfal- vašem domě nevyužitých 85 m ,
ben–květen). Všechny zájemce tu. Obalovny začínají s dodávka- pokud možno v přízemí? Výzvu
jsme uveřejňovali i ve Zpravodaji,
budeme včas informovat. Trochu mi na jaře.
problém je s dodatečnými žádost- Dobrý den, rády bychom věděly, zatím neúspěšně. Ohledně gynemi o kompostéry. Jak víte, anketu z jakého důvodu nejste schopni kologa – byli jsme velmi rádi, že
jsme provedli v květnu a červnu zařídit, aby zde fungovala lékár- si zde pan doktor zřídil ordinaci.
minulého roku (počty komposté- na a gynekologická ordinace, Vytvořili jsme mu k tomu přátelrů bylo nutno poskytovateli do- donedávna to tady všechno bylo ské podmínky – za velmi symbotace nahlásit předem). Hlásit se a teď jde vše od desíti k pěti. Mů- lický nájem. První rok měl pan
nyní už je bohužel trochu pozdě. žete nám ROZUMNĚ odpově- doktor prostory zdarma. Bohužel,
další rok nájem neplatil, posléNicméně tam máme určitou ma- dět...? Občanky Buštěhradu.
lou rezervu, takže pokud ještě Vážené občanky Buštěhradu, ze zmizel a s námi ani s pacientmáte zájem, anketu vyplňte. Jen ráda vám situaci vysvětlím. Žije- kami nekomunikoval, přestože
nemůžeme zaručit, že se na vás me v době, kdy zdravotnictví ani jsme ho opakovaně kontaktovali,
a později věc začali řešit právní
ještě dostane.
služby již nejsou centrálně říze- cestou. V současnosti dluží městu
Jak dlouho ještě bude zavřená né státem, a proto z pozice měs- cca 128 000,- Kč. Minulý měsíc se
Lidická?
ta opravdu neumíme zařídit, aby konečně vystěhoval a sliboval, že
Vzhledem k obtížím při provádě- ve městě byla lékárna, když se to bude s pacientkami komunikovat
ní zhotovitel musel termín dokon- provozovateli nevyplatí. Lékár- a dá jim na sebe kontakt. Bohužel,
čení posunout takto: Dokončení ny jsou již skoro 30 let soukromý s tím, že pan doktor je nesolidní,
položení nové dešťové stoky včet- byznys. Jestliže se tedy buštěhrad- jako město také nic neuděláme.
ně kanalizačních vpustí – do kon- ské paní lékárnici nevyplatilo mít Můžeme být rádi, že nám zůstává
ce března 2018, dokončení oprav zde lékárnu (protože zřejmě mu- praktický lékař, dětský lékař i zuzpevněných povrchů komunikace sela platit vysoký nájem), odešla bařka. Cokoliv vás zajímá dalšího,
– do konce dubna 2018, dokon- jinam. Také u ní nakupovalo čím ráda vám odpovím, ale pouze počení úprav nezpevněných povr- dál míň lidí, neboť raději naku- kud budu vědět, s kým komunichů (vysetí trávy) také do konce povali v řetězcích, kde jsou léky kuji. Myslím, že je základní slušdubna 2018. Posunutí dokonče- o pár korun levnější. Stejně tak nost se podepsat.
ní bylo způsobeno těžkým pod- jako město nejsme schopni při- Poznámka k anonymům:
ložím – skála velmi obtížná pro mět majitele prostor po lékárně,
bagrování – a také skutečností, že aby je nabízel za nízký nájem. Je Občas k nám na úřad přijde nědešťová kanalizace v tomto úseku to jeho soukromé vlastnictví, to jaký anonym, většinou aby před
znamená, že je může pronajmout něčím nebo někým varoval, či si
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na něco stěžoval. Například přišel anonym, který nás informoval o pravděpodobně nekalém
dění v jedné provozovně a žádal
o prověření něčí činnosti. Upozorňujeme, že podobné žádosti
nemůžeme vyhovět. Jednak anonym vůbec nelze zaevidovat jako
úřední poštu, takže nemá charakter oficiálního podnětu, a jednak, když vás zajímá, co váš soused dělá ve své provozovně, bude

možná nejlepší, když za ním zajdete a zeptáte se jej sami. Pokud
vás jeho činnost obtěžuje (třeba
hlukem), rovněž to svému sousedovi řekněte, možná ani netuší, že to někomu vadí, anebo vám
naopak řekne, že jemu zase vadí,
jak štěká váš pes, takže se nakonec
dohodnete, že se budete vzájemně
tolerovat. A třeba nakonec zjistíte, že se tam vůbec nic nekalého
neděje a váš soused je docela pří-

jemný člověk. Domnívám se, že
vaše vztahy s okolím, a snad i vaše
spokojenost se životem budou
o mnoho lepší, pokud se se svými
sousedy, a vůbec se všemi budete normálně bavit, a své obavy či
dohady s nimi prohovoříte. Také
přišel jeden anonym, kde pisatel
sháněl práci, a to opravdu nevím,
jak bylo myšlené, když neuvedl
zpáteční kontakt!
DJ

Varování – vykrádání domů!
Upozorňujeme občany, že v minulých dnech byly v Buštěhradě vykradeny dva
rodinné domy. Došlo k tomu
přes den, když byli majitelé v práci. DoporučuDO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
jeme tedy maximální bdělost,
sledujte,
co seNAHOŘE
děje ve
vašem okolí, zda se u vás
JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR
I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
nepohybují
neznámí lidé, a v případě podezření volejte policii!
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Reprezentační

ples města

Dne 20. ledna 2018 se uskutečnil ples organizovaný Městským
úřadem Buštěhrad. Pouťové balonky byly dominancí slavnostní
výzdoby. Eroticky dusno bylo při
kankánu Buštěhradských šťabajzen hned v úvodu večera. V prv-

Program

B uštěhrad
ní přestávce předvedli studenti
buštěhradské taneční školy řecký
tanec a v druhé zazněl podmanivý zpěv vokálního tria LeMaJa.
Na galerii se podávaly míchané
nápoje. K jejich výběru bylo použito kolo štěstí s názvem Vytoč si

svého prezidenta. Obsluhu v sále
zajišťovali členové divadelního
spolku KIX ve stylových úborech.
K tanci vyhrávala skupina Karavel. Byl to hezký večer.
LZ

kulturních akcí na březen

• 3. 13.00–15.00 Jak na mozek, aby
fungoval, aneb trénování paměti
vážně i trochu nevážně – zámek,
spolková místnost (VMS)
• 5. 3. 18.00 Výroční členská schůze RC Pelíšek – zámek, spolková
místnost (RC Pelíšek)
• 8. 3. 13.00–15.00 Jak na mozek,
aby fungoval, aneb trénování
paměti vážně i trochu nevážně – zámek, spolková místnost
(VMS)
• 8. 3. 13.30 Hudební posezení
s Martinem Krulichem – v DPS
(DPS Buštěhrad)
• 10. 3. 18.00 MDŽ – Restaurace
U Bečvářů (VMS)
• 11. 3. 19.00 Měsíční noc – Restaurace U Bečvářů (divadlo
KiX)
• 15. 3. 13.00–15.00 Jak na mozek,

aby fungoval, aneb trénování
paměti vážně i trochu nevážně – zámek, spolková místnost
(VMS)
• 15. 3. 19.00 Zastávka v čase –
Miki Ryvola, Stráníci, Knezaplacení – Restaurace U Bečvářů
• 16. 3. 18.00 Autorská výstava
automatické kresby (s vystoupením pěveckého tria LeMaJa) –
zámek, 1. patro (Mea Rei a město Buštěhrad)
• 21. 3. 19.00 Rock´n´roll (film) –
Restaurace U Bečvářů (BFK)
• 22. 3. 13.00 – 15.00 Jak na mozek, aby fungoval, aneb trénování paměti vážně i trochu nevážně – zámek, spolková místnost
(VMS)
• 23. 3. 19.00–21.00 Mátový nebo
citron – Restaurace U Bečvářů
(divadlo KiX)
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• 24. 3. 19.00–21.00 Mátový nebo
citron – Restaurace U Bečvářů
(divadlo KiX)
• 27. 3. 19.30 Koncert laureátů
soutěže festivalu Pražské jaro
společně se žáky ZUŠ Buštěhrad
– zámecký sál (Kruh přátel hudby)
• 28. 3. 14.00 Velikonoční vystoupení žáků ZUŠ – v DPS (DPS
Buštěhrad a ZUŠ Buštěhrad)
• 28. 3. 17.30 Veřejné zasedání zastupitelstva – zámecký sál
• 29. 3. 13.00–15.00 Jak na mozek,
aby fungoval, aneb trénování
paměti vážně i trochu nevážně – zámek, spolková místnost
(VMS)
• 31. 3. 14.00 Život brouka (film
pro děti) – Restaurace U Bečvářů (BFK)
strana 2
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Č arosnění – M ea Rei – Autorská
Snít s otevřenýma očima... před
sebou bílou čtvrtku a pastelku
v ruce... opustit realitu a zapomenout na čas... schoulit se do
sebe a otevřít schránky, o kterých
jsem netušila, že existují... jejich
obsah vynést na světlo a rozkrývat znamení... S další výstavou
putuji do míst, kde mám hodně
přátel. A protože většina z nich
jsou ženy, mé obrázky v sobě odrážejí ženská témata – mateřství,

Současná

česká mozaika v

výstava automatické kresby

hledání a uvědomění si ženské
energie, žena jako nositelka života, křehkost a vnitřní síla. Přijďte
na vernisáž, která slibuje příjemnou atmosféru. Zpívat budou tři
charismatické ženy, mé báječné
kamarádky, pěvecké trio LeMaJa
a nějaké to překvapení je v záloze. Těším se na společné setkání
v Buštěhradě.
Mea Rei

B uštěhradě

Galerie Sýpka ve svých prosto- rech i exteriérech, jenže mozaika
rách přivítá Současnou českou DOnení
„socialistickým“ uměním.
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
mozaiku. Pozoruhodnou výtvar-JE DŮLEŽITÝ
Proto jiVOLNÝ
představíme
v plnější šíři
PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
nou kolekci
autorky
výstavy
Magjejích
možností,
v
různém
mateFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font
Binner, normální text bezpatkový font;
daleny Kracík Štorkánové
k
nám
riálovém
provedení,
v
architektuRÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
přiveze spolek Art a Craft Mozai- ře nebo objektech, v užitkových
ka z Městského muzea v Mimoni, předmětech, jako i ve volné aukde je v těchto dnech k vidění. Co torské tvorbě.“ Celý mimořádný vat koncert latinsko-amerického
na výstavě uvidíme? Magdalena soubor čítá až 108 výtvarných folku v podání Ivána Gutierreze
K. Štorkánová: „Mozaiku zpro- děl od více než tří desítek uměl- a tria Madera ve vinotéce Sýpka
fanoval minulý nedemokratický ců z období od 80. let 20. stole- od 19.30 hodin. Se závěrem výrežim, který jí pro možnosti její- tí po současnost. Galerie Sýpka stavy bude spojeno i odhalení
ho monumentálního užití leckdy a spolek Art a Craft ve spolupráci první veřejné mozaiky na Kozlezahltil veřejný prostor v interié- s předním buštěhradským vý- rových schodech (naproti DPS),
tvarníkem Milanem Jarošem při- k jejíž realizaci dojde na základě
pravují i mozaikérskou dílnu pro vítězství Milana Jaroše a Hedviky
veřejnost, kde si bude každý moci Servusové v dosud první soutěsám tento výsostný výtvarný žánr ži Výboru pro životní prostředí
městského zastupitelstva o zlepvyzkoušet.
šení a zkrášlení veřejného prostoVýstavu, kterou v prvním patře ru Buštěhradu. K výstavě, veřejSýpky zahájí vernisáž s průvod- né dílně a mozaice na schodech
ním slovem autorky ve středu se vrátíme podrobněji v příštím
4. dubna od 18.00 hodin, bude vydání našeho Zpravodaje.
možné zhlédnout až do 31. květMartin Kosa
na, po vernisáži bude následoMozaika. Foto: Archiv autora

Sluníčka

na sněhu

Přestože je únor, sníh je
v Buštěhradě málem vzácností.
V noci ze 14. na 15. konečně roztrhl svatý Petr peřinu a zasypal
krajinu pěknou vrstvou prašanu.
S dětmi ze Sluníčka jsme si to parádně užili.
Lenka Filová
Sluníčka na sněhu. Foto: L. Filová
číSLO 1., březen 2015
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
17. března uplyne smutný rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš táta Jiljí Teringer.
Vzpomeňte, prosím, s námi.
Manželka Věra a syn Jiljí s rodinou

Z H I STO R I E B U Š T Ě H R A D U

K dyž

se hrál na

B uštěhradě

hokej

Nevím už, jak vznikla myšlenka nynější pokladně hřiště jsme tovytvořit kluziště na fotbalovém pili. Hadice se musely rychle stohřišti. Zplanýrovala se buldoze- čit a dát sušit ke kamnům. Akce
rem část hřiště za kabinami fot- trvala dva až tři večery. Jen co se
balového klubu, kde nyní mají utvořil led, už přicházeli první
sídlo zahradníci. Směrem k ny- zájemci. Utvořil se oddíl žáků,
nější benzince, která ještě nee- DO
které
trénoval
Mede
Vinkl. OBSAH;
Od
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
xistovala. Za pomoci pana Kaly, JEČSTV
jsme
dostali
příspěvek
DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE Ina
DOLE;
který bylFONTY
tehdy
předsedou
JZD U BUŠTĚHRADSKÝCH
vybavení a dresy.
Taky
na osvětPOUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
LISTŮ
- nadpisy
font Binner, normální text bezpatkový font;
Buštěhrad, bylo v dílnách
JZDOKOLO
lení.
Autobusem
jsme JEDNODUCHÉ
jezdili
RÁMEČKY
FOTEK
POUŽÍVAT NORMÁLNÍ
- SÍLA 0,8b
vybudováno hrazení kluziště. ráno na zimní stadion do KladPsal se rok tak 1962–1970. Kde na, kde od šesti hodin trénovala
ale vzít vodu? U domku pana přípravka SONP a umožňovala
Holuba byl hydrant. Tam jsme nám společný trénink. V přebose napojili a pomocí hasičských ru žáků jsme dosahovali slušných
hadic jsme vodu vedli přes silnici výsledků. V Tuchlovicích jsme
na hřiště. Správcem vodní sítě byl vyhráli 9:2, doma jsme porazili
pan Střapec. Aby zamhouřil oko, Hořesedly 5:2 a v Lánech protak jsme mu koupili láhev rumu. hráli 4:2. Vyrostli zde borci jako
Potom už jsme jenom čekali na Eda Novák, Jarda Hurych, Petr
slušný mráz. Vytvořili jsme par- Tatíček nebo Jirka Kala. Zpřísnil
tu nadšenců. Hausner, Paukner, se odběr vody, nastaly mírnější Václav Vlasák vypráví. Foto: J. Pergl
Vyšín, Vlasák, Vinkl. Jeden polé- zimy a hokejový oddíl se rozpaval, další hlídal přejezd aut přes dl. Plocha sloužila pro jiné účehadici. Takhle se dvojice střídaly. ly, tak ji město prodalo. Dnes tu Když nemohl spát, tak vzpomíPolévalo se asi dvě hodiny, a to máme benzinku. Doba se změni- nal pan Vlasák
už jsme byli dost promáčení. V la a lidé mají jiné možnosti.

H olič

a malíř

Na kronikáře se obracejí lidé
s různými dotazy. A nejen zdejší. Nedávno jsem byl požádán,
zda bych nemohl poskytnout
nějakou informaci k člověku,
jehož obrazy se kdesi objevily.
Protože jsem toho milého člověka znal, tak jsem ještě trochu
zapátral a té žádosti jsem se pokusil vyhovět. Když jsem zjistil,
jakou radost jsem tím tazatelce
udělal, rád ji předám dál. Autor,
na něhož jsem byl dotázán, by se
mohl zařadit přinejmenším mezi
zajímavé osobnosti našeho měs-

ta. A o kom je řeč? Mnozí z vás
si jistě ještě na něho budou pamatovat lépe než já, a třeba mi
ještě pomohou něco z jeho životopisu doplnit. Většina si bude
pana Aloise Kejmara (*16. 10.
1911 v rodině buštěhradského
horníka) pamatovat jako řečného holiče. Tím se také zde vyučil a toto řemeslo provozoval do
svého pozdního věku. Možná, že
kvůli jeho malému vzrůstu ani
nebyl odveden na vojnu. Později
se oženil s vdovou Jarmilou Minaříkovou, a ta se mu stala po-
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mocnicí v jeho živnosti, kterou
provozoval asi tak do roku 1968.
Léta soukromého podnikání se
mu, tak jako i jiným živnostníkům, nezapočítávala do důchodu, a proto byl nucen pracovat
do vysokého věku. Kromě své
práce (a zřejmě i manželky) měl
ještě jednu lásku. K umění. Velice rád, a dobře, kreslil a maloval obrazy. Měl jsem možnost
jich vidět dost na to, abych mohl
posoudit, že kromě přirozeného talentu musel někde získat
základy i tohoto řemesla. Zdejší
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umělecká škola začala s výtvarným oborem až v r. 1960, ale to
už měl pan Kejmar za sebou tucty zdatně namalovaných a většinou rozdaných obrazů. Odhaduji, že bral soukromé hodiny
u zdejšího akademického malíře
Nešlehy, se kterým často chodil
po okolní krajině malovat. Ale
nemaloval pouze krajinu. Byl
také malířem zátiší a zdařilých
portrétů. Když mu byla, z moci
úřední, zavřena „oficína“, odešel pracovat do propagačního
ateliéru POLDI-SONP. Pro své
nedoložené vzdělání nebyl zaměstnán jako výkonný umělec,
ale pracoval v přípravě. Ti, kdo
ho z Poldovky pamatují, ho znají DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
jako věčně „ušpiněného“ od ba-JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY
POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
rev. Jeho
obrazy
hutíSTEJNÉ
a krajinek
RÁMEČKY
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT
JEDNODUCHÉ
- SÍLAFoto:
0,8b Archiv autora
ZátišíNORMÁLNÍ
na Berounce.
Olej na plátně
z té doby zdobily mnohé kanceláře i rekreační střediska. Barvičky, a taky nůžky s břitvou jej Jeho drobná, rtuťovitá postavič- zdejších pamětníků. Pomůže mi
provázely do konce života. Dožil ka, věčně nabitá optimismem, ještě někdo z nich?
se požehnaného věku 86 let a ze- ještě určitě žije v myslích mnoha
JP
mřel v Buštěhradě roku 1997.

S P O L K Y, R OZ P O Č TOV É O R G A N I Z AC E M Ě STA

B uštěhradská škola
D ynamická inkluze

se

Buštěhradská škola se od ledna
2018 zapojila do tříletého projektu Dynamická inkluze. Cílem
projektu je hlavně podpora pedagogických pracovníků, kteří
díky přesné diagnostice svých
tříd a diagnostice osobnosti učitele zjistí, jak nejlépe pracovat
s třídním kolektivem. Učitelům
získané výsledky umožní aktivně
pracovat s odlišnou dynamikou
skupin, s atmosférou ve skupině,
s motivátory a stresory, které se
v jednotlivých třídách mohou
velmi lišit, kultivovat třídu podle
skutečných potřeb.
V rámci projektu se vytvoři-

B enefiční

stala

C entrem

kolegiální

la tři centra kolegiální podpory
a jedno takové pro Středočeský kraj vzniklo přímo ve škole
v Buštěhradě. První společný
workshop šesti zapojených škol
ze Středočeského kraje se ve škole uskutečnil v úterý 6. 2. Do diagnostiky třídního kolektivu budou nyní zapojeny 2 třídy, jedná
se o 3.A s třídní učitelkou Mgr.
Martinou Zelovou a paní asistentkou Renatou Dvořákovou
a 6.B s třídní učitelkou Mgr. Zuzanou Kozoňovou. V rámci projektu má škola možnost otestovat
dalších 5 tříd a zjistit tak, jakou
dynamiku kolektiv má, jaké jsou

podpory

v

projektu

slabé a silné stránky společných
vztahů. Testování se nikdy netýká vědomostí z jednotlivých
předmětů.
Věříme, že informace z diagnostiky skupin, sdílení příkladů od
kolegů z jiných zapojených škol
přinese pro zapojené třídní kolektivy a jejich třídní učitele další
možnost, jak co nejlépe pracovat
s třídní skupinou. Více informací o celém projektu najdete na
stránkách www.dynamickainkluze.cz.
K. Krečová – ředitelka ZŠ a MŠ
Buštěhrad

koncert pro dobrou věc

Pojďme společně udělat něco pro goga. Sice už neslouží židovské Zub času je však neúprosný a tato
dobrou věc! Možná ani nevíte, že obci, ale stále se zde konají bo- bývalá synagoga potřebuje práci
v Kladně se nachází bývalá syna- hoslužby a také mnoho koncertů. klempířů.
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I buštěhradský sbor chce přispět
svým dílem. Na benefičním koncertě proto zazní Velikonoční
mše Pavla Proška, která kupodivu v Kladně zazní poprvé. Na
programu budou i další duchovní
skladby.
Koncertem vás milým slovem
provede Marek Veselý. Sopránové
sólo uslyšíte v podání Jany Švecové a o varhanní doprovod se postará Markéta Vlková. Vše pod
vedením sbormistryně Evy Gallatové.
Vstupné je dobrovolné. Těšíme se
na vás.
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

Buštěhradský pěvecký sbor

O bnovení

činnosti míst ní organizace Č erveného
kříže v B uštěhradu

Vážení spoluobčané,
dne 31. ledna 2018 jsem na vyzvání prezidenta kladenského ČČK,
pana Protivínského, převzala dokumentaci Buštěhradské skupiny
ČČK po paní Olze Procházkové.
V seznamu členů v roce 2016 bylo
v roce 2016 celkem 27 osob. Po aktualizaci ke 14. únoru 2018 máme
skutečný stav 23 členů. Někteří
z nich s paní Procházkovou prožli
těžká poválečná léta, kdy sounáležitost nějaké komunity byla všem
prospěšná.
Co ale nyní? Zkusme společně
oživit Buštěhradskou skupinu
ČČK. Stačilo by pár nových členů
se skutečným zájmem o věc. Já se
nezříkám žádné práce, ani zodpovědnosti. Nebojte se schůzování,
spousta věcí se dá vyřešit telefonem...
Členové ČČK si mohou udělat
Průkaz zdravotníka zotavovacích
akcí, který je opravňuje k vykonávání zdravotního dozoru na všech
dětských akcích, včetně táborů.
Jsou pak chráněni od ČČK v případě nějakých nejasností – že by
se o děti snad staral laik. Doporu-

čení ministerstva školství je také šatstva pro potřebné nebo pomoc
základní norma zdravotnických v nouzi pro matky samoživitelky.
znalostí pro pedagogické pracov- Předběžně je dále domluveno, že
níky. Školí ČČK – vydána certifikace, a to možnost vytvořit zdravotnický kroužek (dětí). Na jejich
žádost je pak možné zorganizovat
Den zdraví – s instruktory ČČK,
se zástupci policie, hasičů i Záchranné služby. Skupiny mladých
zdravotníků pak mohou soutěžit
v rámci ČČK.
V neposlední řadě je ČČK Kladno také charitativní organizací, je
možné v případě potřeby uspořádat pod jeho záštitou např. sběr
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by se k nám přidali i zájemci ze
Hřebče, kde nemají vlastní skupinu. Vychovatelka ze školní družiny, paní Anna Holeyšovská, která
má trvalé bydliště v Buštěhradě
a je také členkou ČČK, by přivíta-

la společné akce.
Pokud byste ve výše uvedené věci
měli nějaké dotazy, zavolejte prosím na tel. č. 731 572 708.
Někteří z vás se se mnou potkáváte – jsem ta zdravotní sestra z Mo-

tola ve výslužbě, která tak špatně
chodí o trekových holích. Děkuji
za pozornost a budu se těšit na
vaše otázky i následné přihlášky
nových členů do MO ČČK.
Zdena Doležalová

M asopust -V epřopust 2018
Bylo tuze veselo na Buštěhradě v sobotu 10. února Léta Páně
2018, konal se totiž masopust.
Vyšli tehdá Buštěhradští do ulic,
aby průvodem následovali muzikanty a při mnohých zastaveních
u domů sousedův občerstvili se
koblihami i jinými dobrotami
a zahřáli čajem i pohárkem něčeho DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
ostřejšího. Veselý průvod neblou-JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
dil všakFONTY
ulicemi
městaSTEJNÉ
nazdařbůh,
POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
leč směřoval za jasnýmRÁMEČKY
cílem na
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
nádvoří našeho (sic!) zámku, kde
ku potěše všeho zúčastněného lidu
vztyčen byl stan řeznického mistra
Martina Tůmy s pravou a nefalšovanou domácí zabijačkou. Povedené odpoledne nemohlo skončiti
jinak než lidovou taneční zábavou
s Buštěhradišťanem Oty PavliStryci z Buštěhrada. Foto: J. Pergl
ci a ve Vinotéce Sýpka se tančilo
a veselilo až do pozdní noci.
Věřte nebo ne, ale byl to již 18.
masopust pořádaný spolkem
Buštěhrad sobě. To je už je panečku pořádná porce času – celá jedna
generace za tu dobu dospěla spolu
s naším masopustem! I když je to
každý rok trochu jiné (v dobrém
i tom horším), přeci jen nějaké
masopustní jistoty máme: Zdeňka
Malého, jinak též neúnavného organizátora, v roli Masopusta, Stryce z Buštěhrada stimulující průvod
svou hudební produkcí nebo oblíbené občerstvovací zastávky. Letos
nás napájeli a krmili ve Vodárenské ulici u Milana Jaroše a Hedviky Servusové a u Plášků, na Starém
Hradě u Malých a u Fleischmannů
a nakonec díky paní ředitelce a peMasopustní veselí. Foto: M. Žitníková
čovatelkám u DPS. Děkujeme!
Největší novinka, kterou nám ke konci průvodu – první masopust- Velký dík patří všem, kteří pro nás
svým plnoletinám buštěhradský ní prasečí hody na zámku. Milí postavili stan, zajistili polní kumasopust nadělil a která se dou- sousedé, spořádali jsme s chu- chyň a samozřejmě transformovafám stane jednou z masopustních tí celé prase a bylo nám to málo! li nebohého vepře na jitrničky, jejistot, čekala jako zlatý hřeb na
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lítka, pečínky a zabijačkový guláš
– Honzovi Zelenkovi, řeznickému
mistru Martinu Tůmovi s jeho
pomocníky a Kulturnímu výboru a Technickým službám města
Buštěhradu – bez nich bychom si
v sobotu nepochutnali.
Zvykoslovní puristé a folklorističtí
šťouralové sice mohou namítat, že
náš masopust má k pravému masopustu asi stejně daleko, jako je
to z Buštěhradu do Rožnova, ale
o to přeci vůbec nejde. Masopust
je tu pro všechny Buštěhradské,
aby si společně zabláznili, zajančili
a pořádně se odvázali. No řekněte,
Řezníci v akci. Foto: J. Pergl
kdy jindy se s pomocí 360 nafukovacích balónků přeměnit na hro- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
bylo téměř čtyři sta, o něco vážně… Ale nakonec nejdůležitějzen bílého a červeného vína nebo JEnás
DŮLEŽITÝ VOLNÝ
NAHOŘE
I DOLE;ší je, že jsme si to všichni, v massmutnější
ovšemPROSTOR
je, že ubývá
blázvypustit FONTY
do ulicPOUŽÍVAT
rozhořčenou
hor- U BUŠTĚHRADSKÝCH
STEJNÉ JAKO
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,
normální
bezpatkový
font;
nů, kteří jsou ochotní navléknout
kách
i bez text
masek,
parádně
užili. Ať
du růžových prasátek, demonstruRÁMEČKY OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
se
do
masek
a
trochu
si
zablbnout.
žije
masopust!
jících za svá práva, než na masoJakub Plášek
pust? Je báječné, že lidí v bujarém Možná jsme čím dál pohodlnější,
nebo
se
tu
bereme
strašně
moc
průvodu rok co rok přibývá – letos

V ýtvarná

soutěž

D ráček

RC vyhlásilo na podzim loňského
roku druhý ročník výtvarné soutěže, tentokrát byl tématem soutěže „dráček“. Výtvarná díla měla
být odevzdána do konce listopadu. Musíme uznat, že se nám sešlo
obrovské množství krásných výrobků. Bylo to přes 70 kreslených

a malovaných obrázků a 15 keramických výrobků nejen ze ZUŠ,
školní družiny a dětí z Buštěhradu, ale i od 10 dětí z jeho okolí.
Uspořádali jsme jejich výstavu na
zámku Buštěhrad ve 2. patře, která
byla zahájena 22. 1. a zatím trvá,
abyste všichni měli ještě možnost

Předávání cen výtvarné soutěže
Dráček, RC Pelíšek. Foto: MŽ
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si díla všech zúčastněných prohlédnout. Proto, kdo jste si je nestihl doposud prohlédnout, určitě
neváhejte a zajděte se podívat, jak
jsou všechny děti kreativní. Všem
zúčastněným ještě jednou děkujeme, opravdu nás potěšila všechna
vaše díla a bylo opravdu těžké vybrat výherce. Nejtěžší rozhodování však připadlo na paní starostku,
kterou jsme požádali, aby vybrala
tři díla, a udělila jim tak speciální
cenu „cenu starostky“.
Slavnostní vyhlášení proběhlo
29. 1. v 17:00. Hned po uvítání
a poděkování za účast v soutěži se
udělení prvních tří cen ujala paní
starostka, která vyhlásila své vítězné favority s originálním pojetím. My jsme si to chtěli malinko
ulehčit, a proto jsme vyhlásili vítěze hned v několika kategoriích,
a to podle věku – 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10–12, 13–16 let – a zvlášť jsme
ocenili i keramické výtvory.
Cena starostky:
Jonathan Kier, 1. místo
Klára Fialová, 2. místo
Ondřej Ulrich, 3. místo
strana 2
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Ema Javorčeková byla celkovým
vítězem výtvarné soutěže, bohužel se omlouváme, ale nelze vypisovat všech 22 prvních míst, které
byly za tuto soutěž rozdány.
Kdo nedostal cenu za 1.–3. místo,

nemusel být smutný, protože obdržel čestné uznání za účast v soutěži. Doufám, že ceny se dětem líbily. Za první místo byla medaile,
diplom a kniha, druhé místo bylo
oceněno knihou a diplomem, dr-

žitel třetího místa dostal diplom,
věcnou cenu nebo knihu. Těší nás
vaše přízeň a už teď se těšíme na
další podobné soutěže.

S P O RT
Jak

reprezentují

B uštěhrad

mladí judisté

V tomto měsíci se naši závodníci Tento měsíc proběhla také krajská
účastnili hned tří soutěží v judu. soutěž ČSju v Týnci nad Labem,
Dva závodníci bojovali o medai- kde náš borec podlehl zkušenějle v Teplicích a jeden v Benešově. šímu šampionovi. Bohužel tak
V Teplicích vybojoval na Zimním přišel o cenné body potřebné na
pro účast
na republice,
turnaji mláďat krásné 2. místo Jan DOnominaci
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
a tak budeme
muset NAHOŘE
získat body
Smékal. Druhý nasazený závodníkJE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR
I DOLE;
na soutěži příští.
Adam Škarda
bojoval STEJNÉ
jako lev,
aleU BUŠTĚHRADSKÝCH
FONTY POUŽÍVAT
JAKO
LISTŮ Všem
- nadpisyborcům
font Binner, normální text bezpatkový font;
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
za skvělou
reprezentaci
i přes veškerou snahu RÁMEČKY
skončil OKOLO
na děkujeme
4. místě. Třetí závodník T.J. So- Sokola Buštěhrad a ještě jednou
kol Buštěhrad nastoupil na tata- gratulujeme!
mi v Benešově, kde na 25. ročníStanislav Smékal
ku Memoriálu Antonína Tichého
A. Škarda a sedící J. Smékal,
za oddíl juda T. J. Sokol
vybojoval starší žák Kryštof Kotas
mláďata U11.
Buštěhrad
zlato!!!
Foto: Archiv Sokol Buštěhrad

TJ Sokol Buštěhrad. Foto: Archiv Sokol Buštěhrad

Indiánský

týden v sokolovně

Příměstský tábor pořádaný T. J. tři ročníky a i v letošním roce se ný červencový týden. Je sice teprSOKOL Buštěhrad má za sebou už chystáme dětem připravit zábav- ve začátek února, ale my už delší
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dobu přemýšleli nad tím, co tentokrát dětem nabídnout a jak jim
společný týden zpříjemnit.
Indiánský týden!... padlo poslední
rozhodnutí a my už plánujeme aktivity na toto téma. Bude to tak náš
první tematicky zaměřený tábor
a věříme, že se bude líbit. Samozřejmě budeme sportovat, cestovat i vyrábět, ale to všechno spojí

Fotbalový ,,A“

vybrané téma. Postupně budeme
plnit úkoly indiánského náčelníka, vyrábět indiánské modely, čelenky, korále nebo lapače snů, stopovat zvěř, pozorovat koně a psy,
posedíme u ohně a k pokladu nás
dovede jedna pěkně stará mapa...
Na tenhle INDIÁNSKÝ TÝDEN
V SOKOLOVNĚ se děti ve věku 5
až 10 let mohou těšit v termínu:

23.–27. července vždy v době 8.00
do 16.00.
Cena tábora zůstává stejná jako
v minulých letech – 1800 Kč.
O přihlášku si můžete napsat na
e-mailovou adresu: sokol.bustehrad@seznam.cz
Marcela Jonešová

tým na zimním soustředění

Od soboty 3. 2. do středy 7. 2.
buštěhradské fotbalové áčko
úspěšně absolvovalo již dříve avizované zimní soustředění v Rokytnici nad Jizerou. Díky dobrému DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
počasí a příhodným sněhovým JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
podmínkám
tentoSTEJNÉ
čtyřdenFONTY se
POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
ní trénink zaměřený naRÁMEČKY
fyzickouOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
přípravu opět vydařil. Třífázový
trénink, který si trenér pro hráče
připravil, znamenal, že jsme za
tento pobyt zvládli jedenáct tréninkových jednotek. Ráno vždy
v 7.30 hod. dvacetiminutový rozběh a rozcvičení a potom vždy od
10.00 a od 14.00 hod. hlavní tréninková jednotka 90 min. Dopolední tréninková jednotka představovala výběh do okolních kopců,
a to proloženo posilováním. Zátěž
Trénink SK Buštěhrad.
pro svalstvo v tomto terénu a příFoto: Archiv SK Buštěhrad
sun čerstvého horského vzduchu
do plných plic dokáží s tělem sportovce udělat divy (někteří z nás se
museli občas něčeho držet, než se
to kolem přestane točit :). Odpoledne vždy probíhala intenzivní
tréninková jednotka v rokytnické
hale. Při krásném počasí jsme jeden den věnovali také vysokohorské turistice. 22 kilometrů nahoru
na hlavní hřebeny Krkonoš a zpět
jsme zvládli za 7 hodin. Nejprve
na začátku výstup a dvouhodinový sestup zpět naše nohy také
slušně protáhly. Poslední den soustředění jsme jednu tréninkovou
jednotku absolvovali na zdejším
fotbalovém hřišti, které díky dobrým sněhovým podmínkám bylo
také k dispozici. Na závěr ještě
tradiční výběh nahoru k huťskéSoustředění SK Buštěhrad.
mu vodopádu, a to již bylo letos
Foto: Archivu SK Buštěhrad
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v zimě v horách opravdu vše. Jak
jsem již zmínil, soustředění se
opět vyvedlo a hráči, kteří se ho
zúčastnili, budou mít jistě do jarních bojů z čeho čerpat. Hned po
návratu nás čekalo první přípravné utkání proti Slavoji Kladno. Na
umělém povrchu a bez osmi hráčů ze základní sestavy jsme hráli
hokejovým systémem 3x 30 minut. Trenér mužstva zkoušel různé varianty herních postů a měli

jsme za úkol v rámci přípravy stále běhat. První dvě třetiny se nám
celkem dařilo, a tak byl stav po
60 minutách 2:0 pro Buštěhrad.
Před závěrečnou třetinou se ale
zranil brankář SKB Karásek a do
brány musel hráč z pole. Třetí třetina tak pro nás byla komplikací
a v nohách hráčů se ke konci také
projevila únava z náročného soustředění. Soupeř pěti góly otočil
na konečných 2:5. Zimní příprava

dále pokračuje tréninkem třikrát
týdně a do začátku jarní mistrovské soutěže absolvujeme ještě dvě
přípravná utkání. První jarní mistrovské utkání odehrajeme doma
třetí týden v březnu, a to proti FK
Kamenné Žehrovice. Více info na
www.skbustehrad.cz nebo na fb sk
bustehrad.
Za SKB A. Šturm

ŽIJÍ MEZI NÁMI

L étající K ovárna
Ten transparent na bráně u Hous- DOství,
na letišti jsme byli jako doma. mice… Ten úžasnej okamžik, kdy
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
ky a Doudy mě praštil do očí jed-JE DŮLEŽITÝ
Letiště jeVOLNÝ
totiž PROSTOR
úžasnej NAHOŘE
prostor,I poDOLE; se poprvé odlepíš, ale není zadarnoho odpoledne
ke
konci
srpna
řád
je
tam
co
dělat,
zkoušet,
jsou
s celou
výbavou font;
na zádech,
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,mo:
normální
text bezpatkový
minulého roku. Že byRÁMEČKY
u pasířů
tam
zajímaví
a
aktivní
lidi.
Bylo
která
váží
kolem
50
kg,
jako začáOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
vyhráli nějakou světovou umělec- jen otázkou času, kdy mě to mělo tečník do kopce lezeš třeba 20krát
ko-řemeslnickou soutěž? No, ne- vycucnout nahoru.
za den. Proto se taky o lítání na
bylo by divu, že jsou machři, to je A tvůj první vzlet?
rogalu říká, že je to sport! (Smích)
známá věc – říkal jsem si pro sebe
Proč se létání na rogalu říká závěsa šinul si to rovnou do dílny, pro- Už v sedmnácti na větroních, v Le- né létání? Vždyť rogalo držíš rukatože tohle se musí vyslídit hned za tňanech. Na rogalu poprvé až šest ma, nebo ne?
tepla. Odpověď, kterou jsem tam let nato – přišla mi do toho vojna,
od pana Housky dostal, jsem ale byl jsem pár let na zemi. Pak jsem Rogalo nedržíš, ale na jeho konnějaký čas dělal se sklem ve Švý- strukci jsi zavěšenej v popruhu,
naprosto nečekal:
carsku, dělal tu a tam, ale pořád proto závěsné létání. Rukama dr- Petr Beneš je mistrem světa!
jsem na cestách koukal na ty ku- žíš jenom řídicí hrazdu, tak jako
- No to je báječný! A co vykoval?
muly nad hlavou a přemýšlel, jak řídítka na kole.
zpátky do vzduchu. Padák jsem A jak řídíš?
- Nic!
nechtěl, nemá pevnou plochu,
- Aha...?
takže zvítězilo rogalo. A poprvé to Let řídíš změnou těžiště svého
- Petr to na rogalu v Brazílii natřel bylo na Rané v kurzu u Tůči (Petr těla vůči křídlu přes řídicí hrazdu.
Tuček), shodou okolností na moje Když se odlepíš ze země a letíš, za130 konkurentům z 26 zemí!
lezeš si do vaku a s hlavou dopře23. narozeniny.
- No NEKE! – totiž pardon, pane
du letíš jako pták.
Houska... Blahopřeju ke skvělému U rogala je prý nejtěžší začátek:
s křídlem v rukou, člověk běží ze V jednom z rozhovorů říkáš, že
zaměstnancovi!
všech sil z kopce a věří, že se v po- když se podíváš na kumuly nad seZablekotal jsem na omluvnou a už sledním kroku nevymázne a oprav- bou, jsi ztracen, potřebuješ nahoru.
se těšil, jak tuhle novinku přidám du se odlepí...
U Housky a Doudy vědí, že když
k dobru. Jenže druhá půlka roku
není počasí, tak pracuju. Když ale
Zásadní
je
věřit
fyzice
a
materiábyla plná všelijakých událostí,
takže k rozhovoru s Petrem, kte- lu! (Smích). Když startuješ proti JE dobré počasí, je takzvaně letorému sportovní kolegové říkají větru a víš, jak křídlo funguje a co vo, to znamená, že je tlaková výše,
Kovárna, se scházíme až v těchto potřebuje, ono ti v rozhodujícím slunečno a dobrý vítr, tak to se
dnech. Tak to vezmeme popořadě: okamžiku pomůže, vytáhne tě mnou není k vydržení. To mi pak
vztlaková síla a pak už letíš. Star- říkají, ať se jdu léčit na psychiatrii!
Kdy a jak to všechno začalo?
tovat ale můžeš i z vleku, nebo za (Smích)
Máma a táta skákali s padákem, letadlem, někdo se třeba i odrazí Jak to tam nahoře vlastně funguje,
starší brácha plachtil. Od dětství z převisu. V kurzu se taky dozvíš, jaké to tam okolo tebe je?
jsme slýchávali vyprávět spoustu že jsou různý způsoby letu – klouzajímavých historek a dobrodruž- zavý let, svahování, stoupání v ter- Záleží na tom, s čím jdeš nahoru.
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ně vysoko třeba poletuje i hmyz…
anebo igelitový pytlíky.
Nepovídej! Určitě ne všude, ale to
víš, že tam jsou taky! Nebo třeba
letíš a najednou vlítneš do závoje
pachu z prasečáku, nebo spálený slámy… Ale taky třeba letíš 20
metrů těsně nad vrcholkem vysoký hory, na který stojí kamzík
a prohlíží si tě. Jindy se na tebe
přiletí podívat partička orlosupů,
ty bývají dost zvědaví.
A nebojíš se, že mají hlad?
Ne, s nima jsem v klidu. Žerou jen
mršiny... (Smích)

trmácíte na druhý konec světa na
nějaké závody?
Záleží na závodu. A taky na tom,
jaká je konkurence.
Je pro tebe důležité vyhrát?
Jet na závody s tím, že je nevyhraješ? Proč bys tam jezdil?
Na předchozím MS v Mexiku 2015
jsi doletěl na 4. místo, což mi přijde
neuvěřitelné. S čím jsi jel minulý
rok do Brazílie?
Když jsem kouk na jména flígrů
na startovní listině, tak jsem si říkal „neblázni, tohle nedáš“. Zároveň jsem ale věděl, že vždycky to
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; může být hop nebo trop. Když něJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;kdo udělá chybu, výsledky se mohou
radikálně
měnit. Každý
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální
text bezpatkový
font; den je
to jinak.
Před Brazílií jsem si říkal,
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
že do patnáctýho místa by to bylo
bombastický. Že to ale nakonec
vyšlo tak, jak to vyšlo, to jsem teda
fakt nečekal.
Jak vlastně takový závod na mistrovství světa v závěsném létání probíhá a jak dlouho trvá?
MS zabere kolem 14 dní, z toho 9
dní jsi ve vzduchu, přičemž po 6.
letovém dnu je jeden den pauza.
Přijedeš s týmem (tým ČR na MS
v Brazílii 2017 měl 5 pilotů, pozn.
red.), ubytujete se, najmete si vůz
a řidiče, který to na místě dobře
zná – to je důležitý hlavně pro trénink a taky z ekonomických důvodů. Druhý den se aklimatizuješ
a zalítáváš se, ladíš si éro a podobPetr Beneš na stupních vítězů. Brazílie 2017.
ně. První závodní den je briefing
Foto: Archiv P. Beneše
o počasí a letových prostorech, po
kterém task comitee (výbor, ktených míst je ale na světě mraky, A co zvuky?
rý určuje trasu) stanoví úlohu na
třeba ve Francii kolem Laragne, Záleží na rychlosti. Víš sám, jaký daný den nebo závod.
hned kousek vedle jsou Pyreneje. to je, když si jedeš na kole lážo
Austrálie je úžasná. Mexiko, kte- plážo po rovince, anebo když fr- Co taková úloha obnáší?
rý je celý hodně vysoko. Krásně číš dolů z kopce a ještě šlápneš do Určí se doba startu (časové brány
je ale i na Slovensku, třeba Malá pedálů.
od–do) a určí se, zda jde o start
Fatra je kouzelná. Úplně jiné to je
takzvaně nucený (přesně na čas)
při závodech, kde máš vymezený Aha, tohle vlastně vím! Že je to na- nebo nenucený (otevřený časový
úkol, směr a čas a kde musíš hle- hoře krása, už taky vím…
interval). Stanoví se závodní tradat a volit krok za krokem od star- …nevíš.
sa (vymezené zóny startu, trasy,
tu do cíle.
a cíle) a definuje se bodové hodMáš pravdu, nevím. Teď mi ale, nocení za plnění úkolů a za pořaK tomu se ještě dostaneme. Co tam prosím tě, pověz: k čemu pak ještě
nahoře kolem tebe je? Vím, že hod- závodit v té kráse? Proč se vůbec dí, a taky penalizace za to, že něco
nesplníš nebo že vletíš někam,
Za všech okolností s sebou kromě
křídla máš i jeden záložní padák,
kterej je přivázanej na pět metrů
dlouhý šňůře, aby se ti nezamotal
do křídla, kdyby náhodou. Někdo si bere i dva. Když nezávodíš
a je laminární proudění, to se letí
dobře a je čas i na opičky a na kochání. Na tohle je nejlepší Raná
těsně před západem slunce. Těch
pět minut, kdy jsi nahoře a užíváš
si Středohoří zalitý zapadajícím
sluncem a koukáš, jak kopce zároveň vymalujou celou krajinu tou
svou kontrastní stínohrou, to je
neskutečná nádhera! Takhle krás-
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likace o záznamu letu), podle kte- Takže si kolega nestačil nastoupit
rého tě pak komise dole zhodnotí. do nějakého stoupáku nebo neměl
To zní spravedlivě. Jaké přístroje žádný po ruce. Co je to vlastně
stoupák a jaké to je si do něj navlastně nahoře máš k dispozici?
stoupit?
Sdružený budík pracující na barografických údajích a GPS. Sleduješ Stoupák je vzduchový proud nebo
například výšku a směr letu, sle- sloupec, který vzniká teplotním
duješ svoji vlastní rychlost vůči rozdílem vzduchu, který se u horzemi i vůči větru a řadu dalších ký země ohřál a jde nahoru, zatímúdajů. Do budíku si zadáš dolet co okolní studený vzduch kolem
a on ti spočítá, do jaké minimální něj klesá dolů. Na tomhle principu
výšky musíš vystoupat, abys dole- fungujeme všichni, kdo máme křítěl do cíle. Budík ale neví, kam na- dla bez motorů. Necháš se vytáhkonec zamíříš a kam poletíš. Neví, nout, kam až to jde nebo kam ti to
do jakého stoupáku si kdy nastou- stačí, abys vystoupal a pokračoval
píš, kde si zasvahuješ (po jakém dál klouzavým letem. Standardní
bočním větru se svezeš), kde se rychlost ve stoupáku v Čechách je
DOsklouzneš
TOHOTO PROSTORU
– tohleMONTOVAT
si musíšOBSAH;
neu- 2 až 4 metry za vteřinu, v Brazílii
Mistr světa v závěsném létání
JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
stále sám vyhodnocovat a krok
za od 5 metrů za vteřinu dál.
FONTY Foto:
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,
text bezpatkový font;
Petr Beneš.
Archiv
P. Beneše
krokem volit, od startu až do cíle... Anormální
co mraky?
Stoupáte i do mraků?
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
kam nemáš a kdy nemáš.
…a ještě sleduješ, jak jsou na tom Kumuly musí být ideální stoupáky,
nebo ne?
Startujete v nějakém pořadí, po- ostatní.
dobně jako třeba ve formuli 1?
Přesně tak, i proto tam jsi, proto- To se nesmí, je to nebezpečný.
Uvnitř vůbec nevidíš. Je to, jako
První den jdou za sebou letci po- že oni jsou ti, od kterých se naučíš kdybys letěl v mlíku. Nevíš, kdo je
dle umístění ve světovém žebříč- nejvíc. Podle toho, jak se pohybu- kolem tebe, pod tebou nebo nad
ku od 30. do 1. místa – počasí se jou, taky čteš prostor kolem nich, tebou a jak je daleko.
během dne může vyvinout k lep- vidíš, kde je jakej vítr nebo stoušímu, výhoda patří těm nejlepším. pák, a můžeš se podle nich roz- A hlavně nevíš, v kolika kilomeOd druhého dne mistrovství se ale hodnout, zda je pro tebe výhod- trech takovej kumul končí. To
pořadí určuje vždycky nanovo po- ný za nimi zamířit, nebo si držet stoupavý zrychlení v mraku má
to svoje a ještě si počkat. Anebo, taky neuvěřitelnou sílu, třeba 36
dle výsledků z předešlého dne.
když máš třeba dostatečnou výš- metrů za vteřinu, klidně ale i 60
A startujete všichni ze stejného ku, to naopak pustit jinudy a trh- (přes 200 km/h; pozn. red.), takmísta?
nout se, zaútočit na pořadí.
že může jít i o život. Jeden letec
takhle umrznul. Jinou paní to zase
Startuje se z prostorové kružnice To zní hodně napínavě!
vcuclo a vyhodilo o pár desítek
už nahoře ve vzduchu, a to starTo
si
piš!
Někdy
se
taky
můžeš
ale
minut pozdějš a pěkných set metem „enter“ (vstup), nebo „exit“
dost
přepočítat.
Já
jsem
třeba
na
trů níž. Když se probrala z bezvě(výstup). Při enter-startu lítáš kozačátku
celýho
brazilskýho
závodomí s omrzlinama, vůbec nevělem kruhový zóny a čekáš na čadu
udělal
jednu
chybu
a
měl
jsem
děla, jak k nim přišla. Zachránilo
sovou bránu, kdy můžeš dovnitř.
co
dělat,
abych
vůbec
doklouzal
ji, že byla podchlazená a zpomalil
Jakmile jsi tam, vyrážíš na trasu.
do
cílový
zóny.
Už
jsem
se
rozmejse jí metabolismus.
Při exitu je to naopak – jsi vevnitř
šlel,
kdybych
to
nedal,
jestli
je
na
a čekáš, až budeš moct ven. ČaTak to je tedy dost nebezpečný
sových bran může být i několik, dálnici lepší přistát do protismě- sport.
třeba s odstupem po 30 minutách, ru, nebo po směru jedoucích aut.
Sport není nebezpečnej. Nebeztakže máš možnost kroužit si na- (Smích)
pečný jsou lidi.
hoře a vyčkávat a podle aktuální- Cože?!
ho počasí a větru se rozhodnout,
Vraťme se k tvému mistrovskému
kterou z časových bran si vybereš, Nojo, no. Nakonec mi to ale vyšlo. závodu v Brazílii, kde jsi to prý
Mohl jsem dopadnout i hůř, třeba
abys vyrazil na trať.
jako pilot německýho týmu, kte- urval až v posledním letu. Kdy jsi
Jak vás rozhodčí hlídají? Daleko- rýmu to vyšlo tak, že přistál na za- věděl, že by to mohlo vyjít?
hledem?
hradě prezidentskýho paláce rov- Už v tom stoupáku, když jsem nePo přistání odevzdáš svůj „budík“, nou policajtům do klepet! (Smích chal za sebou tři nejlepší soupeře.
To jsem si říkal, že jestli to nepo...,
ve kterém máš svůj track-log (ap- oba)
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tak je to doma. Byli jsme čtyřka, všichni závodníci, to bylo hodně herně. Snažím se ale taky pomoct
která měla mezi sebou strašně nepříjemný.
mladým rogalistům, sháním jim
malý bodový rozdíl: mně na Plo- Všechny klobouky dolů. Jaké máš sponzory na vlekací letoun. Nevěnera chybělo 9 bodů, Ciechovi na plány do budoucna?
děl bys o někom?
mě asi 12 a Vyhnalíkovi chybělo
Přeptám se! Srdečné díky za tvůj
asi 53 bodů. Za námi zůstali všich- Abych ti pravdu řekl, mně se troš- čas a za rozhovor a držím palce!
ni ostatní s odstupem asi 300 nebo ku zhroutil svět...
400 bodů. Takže jakmile jsem vě- Jak to?!
Rozhovor pro BZ zapsal
děl, že jsem se trhnul těm třem,
Martin Kosa
stačilo jen doletět do cíle. Musel No co myslíš? Deset let máš nějsem ale opatrně a zároveň to po- jakej cíl, honíš se za nějakým pře- P.S.: Na osobní přání Petra Beneše
řád ještě pálit dopředu. Až s pří- ludem – a teď ho lapíš. Co teď? uveřejňujeme jeho dík za podporu
letem k Esplanadě, když jsem vi- (Smích) Ale jo, rád bych třeba ob- společnostem Houska & Douda
děl, že jsou za mnou, jsem si říkal hájil, doletěl dál než ostatní, a tak. a Green Center.
„je to doma!“ Veliká výhoda taky A nahoře je pořád vždycky nádbyla, že jsme na start odcházeli asi
8 minut po poslední časové bráně
– celá trať byla poseta piloty, stačiDO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
lo si jen vybírat...
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
Safra, tohle
se POUŽÍVAT
tak dobřeSTEJNÉ
poslouchá
FONTY
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
– další nejlepší Čech na RÁMEČKY
světě! JakOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
na tohle reagovali ostatní závodníci, a tvoje okolí?
Někdo byl naštvanej, jiní mi
upřímně gratulovali. Třeba mistr světa Attila Bertók, maďarská legenda žijící v Austrálii, mi
s upřímnou radostí gratuloval
a přivítal mě „do klubu“ hned po
přistání v cíli na Esplanadě. Bylo
taky znát, že spousta lidí si přálo,
abych to vyfouk Italům, a to jak
Němci, tak Brazilci. Ta informace měla pak lavinovej efekt. Nad
branou z ulice k Houska & Douda viselo obrovské plátno s nápisem „Vítáme mistra světa, Brazílie
2017!“ (Smích)
Co bylo na MS v Brazílii nejtěžší?
Já a Dan Vyhnalík jsme měli objednané nové plachty od Combatů, jenže nám přišly těsně před
mistrovstvím. Dan se nakonec
rozhodl tu novou odložit a vzít si
tu starou, zalítanou, já jsem si ji
ale nechal a ještě v tréninkových
letech před soutěží, kterých bylo
velice málo, mě pěkně „pocvičila“. Na zálet nový plachty potřebuješ kolem 50 letových hodin,
já jich měl šest. Musel jsem se naučit na ní lítat, kluzák se choval
jinak. Dost často se taky stávalo,
že v jednom stoupáku jsme v tu
samou chvíli byli natěsnaní úplně
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Obchodní dům Central Kladno oslaví 3.
narozeniny
Oblíbené obchodně společenské centrum Central Kladno, které na ploše více
než 26 000 m2 hostí přes 100 obchodů domácích i zahraničních značek, právě
slaví 3. narozeniny od svého založení. O popularitě tohoto centra, které
místním slouží nejen k nakupování, ale i k zábavě a společenskému vyžití,
svědčí fakt, že v prosinci loňského roku přivítalo svého 10 miliontého
zákazníka.
Kromě nepřeberného množství nejrůznějších obchodů s módou, potravinami,
sportovními potřebami, květinářstvím, fitness studiem nebo množstvím
restaurací se Central Kladno může pyšnit také rozsáhlým pohyblivým modelem
pražského Hlavního nádraží sestaveným z kostiček LEGO®, kvůli kterému se
sem sjíždějí i přespolní návštěvníci.
Po svém dokončení v roce 2015 se Central Kladno umístilo v kategorii
Obchodní centra na prvním místě soutěže „Best of Realty – Nejlepší z Realit“ a
získalo tak jednu z nejvýznamnějších cen, které se u nás v odvětví
developmentu předávají.
A na co
se návštěvníci během oslav 3. narozenin Central Kladno, které
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT
OBSAH;
proběhnou
v neděli 25. března, mohou těšit?
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE
I DOLE;
„Celý program začne ve 14:00 odpoledne a bude plný úchvatných vystoupení
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
nejrůznějších umělců, např. chůdařů, bubeníků nebo akrobatky na šálách,
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
zpívat bude Milan Peroutka“, říká Aneta Kottová, ředitelka Central Kladno.

Celým odpolednem bude provázet Martin Zounar a Marcela Škábová a
zákazníci se mohou těšit na víkend plný slev.
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DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
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Peter Beneš — Cílovou rovinkou v Esplanade, Brazílie. Foto: Petr Beneš

Prasopust — Divadlo Kvíx. Foto: M. Žitníková
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