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   BUSHFEST V KVĚTNU V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

 OMEZENÍ DOPRAVY – ÚPRAVY KOMUNIKACÍ

20 LET SPOLUPRÁCE TŘÍ PĚVECKÝCH SBORŮ  

 FOTBALISTÉ UPEVNILI SVOJI POZICI V TABULCE
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DETAIL Č. 3 - BUŠTĚHRAD

OBJEDNATEL: 

OBSAH:

NÁZEV AKCE:

KONTROLOVAL:

VYPRACOVAL:

03/2018
FORMÁT:

DATUM:

I/61 Kladno – exit 7 R7, oprava komunikace

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Štěpán Horal

Jiří Pejša

ČÍSLO SOUPRAVY

ETAPA I., DETAIL BUŠTĚHRAD
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DETAIL Č. 4 - HŘEBEČ, LIDICE

OBJEDNATEL: 

OBSAH:

NÁZEV AKCE:

KONTROLOVAL:

VYPRACOVAL:

03/2018
FORMÁT:

DATUM:

I/61 Kladno – exit 7 R7, oprava komunikace

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Štěpán Horal

Jiří Pejša

ČÍSLO SOUPRAVY

ETAPA I., DETAIL HŘEBEČ, LIDICE

Názorně k úpravám komunikace I/61 a stavbě kruhového objezdu, schéma dopravního značení. 
Shora Buštěhrad, zdola obce Hřebeč a Lidice. Foto: Archiv MěÚ Buštěhrad
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S LOVO  R E DA KC E

Ne že by se v Buštěhradě v zimě 
nic kulturního nedělo, ale s ja-
rem se se zajímavými akcemi 
roztrhl pytel. Člověk je už leckdy 
všechny ani nestíhá navštívit, 
ani o nich napsat. Děvčata v in-
focentru by mohla vyprávět. Do 
Prahy za kulturou se jezdí stále 
řidčeji… vždyť například špič-
koví hudebníci sem již přijíždějí 
za námi, a máme už i vlastní di-
vadlo. Ať už se jedná o výstavu 
české mozaiky, akce všemožných 
spolků, přednášky, koncerty, fil-
mový klub, sportovní i kulturní 
akce – Buštěhrad kulturně žije! 
V nejbližší době nás čeká třeba 
jarmark, Bushfest (letos s hvězd-

nou účastí účinkujících kapel), 
pálení čarodějnic a mnoho dal-
šího. Informujeme o tom mnoha 
kanály od vývěsek přes infor-
mační e-maily, web, Facebook 
až po Zpravodaj. Přesto se stále 
ještě najdou lidé, kteří se diví, že 
se něco konalo. Obvyklý rozho-
vor vypadá (s trochou nadsázky) 
asi takto: – On byl koncert tria 
Madera v sýpce? My o něm ne-
věděli! – Vždyť to bylo na vývěs-
kách. – Ale my autobusem nejez-
díme! – Bylo to i ve Zpravodaji. 
– Ale ten my nečteme! – Bylo to 
i na webu a na Facebooku. – Tam 
se nedíváme. – A jak Vás tedy 
máme informovat? – Hoďte nám 

plakátek do schránky. – Ale vždyť 
plakátek byl ve Zpravodaji. – Ale 
ten my vyhazujeme…

Doporučujeme tedy i těm čte-
nářům, kteří Zpravodaj nečtou a 
házejí jej rovnou ze schránky do 
popelnice: než jej vyhodíte, ales-
poň si jej prolistujte, protože tam 
třeba najdete pozvánku na akci, 
která by Vás mohla zajímat (jen 
nevíme, zda se toto sdělení do-
stane ke svým adresátům, když 
tedy Zpravodaj zase rovnou vy-
hodí…).

RR

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 3/2018
Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 3/2018 ze dne 28. 3. 2018 přija-
lo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 Ověřovatele zá-
pisu Antonína Jeřábka a Jiřího 
Müllera, jako zapisovatelku Dag-
mar Novotnou.
Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání 
č. 2/2018.
Usnesením č. 4 Doplněný pro-
gram zasedání č. 3/2018.
Usnesením č. 5 Rozpočtové opat-
ření č. 3/2018 a č. 2/2018.
Usnesením č. 6a. Roční závěrku 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Oty Pavla Buštěhrad a schvaluje 

rozdělení výsledku hospodaření 
takto: převedení celkové částky 
výsledku hospodaření ve výši 
201.043,46 Kč do Rezervního 
fondu: částka 201.043,46 Kč.
Usnesením č. 6b. Roční závěr-
ku příspěvkové organizace ZUŠ 
Buštěhrad a schvaluje rozdělení 
výsledku hospodaření v celkové 
výši 148.197,95 Kč takto: pře-
vedení částky výsledku hospo-
daření ve výši 118.558,95 Kč do 
Rezervního fondu, a převedení 
20 % z celkového výsledku hos-
podaření ve výši 29.639,00 Kč do 
Fondu odměn.
Usnesením č. 6c. Roční závěr-
ku příspěvkové organizace DPS 

Buštěhrad a schvaluje rozdělení 
výsledku hospodaření v celkové 
výši 269.268,92 Kč takto: pře-
vedení částky výsledku hospo-
daření ve výši 169.268,92 Kč do 
Rezervního fondu, a převedení 
100.000,- Kč do Fondu odměn.
Usnesením č. 7 Přijetí dotace pro 
DPS od Středočeského kraje (na 
poskytování sociální služby) ve 
výši 1 713 000,- Kč a pověřuje 
ředitelku DPS, paní xxxx, podpi-
sem smlouvy.
Usnesením č. 8 a) Bere na vědo-
mí informaci pořizovatele o „Vy-
hodnocení projednávání návrhu 
zadání změny č. 7 územního plá-
nu města Buštěhrad“, uvedeném 

Názorně k úpravám komunikace I/61 a stavbě kruhového objezdu, schéma dopravního značení. 
Shora Buštěhrad, zdola obce Hřebeč a Lidice. Foto: Archiv MěÚ Buštěhrad

BUštěhrad kUltUrně žije! (aneB nevyhazUjte, dokUd nepřečtete!)
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aktUality

• Obnovení provozu v Lidické uli-
ci se odhaduje na polovinu až 
konec května. Město Buštěhrad 
navázalo na stavbu Dynexu a 
provedlo některé další nutné 
práce – byla dokončena dešťo-
vá vpusť u vchodu na hřbitov 
(omlouváme se za dočasné ne-
pohodlí během stavby, ale toto je 
nejnižší místo, kde se tvoří kaluž) 
a na blízkém parkovišti. Nyní se 
rozhoduje, kde se povrch Lidic-
ké obnoví v celém rozsahu, a kde 
pouze částečně (toto bude opět 

na dohodě s Dynexem).
• Město Buštěhrad odkoupilo 

prázdný pozemek naproti DPS. 
Pozemek bude prozatím slou-
žit jako parkoviště, především 
pro návštěvníky DPS či akcí v 
zámeckém parku. Časem chys-
táme ozelenění, opravu přilehlé 
hradby, a máme i další nápady 
(třeba vytvoření vyhlídky). Pro 
město je to také strategická sta-
vební rezerva (pozemek je určen 
pro výstavbu).

• V dohledné době se začnou pro-
vádět opravy povrchu komuni-
kace I/61 v úseku od místa pro 
přecházení u Lidic až po křižo-
vatku u vodojemu, a budování 
nového kruhového objezdu u 
vodojemu. Práce bude prová-
dět firma Pozemní komuni-
kace Bohemia, a. s. Předběžný 
termín započetí prací je 24. 4. 
2018 (avšak údajně se ještě může 
mírně posunout). Až obdržíme 
harmonogram prací, rovněž jej 
zveřejníme, nicméně předběžně 

v příloze č. 2 tohoto usnesení.
b) Schvaluje zadání změny č. 7 
územního plánu města Buštěhrad 
(dále také jen „Zadání“) podle § 
6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 
ve spojení s § 55 odst. 2 a § 188 
odst. 3 zákona č. 183/ /2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, uvedené v 
příloze č. 1 tohoto usnesení.
c) Ukládá starostce:
1. Zabezpečit zpracování návrhu 
změny č. 7 územního plánu měs-
ta Buštěhrad v souladu se schvá-
leným zadáním;
2. Předat dokument „Zadání 
změny č. 7 územního plánu měs-
ta Buštěhrad – Doklady o poři-
zování a schválení“ po jednom 
vyhotovení městu Buštěhrad a 
společnosti PRISVICH, s.r.o., 
zhotoviteli návrhu změny č. 7 
ÚPM Buštěhrad;
3. Podat Krajskému úřadu Stře-
dočeského kraje návrh na vlo-
ženíregistračního listu za etapu 
„ZADÁNÍ“ do evidence územně 
plánovací činnosti.
Usnesením č. 8.1. Stanovuje, že 
změna č. 7 územního plánu měs-
ta Buštěhrad bude v návaznosti 
na zadání změny č. 7 schválené 
usnesením č. 8/3/2018 Zastupi-
telstva města Buštěhrad ze dne 
28. března 2018 pořizována zkrá-
ceným postupem podle § 55b 
odst. 1 stavebního zákona, ve 

znění účinném od 1. ledna 2018.
Usnesením č. 9 Výjimku ze sta-
vební uzávěry pro společnost Po-
zemní komunikace Bohemia, a. 
s., pro provedení stavby oplocení 
areálu na pozemcích 1897/238 a 
1897/239, k. ú. Buštěhrad, beto-
novým a drátěným plotem výšky 
3 m.
Usnesením č. 10 Vyvěšení zámě-
ru na propachtování pozemku 
parc. č. 2212, o velikosti 676 m2, 
v k.ú Buštěhrad, majetek města 
Buštěhradu.
Usnesením č. 11 Pronájem ne-
bytových prostor v č.p. 65, Pa-
lackého, Buštěhrad, rybářskému 
spolku Buštěhrad, pro dětský 
rybářský kroužek, za cenu 100,- 
Kč/měsíc, a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.
Usnesením č. 12 Smlouvu o zří-
zení věcného břemene služeb-
nosti inženýrské sítě č. E-09-
034-4-1 mezi městem Buštěhrad 
a VKM, a. s . – parc. č. 2289/2, 
úplatnou, výše úplaty 1500,- Kč + 
DPH, a pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy.
Usnesením č. 13 Zadání projek-
tu „Aleje Buštěhrad“ na základě 
nabídky firmy Land05 na den-
drologický průzkum v hodnotě 
50.820,- Kč vč. DPH, projektovou 
dokumentaci v ceně 164. 560 Kč, 
vč. DPH, autorský dozor v ceně 
4.800,- Kč, zadání pro zpraco-
vání žádosti o dotaci firmě TNT 
consulting za cenu 97. 000,- Kč 

bez DPH a zadání vypracování 
geodetického zaměření od pana 
arch. Vlasáka v ceně 29.300,- Kč, 
bez DPH, (není plátcem DPH), 
pro účely podání dotace z pro-
gramu OPŽP, číslo výzvy 93., 
prioritní osa 4., projekt: “Založe-
ní alejí a obnova polních cest – 
město Buštěhrad“.
Usnesením č. 14 Obsazení volné-
ho bytu v DPS pro pana xxxx.
Usnesením č. 15 Zkrácení doby 
nočního klidu ze dne 26.5.2018 
na den 27.5.2018 o 3 hodiny, tedy 
do 02:00 hodin dne 27.5.2018.
Usnesením č. 16 Uzavření nájem-
ní smlouvy mezi panem xxxx, 
Buštěhrad a městem Buštěhrad, 
na pronájem části pozemků 
parc. č. 248/27, 248/28, 248/12 
a 248/2, ve vlastnictví pro účely 
zajištění přístupové cesty do zá-
mecké zahrady, na dobu určitou 
1 rok, za cenu 3.000,- Kč měsíčně 
a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.
Usnesením č. 17 Smlouvu č. 
16010-036588, VPI Buštěhrad, 
zámek, vjezd, o zřízení věcného 
břemene služebnosti mezi měs-
tem Buštěhrad a Českou teleko-
munikační infrastrukturou, a.s., 
zast. ARANEA NETWORK a.s., 
parc. č. 2/1, a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.
Bere na vědomí:
Bod č. 2. Kontrolu usnesení ze 
zasedání č. 2/2018.
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nový vstUp do zámeckého parkU

Od konce dubna bude pro veřej-
nost otevřen nový vstup do zá-
meckého parku průchodem přes 
zámeckou sýpku. Dostanete se 
tam po cestě z ulice Lidické (od-
bočka na vinotéku Sýpka pod Dy-
nexem). Průchod bude odemčen 
denně od 7.00 do 22.00, o svátcích 
od 9.00 do 22.00. Je bezbariéro-
vý. Výhodou je, že díky němu již 
není potřeba obcházet celý park 

buď po Pražské, nebo po Kladen-
ské, abychom se dostali z města 
do „Zadňáku“ nebo na Ořešín (a 
v opačném směru). Nyní budeme 
mít alternativu zvolit příjemnou 
cestu parkem, daleko od automo-
bilového provozu. O propojení 
parku se „zadním koncem“ jedná-
me už cca dva roky s majiteli za-
hrad sousedících s parkem (chtěli 
jsme odkoupit pruh pozemku a 

zřídit cestu pro pěší), avšak reakce 
byly zatím dosti negativní. Děku-
jeme tedy p. Peslové a p. Helísko-
vi, majitelům sýpky, že k tomuto 
poskytli své pozemky a dokonce 
zařídili vybudování průchodu. 
(názorný plánek si můžete pro-
hlédnout na předposlední straně 
tohoto Zpravodaje)

DJ

již lze sdělit, že práce budou pro-
váděny ve třech etapách:

1) úsek od místa pro přecházení 
cca k čerpací stanici

2) úsek od čerpací stanice ke křižo-
vatce u vodojemu
3) kruhový objezd u vodojemu
Provoz bude vždy veden jedním 

pruhem se semaforem. Podrobněj-
ší informace zveřejníme, jakmile 
je obdržíme. Investorem akce je 
Ředitelství silnic a dálnic.

letiště praha přispívá na naše projekty

Je to asi věcí obecně známou, 
neboť spolupráce Mikroregionu 
údolí Lidického potoka s Letiš-
těm Praha, a. s., funguje už řadu 
let, ale přesto je dobré to občas 
připomenout: Letiště Praha, a. s., 
každoročně finančně přispívá na-
šemu mikroregionu, odkud jsou 
peníze přerozdělovány jednotli-
vým obcím, které je mohou po-
užít na financování obecně pro-
spěšných projektů. Pro Buštěhrad 
to každoročně znamená dar téměř 
700 000,- Kč. Finance se vždy roz-
dělí na spolufinancování několika 
akcí.
Akce, na které Letiště Buštěhradu 
v minulých třech letech přispělo:

• Vybavení nově přestěhované 
knihovny (2015)

• Vyřezání náletových dřevin 
kvůli geodetickému zaměření 
pozemků budoucí cyklostezky 
Buštěhrad – Lidice (2015)

• Průzkum havarijní výpusti Dol-
ního rybníka (2015)

• Parkoviště u hřbitova (2015)
• Cyklostezka Buštěhrad – Lidi-

ce – projektová dokumentace 
(2016)

• Revitalizace sportovního are-
álu – projektová dokumentace 
(2016)

• Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty 

Pavla, Buštěhrad (2016)
• Nová zádlažba historické uličky 

„V Uličce“ (2017)
• Navýšení kapacity mateřské 

školy – studie
Děkujeme našemu sponzorovi za 
každoroční příspěvek a doufáme, 
že v dalších letech bude spoluprá-
ce i nadále pokračovat.

DJ

květen 2018 soUpis akcí

• 5. 5. Vycházka do Šáreckého 
údolí – sraz U Macíků ve 13.20 
(VMS)

• 12. 5.  9:00 – 16:00 Regionální 
dětský šachový turnaj – Soko-
lovna (TJ Sokol)

• 12. 5. 15.00 Koncert v zahradě – 
zámecký park (ZUŠ Buštěhrad 
a hosté)

• 13. 5. 10:00 – 17.00 Jarní jar-
mark – Na Babkách (KV)

• 16. 5. 8:00 Český den proti ra-
kovině: prodej kytiček – měst-
ská knihovna (VMS)

• 16. 5. 19:00 Ostře sledova-

né vlaky – spolková místnost 
MěÚ (BFK)

• 16. 5. 20.00 Divadelní společ-
nost Zákolany: Plešatá zpěvač-
ka – U Bečvářů (D-KiX)

• 19. 5. 9:00 – 13.00 Procházka 
po důlních dílech Buštěhrad-
ského panství – sraz v Palacké-
ho ulici 65/1 u pamětní desky 
(Bufo)

• 19. 5. 16:00 – 18:00 Koncert tří 
sborů – Sokolovna Buštěhrad 
(Buštěhradský smíšený pěvec-
ký sbor a hosté - Smetana z Jin-
dřichova Hradce a Lípa z Ka-

menice nad Lipou) 
• 22. 5. 18:30 Setkání s Afrikou 

– jazyky a literatura: Alena 
Rettová, Ela Keta Kasandová – 
zámecký sál (Městská knihov-
na)

• 26. 5. 7:30 – 12:00 Dětský ry-
bářský den – u rybníků Na 
Babkách (Rybáři Buštěhrad)

• 26. 5. 12:00 – 02:00 Bushfest – 
hudební festival v zámeckém 
parku (KV)

• 31. 5. 17.00 Slavnostní odhale-
ní mozaiky městského znaku – 
Kozlerovy schody (VŽP, KV)
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BUshfest, BUštěhradský hUdeBní festival

Ať už tahle akce, nebo chcete-li 
festival, měla v minulých letech 
název jakýkoliv, pořád šlo a jde 
o prostou myšlenku. Nezlenivět 
a žít. Přebrat si to můžete mnoha 
směry, všechny jsou správně. 
Jako skrytá postavička v zákulisí 
od počátku Bushfestu už mám 
svoje odřená kolena, ulomený kus 
zubu, spoustu dobrých i špatných 
zážitků a nových přátel. Mám ten 
pocit, že bych to mohl zaškatul-
kovat do oboru zkušeností. 
Za celý tenhle uzlíček můžu po-
děkovat tátovi (Milanovi Mudro-
vi). Stál u zrodu festivalu, a za 
mnou jakožto muzikantem, od 
samého začátku. Šlapal Bushfestu 
cestu, jak uměl, a nechal za tím 
kousek svého života. Díky tátovi 
a téhle akci jsem začal toužit po 
tom stát na prknech pódia, a po 
koncertě se hluboce uklonit ka-
marádům, rodině a všem, kteří 
s námi prožili společnou chvíli u 
muziky.
Štreka to byla. Naučit se na ná-
stroj, najít si lidi, kteří to mají po-
dobně jako já, a makat a makat. 
Všechno se nakonec povedlo a 
sen se mi splnil. Moc rád na to 
vzpomínám, musím se přiznat. 
Byla to jedna z mých životních 
událostí a svůj sen už jenom 
můžu posouvat dál na skvělejší 
úrovně. 
Tvorba festivalu není sranda, je 
to poměrně obsáhlý soubor všech 
možných dovedností, atd. Uznej-
te sami. Jeden člověk na to nemů-
že stačit, a táta už za ty léta potře-
buje taky svůj klid. Cítil jsem, že 
je nutná omlazovací kúra a potře-
ba převzít pomyslné žezlo. Ulevit 
tátovi od každoročního shonu, 
bylo nutností pro Bushfest i pro 
mě osobně potřebným krokem 
posunout se dál. 
Spolu s celým týmem organizáto-
rů máme svoji vizi a směr. Navíc 
pomoci své rodné vísce a hlavně 
zámku, aspoň malou měrou, to 
by mělo v každém z nás být za-

kódováno a mělo by to být sa-
mozřejmostí. Oslovení místních 
lidí s patřičnými zkušenostmi 
bylo základem všeho. Postavit zá-
kladní strukturu funkčního týmu 
festivalu, to šlo vlastně samo. 
Díky nemalé podpoře města 
Buštěhrad i dalších subjektů a 
investici vlastního volného času 
jsme pro Vás připravili zajímavý 
a zcela výjimečný repertoár plný 
skvělých kapel – GAIA MESIAH, 
MANON MEURT, VASILŮV 
RUBÁŠ a SLAPDASH ROCKA-

BILLI a spousty dalších.
Jedním z doprovodných progra-
mů je velmi výjimečná prohlídka 
zámku. Provedeme Vás částmi 
opravenými, ale i těmi, na kte-
ré rekonstrukce teprve čeká. V 
opravené části zámku Vás čeká 
komentovaná prohlídka s kro-
nikářem města panem Perglem. 
Myslím, že jsme vytvořili vcelku 
kvalitní zázemí dobré akce, kte-
rou stojí za to navštívit. 
Důležitou věcí, kterou je třeba 
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zmínit, je to, že letos podpoří-
me z výnosu festivalu samotný 
buštěhradský zámek a jeho nutné 
opravy. Sám tam moc rád cho-
dím a doufám, že v budoucnu zde 
najde zázemí spousta jiných akcí 
jakéhokoliv druhu nebo podob-
ných nadšenců pro věc, jako jsme 
třeba já a kolektiv Bushfestu. Jistě 
to nebudou žádné závratné sumy 
(už samotná organizace festivalu 
je finančně velmi náročná), ale 
přitáhneme k zámku pozornost, 
dáme najevo, že nám osud naší 
přední buštěhradské památky 
není lhostejný!
TEDY:
Nezlenivěl jsem a žiju! Stejně jako 
naděje pro zámek!
Praktické informace:
Festival se bude konat v sobotu 
26. května 2018 od 12 hod. do 2 
hod. ráno. První návštěvníci bu-
dou vpuštěni do areálu v 11 hod. 
Vstupné je v předprodeji na go-
out.cz za 200 Kč a na místě 250 
Kč, vstupenky lze koupit jak na 
webu Go Out, tak i v buštěhrad-
ském informačním centru. Místa 
prodeje vstupenek v budoucnu 
ještě přibydou. 
Hlavní vstup pro návštěvníky 
bude tentokrát horní branou u 
kostela, přes nádvoří. Spodní 
vstup pod DPS bude určen pou-
ze účinkujícím, stejně jako nově 
vzniklé parkoviště naproti DPS. 
Tím zajistíme větší klid obyvate-

lům DPS a sousedních domů.
Parkování je a bylo vždy dost 
komplikované, takže využijeme 
prostorné nádvoří samotného 
zámku, a bylo nám přislíbeno za-
jištění parkování v části Buštěhra-
du směrem k Lidicím (na pozem-
cích, kde se konají sběratelské 
trhy). Návštěvník parkující zde 
nebo u hřbitova bude moci také 
využít nově vybudovaný vstup 
do zámecké zahrady zadní bran-
kou přes Sýpku. Tento nový vstup 
bude dostatečně označen.
V areálu bude zajištěno hygie-
nické zázemí (formou TOIek), 
i místa pro odpočinek (např. ve 
východním zámeckém křídle plá-
nujeme zřídit chill-out zónu), a 
samozřejmě všemožné možnosti 
občerstvení. Můžete zde také bez 
obav nechat běhat své děti a pik-
nikovat – do parku je vstup zaká-
zán psům a trávníky jsou čisté.
Prosíme všechny návštěvníky, na 
festival si s sebou neberte vlastní 
občerstvení. Na „bráně“ Vás s tím 
do areálu nepustí. Vše si budete 
moci u nás pořídit a najíst se a 
napít do sytosti. Pro nás je pro-
dej občerstvení jeden ze zdrojů 
financování, abychom festival 
vůbec finančně utáhli.
Vzhledem k tomu, že letos jsme 
akci pojali velkoryseji, čekáme 
větší zájem o festival, než bylo 
doposud zvykem. Prosíme tedy 
obyvatele Buštěhradu – buďte 

k případnému rámusu a množ-
ství lidí shovívavější. Jde nám 
o dobrou věc, a je to jen jednou 
za rok. Po skončení akce máme 
nasmlouvanou zvláštní autobu-
sovou linku pouze pro Bushfest! 
Ve směrech Kladno–Praha bude 
tento spoj jezdit po ukončení fes-
tivalu. Možná přibydou i další al-
ternativy dopravy návštěvníků.
Na místě nám pomůže security 
služba udržet pořádek, abychom 
si akci všichni užili.
Pokud se Vám naše myšlenka 
líbí a chcete nás podpořit, nebo 
chcete přijít za dobrou muzikou 
v krásném prostředí zámeckého 
parku s dominantou barokní-
ho zámku, navštivte naše webo-
vé stránky nebo facebookovou 
stránku
…www.bushfest.cz… Bushfest 
open air 2018 
Zde jsou aktuální informace a 
dočtete se víc. 
Moje velké díky patří všem sou-
sedům parku a obyvatelům Buš-
tíku za shovívavost!
Speciální díky věnuji týmu, bez 
kterého bych se neobešel, a všem 
sponzorům.
Doufáme, že se akce povede a 
bude se Vám líbit, moc se na Vás 
těšíme.

Vojta Mudra a kolektiv Bushfest 
open air 2018

hakUna matata aneB setkání s afrikoU: jazyky a literatUra

Fanoušci animovaných filmů a lvů 
nejspíš zbystří, uslyší-li rčení ha-
kuna matata. Co přesně ale zna-
mená a z jakého jazyka pochází? 
Nejen o tom bude první Setkání s 
Afrikou, které pro Vás připravu-
je městská knihovna v úterý 22. 
května od 18.30 hodin ve velkém 
sále zámku Buštěhrad. 
Běžně narážíme na pojmy indická, 
čínská, židovská či islámská poe-
zie, literatura nebo filozofie. Po-
kud se však sami sebe zeptáme, co 
víme o africké filozofii a literatuře, 

velmi pravděpodobně sami sebe 
nachytáme v nedbalkách. Přitom 
v Buštěhradě máme skutečně mi-
mořádnou příležitost setkat se 
s Afrikou z první ruky. S velkou 
radostí proto vítáme možnost se o 
starém kontinentu dozvědět něco 
více, a to hned nadvakrát. 
První Setkání s Afrikou se usku-
teční prostřednictvím dvou sym-
patických dam, které jsou doma 
tam i tady v Buštěhradu. Na úvod 
nás slečna Ela Keta Kasandová 
provede podivuhodným konti-

nentem a jejími jazyky, kterými 
v současnosti mluví více jak 1,2 
miliardy lidí. Poté slovo převezme 
paní Dr. Alena Rettová, afrika-
nistka a specialistka na svahilšti-
nu a africkou literaturu a filozofii, 
která přednáší na SOAS Universi-
ty of London. Setkáme se s afric-
kou literaturou a jejími tradicemi, 
s africkými spisovateli, jejich my-
šlenkami a dílem, a s jejich pohle-
dem na Afriku i na nás. 
Na tento první večer s Afrikou 
volně naváže druhé Setkání v 
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český den proti rakovině 2018 (22. ročník)
Tradiční celonárodní veřejná sbír-
ka Ligy proti rakovině Praha
• Ke které se již třetím rokem 

připojí i Městská knihovna 
Buštěhrad ve spolupráci s „Ak-
tivními seniory“ z  MO SDČR .

• Termín sbírky:      Středa 16. 
května 2018

• Kytičky pro letošní rok:  Barva 
stužky – vínová

• Minimální prodejní cena (pří-
spěvek za 1 kytičku):  20 Kč 

• Hlavní téma letošní sbírky: Ná-
dory tlustého střeva 

• A co je důležité :  Buštěhradem 
toho dne budou chodit dobro-
volnice z MO SDČR a budou 
Vám nabízet možnost přispět 
do veřejné sbírky koupí žlutých 
kytiček . Poznáte je podle žlu-
tých triček, budou mít poklad-
ní vak s příslušným označením      
a zabezpečením  od organizáto-
rů akce. 

• Můžete přispět i zakoupením 
kytičky v Městské knihovně 
Buštěhrad u paní knihovnice 
Drahomíry Čermákové – v pří-
zemí zámku, Revoluční 1.

polovině června, které nabídne 
přednášku na téma africké poli-
tické filozofie pana Dr. Alberta 
Kasandy, jenž o Africe přednáší v 

bruselském Centru afrických stu-
dií nebo na Univerzitě Karlově v 
Praze. Na oba večery je vstup vol-
ný. 

Těšíme se na Vás, Vaše městská 
knihovna

soUčasná česká mozaika 
– vernisáž

Dne 4. 4. 2018 se od 18:00 kona-
la v galerijních prostorech Sýpky 
Buštěhrad vernisáž výstavy Sou-
časná česká mozaika. Doputovala 
k nám z muzea v Mimoni.
A jak si k našla cestu do Buštěhra-
du?
MgA. Magdalena Kracík Štor-
kánová, PhD., která bývá ozna-
čována za Železnou lady české 
mozaiky, je zakladatelkou a před-
sedkyní spolku Art & Craft Mozai-
ka, jejímž hlavním cílem je vytvá-

řet nové mozaiky a dokumentovat 
a chránit muzejní památky. Paní 
Magdalena je akademická sochař-
ka, restaurátorka, mozaikářka, 
a navíc ještě organizuje kurzy a 
workshopy technik tvorby umě-
lecké mozaiky pro veřejnost. Na 
jednom ze svých kurzů se sezná-
mila s Milanem Jarošem, který 
díky jejímu kurzu pronikl do tajů 

tvorby mozaiky a má za sebou již 
několik prací převážně využitých 
v interiéru obydlí. V létě loňského 
roku i jeho oslovila, zda by nechtěl 
být jedním z účastníků a autorů 
mozaikových děl v připravova-
né výstavě o české mozaice, která 
se měla konat v městě Mimoni. 
Magdaleně se nakonec podařilo 
shromáždit množství mozaikářů 
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a zorganizovala mimořádný sou-
bor děl čítající až 108 výtvarných 
prací od více než desítek umělců 
z období od 80. let 20. století po 
současnost. I proto nás napadla 
myšlenka, že by naše město moh-
lo tuto výjimečnou a ojedinělou 
výstavu také hostit. Nejen proto, 
že se výstavy v Mimoni účastnili 
dva umělci z Buštěhradu – Milan 
Jaroš z GR8mozaik, ale také zná-
má výtvarnice a malířka Veronika 
Richterová, která již instalova-
la v Buštěhradu jednu ze svých 
mozaik – do výklenku kapličky v 
poli směrem k Vrapicím. S návr-
hem výstavy jsme nejprve oslovili 
Martina Kosu, kterému se nápad 
velmi zalíbil a dobrovolně vzal 
veškeré další organizační záleži-
tosti ochotně na svá bedra. Na-
vrhl výstavu uskutečnit v Sýpce, 
a protože Víta Helísek – majitel 
prostor – byl návrhu nakloněn, 
také vyšel maximálně vstříc. Díky 
perfektní spolupráci Víti, Martina 
a Magdaleny můžeme mít až do 
konce května možnost zhlédnout 
zdarma tuto ojedinělou výstavu. 
Děkujeme.
Nyní ale zpět k akci: již kolem 
17:00 hod. se začali trousit první 
návštěvníci vernisáže. Občerstve-
ní zajistili dobrovolníci z řad oby-
vatel Buštěhradu formou vlastní 
tvorby a umu pekařského. Bylo 
možné se zakousnout do množství 
koláčů, bábovek a dalších dobrot. 
Víno zajistilo město Buštěhrad z 
vinotéky Sýpka.
V 18:00 hodin byl již sál gale-
rie zaplněn mnoha návštěvníky. 
Úvodem nás čekalo úsměvné, leč 
pro mě osobně zprvu infarktové 
vystoupení performera Ondřeje 
Dlohoše. Úvodní slovo si vzala 
sama organizátorka a kurátorka 
Magdalena. Poděkovala zkraje 
všem zainteresovaným za pomoc, 
která byla pro uskutečnění celé 
akce stěžejní. Představila sebe, 
svou činnost a poté nám ve zkrat-
ce pověděla o historii mozaiky, 
jejím využití a také možnostem. 

Výstavou chce současné společ-
nosti dostat do povědomí krásu 
této techniky v širším měřítku. 
Návštěvnost vernisáže mě osob-

ně velice potěšila, dorazilo něko-
lik desítek návštěvníků nejen z 
Buštěhradu, ale i z jiných měst a 
obcí. Mimo jiné dorazil a pronesl 

Mozaika, foto z výstavy. Foto: M. Žitníková

Vernisáž výstavy mozaiky. Foto: M. Žitníková
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několik milých slov starosta Úho-
liček pan Vladimír Vytiska, který 
činnost paní Magdaleny podpo-
ruje a sám se mozaice věnuje.
Výstava návštěvníky nadchla, bylo 
nač se dívat. Nejen přímo na vy-
stavené exponáty, ale i na repro-
dukce prací umístěných napevno 
na různých místech v České re-
publice.
Pokud jste se ještě na výstavu 
nedostali, udělejte si vycházku a 
přijďte si v klidu vše prohlédnout. 
Kdy jindy se můžete pokochat 
díly poskládanými z drobných 
fragmentů do krásných podob, 
vyfotit se v zrcadle orámovaném 
stovkami barevných kamenných 
květinek, rozbitých talířů nebo jen 

střepů poskládaných do tvaru srd-
ce? Nechte se inspirovat, jak ještě 
využít nepotřebné střepy, talíře, 
hrnky, kamínky a rozbité obklady. 
A kdo v množství exponátů najde 
i zub, tak má jedničku s hvězdič-
kou za pozornost :). Na vernisáž 
navazoval koncert neuvěřitelného 
tria Madera v čele s kolumbijským 
písničkářem a kytaristou Ivánem 
Gutiérrezem. 
Čekáme na vás každé úterý, pá-
tek a sobotu od 10:00 do 16:00 
hod. v galerii Sýpka, Kladenská 
332, Buštěhrad. Veliké díky pat-
ří i mnoha dobrovolníkům, kteří 
se ve svém volném čase starají o 
hladký průběh v době otevíracích 
hodin výstavy. Jsou to především 
členové spolku Věčně mladých se-

niorů pod vedením akčních dam 
Stáni Šumné a Zdeny Doušové. 
Celá výstava bude ukončena slav-
nostním odhalením nové mozai-
kové práce v Buštěhradu. Skoro 
dva metry vysoký a přes metr ši-
roký městský znak zkrášlí prostor 
zdi v místě schodů naproti DPS 
(Kozlerovy schody). 
Spolu s výstavou je organizován 
na neděli 22. 4. 2018 od 11:00–
15:00 i workshop s dobrovolným 
vstupem, který vás zasvětí do tajů 
této techniky. Zájem je veliký, těší 
nás, že lidé nechtějí jen sedět u te-
levize, ale zkusit si i něco nového.

Hedvika Servusová

Ukliďme česko, Ukliďme BUštěhrad 
V sobotu 7. 4. 2018 se Buštěhrad 
již tradičně připojil k celorepubli-
kové akci Ukliďme Česko.
Na nádvoří zámku se ráno sešlo 
přes 40 dobrovolníků včetně dětí. 
Někteří jen vyslali své přátele pro 
úklidové pytle a vypravili se rov-
nou na místo, takže skutečný po-
čet dobrovolníků byl ještě vyšší. 
A to nepočítám Junáky, kteří měli 
v den akce závody, ale přislíbili 

zkrášlit Buštěhrad v jiném termí-
nu.
Dobrovolníci již měli vytipova-
né své lokality. Skupinky vyrazily 
například do Ořešína, do Větrola-
mu, ke Strži, do zámeckého parku 
upravit hřiště na pétanque. Houf 
malých školáků vyrazil uklízet 
okolo školy a rybníků a okolo kon-
tejnerů na tříděný odpad u školy. 
Musím uznat, že v těch posledních 

lokalitách bylo méně odpadků než 
loni – nejspíš díky novým košům. 
Co ale neubylo, to jsou nedopal-
ky z cigaret. Milí kuřáci, nedopa-
lek s filtrem se rozkládá 15 let a je 
opravdu bezohledné odhazovat je 
na zem. Další kapitolou by mohla 
být zodpovědnost majitelů psů za 
své čtyřnohé přátele. I když mno-
ho lidí uklízí po svém psu, tak se 
stále důkazy nezodpovědnosti ji-
ných povalují v trávě i na chodní-
cích. Pokud se chce někdo zbavit 
starých pneumatik, také je nemusí 
házet do křoví, když nám funguje 
sběrný dvůr.
Ráda bych tímto poděkova-
la všem dobrovolníkům, kteří 
se úklidu zúčastnili. Vaší záslu-
hou Buštěhrad prokoukl. Děku-
ji i všem, kteří uklízejí své okolí 
pravidelně. Je třeba vyjádřit díky 
i spoluorganizátoru Jirkovi Bles-
kovi a také pracovníkům Technic-
kých služeb, kteří odvezli pytle s 
odpadem. Heleně Bleskové děkuji 
za výborný koláč pro účastníky. 
Počasí nám přálo, akce se vydařila 
a věřím, že se sejdeme za rok zno-
vu a v hojném počtu.

Jiřina KopsováDěti šly při úklidu dospělým příkladem. Foto: Archiv autorky
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Z  H I STO R I E  B U Š T Ě H R A D U

… zkUste porovnat

V minulém čísle jsem vám slíbil 
pokračování reklam místních živ-
nostníků z r. 1947. Tak tady jsou:
 21.  Nejvýhodnější nákupní pra-
men u  OLDŘICHA SCHMALZE  
kupectví   Buštěhrad nad lékár-
nou.
22.  Nábytek  a veškeré prá-
ce stavební truhlářské  provádí   
JOSEF TÝČA  závod truhlářský, 
Buštěhrad čp. 341.
23.  Moderní závod krejčovský  
VÁCLAV HURYCH  Buštěhrad 
169.
24.  Doporučuje se odborný závod 
hodinářský  FRANTIŠEK HLAVA  
Buštěhrad.
25.  Pekařství  B e d ř i ch   
S ch m a l z  Buštěhrad 498.
26.  Strojní kamenosochařství  
JARDA TÝČ  Buštěhrad  proti 
kostelu.  Zhotovuje HROBKY * 
POMNÍKY * NÁHROBNÍ OB-
KLÁDACÍ KAMENY.
27.  Výroba dětských kočárků, 
koloběžek, tříkolek a veškerých 
dětských vozidel.  Smaltování a 
niklování.  ALOIS MINAŘÍK,  
Buštěhrad 441.
28.  Navštivte známou restauraci 
U KOULŮ  Josef Švihlík  hostin-
ský  Buštěhrad.
29.  Víno * Likéry * Lahůdky,  ob-
držíte v obchodě  VÁCLAVA  FI-
ŠERA  Buštěhrad.
30.  Nejlépe se pobavíte  v restau-
raci  „NA  VINOHRADĚ“  Ta-
neční parket – hudba. Uctivě zve  
Josef Sojka, hostinský.  Buštěhrad.
31.  Dobrý chléb  a každý den čer-
stvé pečivo  Vám dodá  VÁCLAV  
KVÁČA  pekař  Buštěhrad.
32.  Prodej  šicích strojů, velo-
cipedů a jejich součástí  ALOIS  
MINAŘÍK  šicí stroje – velo  
Buštěhrad 441.
33.  Vodovody – Plynovody – Ka-

nalisaci  odborně provádí firma   
J o s e f  M o r a v e c  konc. závod 
instalatérský.  Buštěhrad  Lipová 
ul. 424 – tel. 24.
34.  Váš byt vymaluje  Václav BAR-
TOŠ  závod malířský  Buštěhrad.
35.  Karosárna – Kolářství – 
Saně – Lyže  Tomáš HUDLICKÝ  
Buštěhrad.
36.  Restaurace  „U ZLATÉHO 
KAHANCE“  v Buštěhradě.  Nej-
větší moderní taneční sál k zadání 
spolkům a korporacím pro plesy a 

zábavy.   Václav Říha, Restauratér.
37.  LADISLAV  JINDRA  kovář 
a zkouš. podkovář  Buštěhrad 
u zámku  provádí veškeré práce 
stavební, opravy hospod. strojů. 
Zhotoví vám vrata, zábradlí, ploty 
atd. i z domácího materiálu.
38.  Veškerý nábytek se zárukou  
Vám dodá firma  VÁCLAV  KOS  
stavební a nábytkové truhlářství   
Buštěhrad.
39.  B R A T R S T V Í  511   V naší 
prodejně budete dobře obslouže-
ni.  Staňte se členy Bratrství.  Per-
sonál Bratrství.
40.  Maso a uzeniny nejlépe na-

koupíte  u chvalně známé firmy   
F r a n t i š e k  R ů ž i č k a  řeznic-
tví a uzenářství   Buštěhrad, Stali-
nova třída č. 199.
41.  Vaše bydlení vám zpří-
jemní  malba bytu od  Karla   
H A N U Š E  závod malířský.  
Buštěhrad čp. 279, u lékárny.
42.  Autodoprava  ANTONÍN  
ŠAFR  Buštěhrad 455.
43. Trvalá vodová ondulace, mytí 
hlavy, stříhání a holení se provádí 
odborně u fy.   ALOIS  KEJMAR  

holič a kadeřník  Buštěhrad 474, 
proti lékárně.
44.  Navštivte hostinec „U BEČ-
VÁŘŮ“ v Buštěhradě.  Dobré pivo 
– Výborné likéry.
45.  Isolační práce na parním a 
teplovodním potrubí  Vám prove-
de firma  ALOIS  JONÁŠ  Motyčín  
telefon 38.
To by pro tentokrát mohlo stačit. 
Už opravdu si zbytek necháme 
zase na příště. A abych vám to 
alespoň trošku vylepšil a nebylo 
to úplně nudné čtení, přidám fo-
tografii sice trochu starší, ale snad 
taky zajímavou. Účastníci valné 

Fotografie společenstva. Foto: Archiv autora
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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

hromady Společenstva různých 
živností v Buštěhradě se v lednu r. 
1936 (za zimy až ke kloubům sa-
hající) nechali zvěčnit na památku 

i se znaky svých cechů. Na foto-
grafii je jich 46 a zatím se mi jich 
podařilo určit jenom 22. Pokud by 
mi někdo z pamětníků (nebo spíš 

z potomků) pomohl poznat další, 
byl bych mu vděčen.

Jarda Pergl – kronikář

pan vlasák zase nemohl spát…
…a tak vzpomínal. Každá doba si 
nese s sebou svůj příběh, který se 
nějak odrazí i na našich dějinách. 
Tak je tomu i na Buštěhradě. Kdo 
z nás si pamatuje, že v místech 
dnešní zástavby se před léty pěs-
toval chmel? Přesto se této lokalitě 
dodnes říká Na Chmelnici. Zrov-
na tak to bylo s Ořešínem. Tam 
se pěstovaly ořešáky, které potom 
byly vysázeny podél silnice kolem 
Lidic. My starší si pamatujeme, že 
zde byla školka ovocných stromů, 
kterou vedl a spravoval pan za-
hradník Bašta. Na místě, kde dnes 
jsou panelové domy, zakrývající 
pohled na zámek od silnice, bý-
valo zahradnictví. Pan zahradník 

nechal vysázet sad až k nynějšímu 
skladu Bios, kde sídlí zemědělský 
nákupní podnik. Sad byl zlikvi-
dován a vše bylo sloučeno s po-
zemkem Na Chmelnici. Celé úze-
mí bylo oséváno zemědělskými 
plodinami. Dnes je místo určeno 
k zástavbě rodinných domů. Pan 
zahradník se také staral o kultur-
ní vyžití svých pracovníků. Jako 
řidič autobusu jsem také jednou 
vezl účastníky na divadelní před-
stavení operety Rozmery (Rose 
Marie), kterou složil pan sklada-
tel Friml, jenž sídlil v USA. Toto 
představení se hrálo ve valdštejn-
ské zahradě. Byl to nezapomenu-
telný zážitek. Hlavní role hráli Ka-

rel Fiala s Věrou Vlkovou. Zazněla 
píseň „Ó Rozmery buď mojí, tvůj 
úsměv rány zhojí“ a Indiánská pí-
seň lásky. Podle mých informací 
věnoval skladatel karlínskému di-
vadlu 100 repríz zdarma. Jestli ně-
kdo chce vědět více, může se ještě 
zeptat pana K. Fialy, kterému je 92 
roků a ještě žije se svojí manžel-
kou Věrou Vlkovou dodnes. Pro 
mě to byl zážitek na celý život. V 
zahradnictví taky pracovala velmi 
sečtělá a vzdělaná paní Tónová. 
Vzpomínám si, jak vyprávěla o 
Leonardu da Vinci. Byla to ma-
minka pana Zdeňka Tóna, které-
mu je dnes 95 roků.                                                                                    

Pamětník Václav Vlasák   

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Dne 3. 6. 2018 oslaví naše maminka, babička a prababička Olga Teršová krásné devadesáté narozeniny. Pře-
jeme jí do dalších let mnoho zdraví, lásky a spokojenosti.

Rodina Teršova a Špimrova

dvacet let

Letos je tomu právě dvacet let, 
kdy byla založena spolupráce 
Smíšeného pěveckého sboru měs-
ta Buštěhradu s pěveckými sbory 
Smetana z Jindřichova Hradce a 
Lípa z Kamenice nad Lipou.
S myšlenkou na tuto spolupráci 
přišel pan Bohumír Bednář, jin-
dřichohradecký rodák, který v té 
době byl ředitelem buštěhradské 
Základní umělecké školy. Myšlen-
ka se ujala, a tak již dvacet let se 
všechny tři smíšené pěvecké sbo-
ry vzájemně navštěvují, společně 
koncertují, porovnávají dosažené 
výsledky své činnosti, vyměňují 
notové materiály, besedují a každý 
rok se těší na další setkání. 
V době začátku spolupráce byla 

sbormistryní jindřichohradec-
kého sboru paní Věra Kadičová, 
sbormistrem kamenického sboru 
byl pan Václav Marel a buštěhrad-
ského sboru pan Jiljí Teringer. 
Nyní, po dvaceti letech, je v Jin-
dřichově Hradci sbormistrem pan 
Štěpán Štrupl, v čele kamenického 
sboru je stále pan Václav Marel a 
náš buštěhradský sbor řídí paní 
Eva Gallatová. V buštěhradském 
sboru, stejně jako ve sboru jin-
dřichohradeckém, zpívá nyní 35 
zpěváků, sbor kamenický sdružu-
je přibližně 20 zpěváků. 
Pěvecký sbor Lípa z Kamenice nad 
Lipou v roce 2014 oslavil úcty-
hodných 145 let od svého vzniku 
a pěvecký sbor Smetana z Jindři-
chova Hradce si v tomtéž roce při-

pomněl 90. výročí založení.
První setkání tří pěveckých sborů 
se konalo v Jindřichově Hradci v 
roce 1998. Rádi vzpomínáme na 
všechny další společné koncerty, 
které se rok co rok střídavě usku-
tečňovaly ve městech, v nichž 
sbory působí. 
V Jindřichově Hradci se koncerty 
převážně konaly v nádherné re-
nesančně-barokní kapli sv. Maří 
Magdaleny nebo také v kostele sv. 
Jana Křtitele. Při cestách do Jin-
dřichova Hradce jsme navštívili i 
hrad Landštejn a město Slavoni-
ce. Jaký by to byl koncert, kdyby 
v Jindřichově Hradci nezazněla 
některá z písní Adama Václava 
Michny z Otradovic, který se zde 
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informace k přípravám programU, schůzky a k činnosti mo ččk
Vážení spoluobčané, prosím Vás 
znovu o chvilku potřebnou k pře-
čtení zprávy o současnosti Místní 
organizace ČČK v Buštěhradě.
Dobrá věc se daří, máme čtyři 

nové členy, nové zdravotníky pro 
sportovní, kulturní i společenské 
akce... Hlásí se k nám Hřebeč, a 
to jejich místní hasičský sbor, kte-
rý bude absolvovat kurzy spíše 
zdravotního maxima než minima. 

Hřebečská škola už má připraven 
program na Den zdraví – zúčastní 
se instruktoři ČČK, hasiči i Policie 
– společně jsme to dětem dlužni.
Je dále potřeba, abychom se sešli 

narodil! 
V roce 2001 náš buštěhradský 
pěvecký sbor také zazpíval na 
vernisáži obrazů akademických 
malířek Heleny Slavíkové a He-
leny Hruškové v galerii Langro-
va domu na jindřichohradeckém 
náměstí. Paní Hrušková řadu let 
vedla výtvarné oddělení Základní 
umělecké školy v Buštěhradě.
V Kamenici nad Lipou, když nám 
čas dovolí, se jdeme podívat k 
prastaré lípě, vysazené snad již 
ve 13. století. Ale pak již spěchá-
me na společný koncert do Domu 
kultury. Při jedné z prvních cest 
do Kamenice jsme měli možnost 
zhlédnout expozici muzea, věno-
vanou životu a dílu Vítězslava No-
váka. Slavný hudební skladatel a 
pedagog byl kamenický rodák.
Přátelé z Jindřichova Hradce a z 
Kamenice nad Lipou si při návště-
vě Buštěhradu s velkým zájmem 
prohlédli Muzeum Oty Pavla, v 
němž je soustředěno mnoho do-
kumentů a předmětů připomí-
najících oblíbeného spisovatele 
a redaktora, který jako chlapec v 
Buštěhradě žil. V roce 2005 naše 
spřátelené sbory vystoupily 11. 
června v Lidicích na pietní akci 
konané k uctění památky lidic-
kých obětí. Všichni jsme společně 
zazpívali skladbu Antonína Dvo-
řáka „Napadly písně v duši mou“. 
Na jednom z koncertů obdržel 
náš sbor i veršovaný pozdrav:
Do jižních Čech přiletěli 
buštěhradští slavíci, byli plni elá-
nu, milý úsměv na líci. 
Večer jejich trylkování znělo jak 
rajské zpěvy, a i to srdce nejtvrdší 
bylo plné lásky, něhy. 
Kéž tu radost ze života rozdávají 
dlouhá léta, a při krásných písnič-
kách, ať jim jejich domov vzkvétá. 

(M. Housková)
Jen obtížně bychom spočítali 
množství písní, které zazněly na 
společných koncertech!
Počet písní se zvýší i po dalším 
koncertu tří pěveckých sborů, kte-
rý se uskuteční v sobotu 19. květ-
na 2018 od 16 hodin v buštěhrad-
ské sokolovně. Bude to koncert 
výroční. Srdečně zveme všechny 
příznivce dobré hudby. 

Tři pěvecké sbory za dlouhou 
dobu své existence i za oněch dva-
cet let společného koncertování 
rozdaly a jistě ještě rozdají svým 
posluchačům hodně radosti, co 
nejvíce hezkých pocitů štěstí, ne-
všednosti a krásy.

František Paulík
Za obětavou pomoc při zpracová-
ní článku děkuji panu Ing. Jiřímu 

Mühlfeitovi.
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echo zUš
Začátek druhého pololetí byl v 
ZUŠ ve znamení velkého množ-
ství změn. Uvítali jsme posily v 
pedagogickém sboru – přišly tři 
nové paní učitelky. Adéla Lukší-
ková otevřela pozounovou třídu 
a kromě pozounu vyučuje i zpěv 
a klavír. Paní učitelka Petra Čer-
vinková pohotově nastoupila za 
odcházející Martinu Mihulkovou 
a kromě fléten a saxofonu si vza-
la na starost naše nejmenší v pří-
pravné hudební výchově. Podařilo 
se nám konečně najít učitelku na 
violoncello, je jí paní Věra Anýžo-
vá, členka orchestru hl. města Pra-
hy FOK. Snad se postupem času 
najde víc žáčků, kteří si k violon-
cellu najdou cestu a tento úžasný 
hudební nástroj zůstane natrvalo 
mezi našimi vyučovacími obory. 
Po lednovém a únorovém školním 
koncertě na zámku jsme s dětmi 
v předvelikonočním čase zahráli 
také babičkám a dědečkům v DPS.  
Dva naši žáci, Jan Javorček a Erik 
Vychytil, vystoupili na třetím kon-
certě Kruhu přátel hudby, který se 
konal 27. 3. v zámeckém sále. 
Máme nové logo školy
Oslovili jsme renomovaného 
buštěhradského grafika Michala 
Cihláře, aby nám navrhl logo ško-
ly, které využijeme mimo jiné k 
propagaci.
Do digitální podoby nám logo 
zpracoval výtvarník Michal Fia-
la, který bude ZUŠ pomáhat jako 
grafický poradce i v budoucnu.

Soutěž základních uměleckých 
škol ČR 
Letos byla soutěž vypsaná pro 
dva obory, které se u nás vyučují 
–  dechové nástroje a zpěv. Naše 
škola se ujala pořádání okresní-
ho kola ve zpěvu, které se konalo  
19. 3. Přijeli soutěžící z obou kla-
denských ZUŠ, ze Slaného, z Un-
hoště, ze Stochova a z Velvar. 
Přihlásilo se 86 účastníků. Naši 
školu zde reprezentovali Veroni-
ka Veselá, Stela Gallatová, Vanessa 
Kraus a Vladimír Záruba ze třídy 
Evy Čechové. Nejúspěšnější byli 
Vanessa Kraus s Vladimírem Zá-
rubou, kteří ve svých kategoriích 
zvítězili s postupem. Oba nás pak 
úspěšně reprezentovali v krajském 
kole v Benátkách n. Jizerou, kde 
vybojovali skvělá 3. místa.
V okresním kole soutěže decho-
vých nástrojů ve Slaném naši žáci 
rovněž uspěli. Ve hře na zobcovou 
flétnu to byly Anna Hanzlíko-
vá (3. cena) a Veronika Řezáčová  
(1. cena s postupem). Do krajské-
ho kola postoupil také vítěz mezi 
saxofonisty Vít Novák. V krajském 
kole v Kolíně se umístila na 3. 
místě Veronika Řezáčová ze třídy 
Lenky Musilové a opět zvítězil sa-
xofonista Vít Novák, kterého vyu-
čuje Petr Vaněk. 
Vítek nás bude začátkem května 
reprezentovat v celostátním kole v 
Praze!!!
Přejeme mu hodně štěstí!!!
 

Co nás čeká
V sobotu 12. května v 15 hodin 
pořádáme v zámecké zahradě od-
polední setkání orchestrů ZUŠ. 
Přijedou hostovat orchestry Aulo-
dia a Hudba z Marsu ze ZUŠ Jižní 
Město a vystoupí společně s naším 
orchestrem a sborem. Chtěli by-
chom se inspirovat u zkušenějších 
pražských kolegů. Aulodia byla 
založena před 30 lety, v současné 
době ji vede naše bývalá učitelka 
paní Jitka Petříková. Zveme všech-
ny děti i jejich rodiny, širokou 
veřejnost. Přijďte si s námi užít 
radost z hudby. V případě nepří-
zně počasí se bude akce konat v 
zámeckém sále.
Ve čtvrtek 17. května pořádáme 
na zámku další pravidelný koncert 
žáků ZUŠ Buštěhrad.
24. května ve stejných prostorách 
uvítáme žáky našich poboček z 
Brandýsku a Hřebče. Ten, kdo 
zrovna nevystupuje, si může přijít 
poslechnout své kamarády.
MgA. Martin Fila, ředitel školy

a zvolili novou vedoucí skupiny, 
pokladní a jednatele. Není možné, 
aby někdo Vám neznámý vybíral 
peníze za členské příspěvky. Navr-
huji, aby tuto funkci převzala paní 
Soukupová, členka ČČK a zároveň 
zaměstnankyně Městského úřadu 
v Buštěhradě. Nabízí se dále vy-
tvoření datové schránky – ó, my se 
máme! 
Všichni stávající členové i zájem-
ci o členství – pojďme se, prosím, 
sejít dne 10. května 2018 v 15 ho-

din ve spolkové místnosti, v pří-
zemí Městského úřadu Buštěhrad 
(vchod za výtahem).
O účast na naší první schůzce mají 
zájem i členové ČČK Kladno, tedy 
naši nadřízení. Předpokládám, že 
vše potřebné zvládneme projednat 
přibližně za hodinu. Vaše připo-
mínky a náměty mi před schůz-
kou, ale i po ní můžete telefonicky 
sdělit na tel. 731 572 708. 

Zdeňka Doležalová
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Děti ze školní družiny v Buštěhra-
dě si připravily divadélko nazvané 
„V ZOO“. Společně jej nacvičily, 
vyrobily si kulisy a připravily kos-
týmy.
A o čem divadlo je? Příběh vyprá-
ví o mladé rodině, která vyrazí s 
dětmi do ZOO. Děvčátka jsou tak 
unešená zvířátky, až se ztratí. Hle-
dají maminku, ale ne a ne ji najít. 
Maminku si spletou s krotitelkou 
tygrů, která slíbí, že u ní mohou 
počkat, než se rodiče najdou. Me-
zitím však jedné z holčiček upadne 
plyšová hračka rovnou pod nohy 
tygra, kterého krotitelka právě cvi-
čí. Holčička se vrhne bez rozmy-
slu pro svoji oblíbenou hračku a 
tygřík ji zraní na ruce. Krotitelka 
nepropadne panice a požádá děti 
(diváky) o pomoc s vytočením čís-
la na záchrannou službu. Ihned 
přijíždí paní doktorka, která zjistí, 
že zranění není vážné, a ručičku 
malé holčičce ošetří. Vzápětí se 
najdou rodiče a vše dobře dopad-
ne. Na konci příběhu si vystupu-
jící s diváky společně zazpívají a 
zatancují.

Generálka představení se konala v 
pátek 23. 3. 2018 nejdříve v příze-
mí školy pro ostatní děti ze školní 
družiny a poté v Mateřské škole v 
Buštěhradě u předškolních dětí. 

Největší odměnou pro vystupující 
byl bouřlivý potlesk a úsměvy na 
tvářích ostatních dětí.

Za kolektiv ŠD při ZŠ Buštěhrad 
J. Štýbrová

divadlo a zoo ve školní drUžině

Divadlo nacvičily děti ze ŠD. Foto: J. Štýbrová

V sobotu 7. dubna 2018 se opět 
sjeli naši nejmenší skauti a skautky 
z celého okresu na Závod vlčat a 
světlušek, který byl tentokrát orga-
nizovaný přímo naším střediskem. 
Konal se v Lidicích, kde vedoucí, 
v čele s hlavní organizátorkou Vla-

ďkou, už v 7 hodin ráno začali s 
přípravami, aby vše proběhlo tak 
jak má. Předpověď hlásila sluneč-
ný den, tráva pokrytá jinovatkou, 
mlha nad rybníkem a naše drkota-
jící zuby ovšem tvrdily opak. Ran-
ní mrazík však v průběhu dopole-

dne vystřídaly sluneční paprsky, a 
tak byl hned celý závod díky pří-
jemně jarnímu počasí zase ještě o 
něco lepší. 
První hlídky začaly přicházet už 
po osmé hodině, v devět již byla 
loučka před rybníkem plná dětí i 

skaUtské závody vlčat a světlUšek

Berušky při plnění úkolu z fyzické zdatnosti. 
 Foto: V. Vestfál

Vlci se hlásí k plnění úkolu na stanovišti závodu.
Foto: V. Vestfál
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jejich vedoucích. V 9:15 nastalo 
slavnostní zahájení, kdy Peter Pan 
všechny uvítal v Zemi Nezemi, a 
poté se již první hlídky mohly vy-
dat na trať. Okruhy, kterými mu-
sely projít, byly dva – červený a 
modrý. Na nich měli vlčata a svět-
lušky možnost ověřit si své znalosti 
v disciplínách jako je zdravověda, 
fyzická zdatnost, schopnost řešit 
problémové situace, vyzkoušeli 
si své kuchařské umění při vaře-
ní bramboračky, zjistili, jak dobře 
znají svou vlast, a mnoho dalšího. 

A ten, kdo zrovna nebyl na trati, 
měl možnost jít například do lidic-
kého muzea a plnit ještě vedlejší 
soutěž, která se týkala znalostí o 
místní historii. 
Všechny hlídky, včetně nejmen-
ších benjamínků, dosáhly poměr-
ně vysokého počtu bodů. V ka-
tegorii chlapců se nakonec jako 
první umístili naši Vlci Buštěhrad, 
v kategorii dívek pak třetí místo 
obsadily naše „Červené“ Berušky, 
druhé Vrabky z kladenského Orio-

nu a první pro změnu naše „Žluté“ 
Berušky, i když tomu holky zprvu 
ani nemohly uvěřit. Domů jsme si 
tak kromě dobrého pocitu a rados-
ti z výhry odvezli i dvě nové stolní 
hry, diplomy a spoustu sirek. V so-
botu 26. května čeká Žluté Beruš-
ky krajské kolo na Konopišti, Vlci 
se na něj vydají začátkem června 
pro změnu na Dobříš, tak snad si 
ho užijeme alespoň stejně jako to 
první. 

Za Junák Buštěhrad  
Anna Heráňová 

U Bečvářů k nezaplacení 
Už v osmašedesátém roce minu-
lého století se v sále restaurace U 
Bečvářů v Buštěhradu hrálo diva-
dlo. Karel Tejkal ve čtvrtletníku 
Vital připomíná začátky Pražské-
ho jara.
Karel Tejkal píše: „…když po pre-
miéře Hamleta při odchodu z di-
vadla procházel Jiří Adamíra tles-
kajícím špalírem diváků, nebyla to 
jen pocta herci, ale zároveň i forma 
jakéhosi společenského protestu. 
Jakási manifestace semknutosti 
lidí, kteří už začali fandit jiným 
hodnotám než těm oficiálně před-
kládaným.
Letos – o padesát let později – 
máme zase osmičkový rok. U Beč-
vářů se koná už nějakou dobu sé-
rie nádherných koncertů, která se 
jmenuje Zastavení v čase. Hráli tu 
Nezmaři, Spirituál kvintet, Wabi 
Daněk, abych jmenoval (stejně 
jako inspirátor těchto hudebních 
svátků Jan Paulík) aspoň pár jmen. 
Ten letošní, už 22., měl za hosty 
znamenitou severočeskou skupinu 
Stráníci a především legendu naší 
trampské muziky Mikiho Ryvolu.
Jan Paulík s kytarou na krku přive-
dl skupinu Knezaplacení, trochu 
oslabenou vinou chřipkové epide-
mie, ale moc znát to nebylo, pro-
tože vedle dvou kytaristů a basky-
taristy ovládala Lenka Musilová 
svůj hlas, flétny, klávesy i perkuse. 
Kvarteto, věrno nejlepší tradici 
českých písniček, si dávalo dobrý 
pozor na srozumitelnost, začalo 
Žalmanovým songem Byla voj-
na byla a pokračovalo nejen svou 
tvorbou (baskytarista ukončil jed-

nu písničku konstatováním „ani ty 
deprese už nejsou, co bejvaly!“), 
ale dostalo se i na Pepu Štrosse 
či třeba Boty proti lásce. Ale vy-
stoupení téhle skupiny mělo i jiné 
klady. Například si s nimi zazpí-
vala paní místostarostka Magda 
Kindlová písničku Věry Martinové 
Malý dům nad skálou, Jan Paulík 
upozornil, že v publiku sedí paní 
spisovatelka Renata Šťastná, jejíž 
poslední knížka Vzpomínkomat 
svým čtrnáctitisícovým nákladem 
skoro pětkrát převyšuje náklad, 
který se považuje za úspěšný, a 
ukázal zaplněné restauraci Jana 
Řeháčka, kandidáta na prezidenta 
fanklubu jejich skupiny.
Stoupající náladě odpovídalo vy-
stoupení Luboše a Verunky Strá-
níkových, podporovaných kon-
trabasem Jirky Znamenáčka. Také 
oni vzpomněli na tvůrce písniček, 
které zpívají buď takto, nebo někdy 
ještě s Mírou Ošancem, a pozorné 
publikum jen roztáhlo úsměvy, 
když se dozvědělo, že zazní píseň 
dvou známých písničkářů George 
Harrisona a Luboše Stráníka…
A přišel Miki Ryvola. Autor mno-
ha písniček, které už zlidověly, i 
řady nevázaných textů, kytarista i 
zpěvák slavné skupiny Hoboes, z 
níž už zůstal sám, šerif osady Zlatý 
klíč, zručný keramik, který vystu-
doval keramickou školu v Bechyni, 
ozdoba budějovických Nezmarů, s 
nimiž v posledních letech vystu-
poval, člověk, který už asi osm let 
říká, že hraní zanechá a bude se 
věnovat jen keramice, ale naštěstí 
pořád hraje a těší svými písnič-

kami. Taky ho kamarádi neustále 
přesvědčují, aby hraní nenechal, 
byť – jako u většiny správných ka-
pel – existuje už i Hoboes Revival 
Alva. Ostatně s ním si Miki zahra-
je moc rád.
A tak zazněl Jarní kurýr, Září, Po-
slední míle, Co zbejvá a další perly 

Mikiho autorského náhrdelníku, k 
němuž má Miki už potřebný od-
stup třeba tím, že zahraje novinku. 
Ovšem z jednašedesátého roku… 
Pak si pozval Stráníky, protože 
vždycky říkal, že nejraději hraje na 
slezině. A byla to jízda.
Většinu písniček zpíval narvaný sál 

Miki Ryvola na koncertě v Buštěhradě. 
Foto: Jiří Břicháč
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s ním, a když Miki skončil a chys-
tal se odejít, zvedlo se publikum 
jako jeden muž a tleskalo. Bylo 
to jako při Oscarech, nebo když 
Českého lva nebo Thálii dostává 
někdo za celoživotní přínos žán-

ru. Taky aby ne. Miki si zase sedl, 
přehodil nohu přes nohu a spustil 
Bednu od whisky. A protože ani 
kolektivní podání téhle písně ne-
znamenalo konec 22. zastavení, 
kývl jen na Luboše a dali písničku, 

která na koncertech Hoboes i při 
hraní na osadním Fort Hazardu 
znamenala konec: Poslední se pí-
seň zpívá.

Autor: Honza Dobiáš

V pátek 13. dubna se 35 poslucha-
čů zúčastnilo přednášky našeho 
kronikáře Jaroslava Pergla. V pří-
jemných prostorách restaurace U 
Bečvářů, které pro projekci při-
pravil její majitel, si mohli obča-
né našeho města, ale i přespolní, 
vyslechnout historii o dolování v 
našem nejbližším okolí, a navíc 
se seznámit s pozadím existence 
Buštěhradské dráhy. 
A co mohlo být na informacích 
nejzajímavější? Snad ta skuteč-
nost, že dlouho, několik desetile-
tí v novodobé historii těžby uhlí, 
se těžilo dříve na Buštěhradském 
panství než na Kladně. Můžeme se 
v této souvislosti opřít minimál-
ně o historické dokumenty z roku 
1790, které to dokládají (1846 ná-
lez uhelné sloje na Kladně). Další 
zajímavostí bylo i podnikání naše-
ho obyvatele Buštěhradu Václava 
Černého, pohřbeného na vrapic-
kém hřbitově v době „uhelné ho-
rečky“, dosti podobné americkým 
zlatým horečkám v hledání zlata. 
Neměli bychom ani zapomenut na 
nálezce uhlí z Buštěhradu, pana 

Václava Burgra a Jakuba Oplta. 
Nebo snad bezejmenného krtka, 
jehož černý krtinec upoutal jejich 
pozornost? 
Přednáška uvádí do problemati-
ky dolování uhlí u nás všechny ty, 
kteří mají o pozadí těžby zájem, a 
byla vhodným předznamenáním 
události, která nás ještě čeká, to-
tiž procházka po důlních dílech v 

okolí Vrapic. Ta se uskuteční 19. 
května pod odborným a zajíma-
vým popisem pana Grubnera. 
Poděkování patří nejen panu Ja-
roslavu Perglovi, ale i hostiteli s 
příjemnou obsluhou – restauraci 
U Bečvářů. Zorganizoval spolek 
Buštěhradské fórum.

Ing. Jiří Janouškovec

počátky dolování Uhlí na BUštěhradském panství

Stezka Dobývání uhlí na Kladensku. Foto: z archivu J. Pergla

Slunný podvečer 18. dubna při-
vítal ve 2. patře velkého sálu 
buštěhradského zámku známého 
historika, etnologa a populárního 
spisovatele historických románů s 
detektivní zápletkou, PhDr. Vlas-
timila Vondrušku. Čtyřicet po-
sluchačů rozhodně nezklamal a 
potvrdil pověst poutavého a vtip-
ného vypravěče. Kladenský rodák 
zavzpomínal na své mládí a podě-
lil se o taje psaní svých románů, 
co nového chystá a v závěru svého 
téměř dvouhodinového působení 
dal možnost i na kladení otázek z 
fóra. 
Co zaujalo? Bylo toho jistě mno-

Beseda s phdr. vlastimilem vondrUškoU

Z besedy s V. Vondruškou. Foto: J. Pergl



ČÍSLO 5. KVĚTEN  2018       STRANA 18č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

ho. Ti, kdo mají rádi historii, ne-
byli rozhodně zklamáni. Víte jaký 
byl názor společnosti na nevěstky 
ve středověku? Jak se dokazovalo 
cizoložství, aby vedlo k odsouze-
ní k smrti? Jak bylo možné soudit 
provinilce podle svědomí a srd-
ce? Tyto otázky, a mnoho dalšího, 
bylo Vlastimilem Vondruškou za-
jímavě zodpovězeno. 
Nepřekvapuje, že většina přítom-
ných byly ženy, ale všichni beze 

zbytku byli spokojeni a troufnu si 
říci – povzneseni na duchu a po-
vzbuzeni. Již jen pohled na smysl 
života středověkého člověka a na 
význam lidského umění podaný 
řečníkem posluchače naplňoval 
optimismem a dobrou náladou. 
A ještě na jeden aspekt bych rád 
upozornil. Rozsah historických 
znalostí a souvislostí V. Vond-
rušky byl skutečně obdivuhodný. 
Ačkoliv padaly velmi různorodé 
otázky, žádná z nich jej nezaskoči-

la a dokázal odpovídat vždy k věci. 
Sál zámku byl tradičně vhodně 
připraven Martinem Kosou a hlas 
řečníka nebylo potřeba doplňo-
vat ani připraveným mikrofonem. 
Spolek Buštěhradské fórum chce 
tímto poděkovat nejen spisova-
teli Vlastimilu Vondruškovi, ale 
i všem, kteří se podíleli na pro-
pagaci této nevšední události na 
Buštěhradě.

Ing. Jiří Janouškovec

S P O RT

sk BUštěhrad – začátek jarní fotBalové části soUtěže

Po kvalitní zimní přípravě a po 
třech odehraných přípravných 
zápasech, kde měl trenér ještě 
možnost vyzkoušet různé herní 
varianty a posty hráčů, nastoupilo 
buštěhradské áčko k prvnímu mi-
strovskému utkání jarní části sou-
těže. Toto se ovšem událo týden 
po kompletním odvolání prvního 
kola, a to kvůli nezpůsobilým teré-
nům na hřištích. Odvolaný zápas 
s Kamennými Žehrovicemi ode-
hrajeme v náhradním termínu, a 

to o svátek v úterý 8. 5. 2018 od 
14.00 hod. na našem domácím 
hřišti. Vše tedy začalo až druhým 
jarním kolem, kdy jsme odcesto-
vali za nepříjemným soupeřem do 
Svinářova. Na nerovném a hrbo-
latém hřišti se soupeřem, kde to 
vždy bolí, jsme tolik důležitý vstup 
do soutěže úspěšně zvládli! Již od 
začátku Buštěhrad předváděl fot-
bal, který bychom chtěli hrát. Po 
pěkných kombinacích se nám po-
dařilo vstřelit tři góly (Rudolecký, 

Radko, Jindra). V prvním poloča-
se jsme ještě měli výhodu pokuto-
vého kopu, ale kvůli předčasnému 
vběhnutí našeho hráče nebyl gól 
uznán a byl nařízen nepřímý kop 
proti Buštěhradu. Druhý poločas 
začal náporem Svinářova, ale až 
na jednu akci se nedostal do váž-
nějšího zakončení. Naopak po 
faulu na Roztočila v 70. minutě 
nařídil rozhodčí další pokutový 
kop. Ten proměnil Křišťan, a zvý-
šil tak na 4:0 pro SKB. Hosté již 

Začátek jarní fotbalové soutěže. Foto: Archiv autora
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jen korigovali výsledek, a to také 
z pokutového kopu. Konečný stav 
byl tedy 4:1 pro Buštěhrad, výteč-
ný vstup do sezóny a potvrzení 
prvního místa v tabulce! V dal-
ším zápase jsme doma přivítali 
tým SK Baník Libušín B. Tým ze 
spodní části tabulky, který přijel 
neposílen o hráče z „A“ týmu. A 
na hře se to hned od začátku pro-
jevilo. Buštěhrad vzal iniciativu do 
svých rukou a začal ukazovat, kdo 
bude na hřišti pánem. Již v osmé 
minutě vedl 3:0, a to zásluhou 
hrajícího trenéra Křišťana – čistý 
hattrick. Čtvrtý gól přidal z poku-
tového kopu Rudolecký a pátým 
gólem po pěkné kombinaci při-
spěl Jindra, šestý gól opět Křišťan 
po skvělé přihrávce od Výborné-
ho. Bylo pěkné počasí a tento vý-
voj utkání se zamlouval hojnému 
počtu buštěhradských fanoušků. 

Ti byli do poločasu odměněni 
ještě třemi vstřelenými brankami 
(Jindra, Výborný a opět Křišťan). 
První půle 9:0. V druhém poloča-
se přidal skleslému Libušínu ještě 
dva góly Lucký a Buštěhrad tak 
zvítězil 11:0. V dalším jarním kole 
nás čekal opět nepříjemně a tvrdě 
hrající soupeř z Bělče. Třetí tým 
tabulky a na jeho hřišti! V Bělči 
je vždy potřeba podat taktický a 
hlavně disciplinovaný výkon. To 
se nám také zezačátku dařilo. Dr-
želi jsme míč na svých kopačkách, 
kombinovali jsme a soupeř zůstal 
zatlačen na jeho polovině. Z této 
situace se nám také podařilo vy-
těžit gól. Na 1:0 vsítil Kolář. Hos-
té ovšem reagovali, změnili po-
stavení a také očividně přitvrdili. 
Buštěhrad se přizpůsobil jejich hře 
a Běleč před poločasem vyrovnala 
na 1:1. O poločasu v kabině byla 

vážná porada a bylo potřeba se 
vrátit k úvodní taktice. To se také 
v druhé půli dařilo a Buštěhrad se 
opět ujal vedení 2:1 (Výborný). 
Hru se nám dařilo držet nad čím 
dál tím hruběji hrajícího soupeře 
pod kontrolou a v 60. minutě jsme 
zvýšili Rudoleckým na 3:1. Sou-
peř ale situaci ještě zdramatizo-
val a snížil na 3:2. To bylo z jejich 
strany ovšem všechno. Buštěhrad 
přidal před závěrem ještě dva góly 
na konečných 5:2 (Výborný, Ru-
dolecký). To byly velmi důležité a 
vybojované tři body pro upevnění 
naší pozice v tabulce. 
Jen tak dále a fotbalu zdar! Všech-
ny příznivce srdečně zveme na 
naše utkání. Více na www.skbus-
tehrad.cz.

Za SKB A. Šturm 

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

hledám své příBUzné

Dobrý den, jmenuji se Kai Pal-
me, jsem z Německa. Hledám své 
příbuzné, kteří žili v Buštěhra-
dě. Jmenovali se Kepka, Lukeš a 
Kšanda. Mým dědečkem je Vác-

lav Kepka, narozený v roce 1928. 
Pokud byste o těchto lidech něco 
věděli, prosím, neváhejte a kon-
taktujte mě.
Facebook:  

https://www.facebook.com/kai-
palme nebo e-mail: post@kaipal-
me.de.

Děkuji za vaši pomoc! 
Kai Palme

došlo i na BednU…
BUŠTĚHRAD – Když je to jen 
trochu možné, nenechám si ujít 

vystoupení kapely Knezaplacení. 
Proto jsem nemohla chybět ani 

ve čtvrtek 15. března na další, v 
pořadí už dvaadvacáté Zastávce v 
čase. Tentokrát si Honza Paulík a 
jeho parta pozvali trampa tělem i 
duší, písničkáře, zpěváka a kyta-
ristu Mikiho Ryvolu. 
Večerem provedl, jako obvykle, 
Honza Paulík a nabitému sálu 
Restaurace U Bečvářů odtajnil, 
že už dlouho usiloval o to, mít ve 
svém pořadu zrovna Kladeňáka 
Mikiho. Po mnoha letech se to 
konečně podařilo, a tak druhá 
část bezmála tříhodinového ve-
čera patřila právě jemu. Na pódiu 
vystoupil sám a potom spolu s 
formací Stráníci, která mu děla-
la i „předskokana“ a ve svém vy-
stoupení zavzpomínala také na 
kamaráda a písničkáře na Wabi-
ho Daňka jednou jeho písní. Jako 
jeden z přídavků Mikiho Ryvoly Knezaplacení. Foto: Jitka Leková
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zazněla i legendární Bedna od 
whisky, a netřeba zdůrazňovat, že 
si ji zazpíval celý sál.
První část večera patřila skupině 
Knezaplacení, která, i navzdory 
tomu, že byla o nemocnou zpě-
vačku Mílu Šlechtovou „hube-
nější“, předvedla výkony, na které 
jsme u ní zvyklí. Po téměř dvace-
ti letech působení je na jevištích 
stálicí. A proto je mám ráda, jsou 
pořád stejní a odvádějí dobrou 
práci. Rádi si zvou hosty a pro 
tenhle večer přijala pozvání paní 
místostarostka Magda Kindlová, 
která má sama pěvecké zkuše-
nosti a bez ostychu a za doprovo-
du Knezaplacení zazpívala. Hon-

za Paulík ještě zmínil, že večer 
před tím vystupoval na besedě 
ve Velkých Přílepech. Tam jsem 
místním představila svoji knihu 
Vzpomínkomat, jež se stala best-
sellerem, a vzhledem k tomu, že 
jsem v Buštěhradě strávila dět-
ství, je tu i spousta povídání o 
něm.
Věřím, že se zanedlouho rozjedu 
právě sem a spolu s Honzou při-
neseme zábavu nejen Buštěhrad-
ským. Máme za sebou už osm-
náct společných vystoupení a 
kdoví, třeba to číslo právě tady 
zakulatíme na dvacítku. 

Renáta Šťastná
Renáta Šťastná. Foto: Jitka Leková

v noci do prahy poUze s tiššími letadly

Letiště Praha zavedlo významné 
změny v hlukových poplatcích 
s cílem přísněji regulovat noční 
provoz a motivovat dopravce k 
nasazování tišších letadel. Jedná 
se o opatření, které navazuje na 
dlouhodobou snahu letiště snižo-
vat hlukovou zátěž v blízkém oko-
lí, a reakci na vzrůstající zájem o 
létání. Pro okolí letiště je zároveň 
pozitivní, že loňský rekord v počtu 
cestujících neznamenal rekord-
ní počet vzletů a přistání, který z 
důvodu lepšího plánování napl-
něnosti letadel zdaleka nedosáhl 

výše leteckých pohybů rekordního 
roku 2008. Nově nastavené hluko-
vé kategorie lépe zohlední velké 
rozdíly v hlukových vlastnostech 
letadel, za ta hlučnější a také za 
noční provoz zaplatí dopravci vý-
znamně více. Finanční prostředky, 
vybrané tímto způsobem od letec-
kých společností, jsou využívány 
pouze na financování protihlu-
kových opatření v blízkém okolí 
letiště či na monitoring hluku na 
stacionárních i mobilních stani-
cích. Hlukový poplatek je jedním 
z nástrojů komplexního přístupu k 

řešení hluku z leteckého provozu, 
který je na Letišti Praha aplikován. 
Mezi další řešení regulující hluk 
patří řada provozních opatření, 
např. pravidla omezující použití 
reverzního tahu motorů při brždě-
ní letadel nebo pravidla pro prová-
dění motorových zkoušek. Nový 
ceník byl v souladu s platnou le-
gislativou projednán předem s le-
teckými společnostmi a je platný 
od 25. 3. 2018 do 30. 3. 2019.

Hana van der Hoeven, Letiště 
Praha, a. s.

BomBy jen pár set metrů od rUského prezidenta … aneB veselá historka  
o héliových BomBách

V tomto krásném městečku jsem 
se ocitla před několika lety. Má 
cesta byla trnitá nejen životně, 
ale i profesně. To, jak se student-
ka umělecké školy oboru rekla-
ma, propagace s vedlejším obo-
rem užité fotografie a s vedlejším 
oborem vedle vedlejšího dostane 
až k tvoření dekorací z balónků, 
tak to by bylo na delší vyprávění. 
Nicméně jsem se k balónkům do-
stala a mnozí z obyvatel Buštěhra-
du a okolí již měli možnost se s 
héliovými balónky ode mě setkat. 
Tento článek není ale reklamou 
pro mikrofirmičku zde sídlící, ale 
přeci jen, kdybyste chtěli byť jen 
jeden, tak víte, kde mě hledat.. :).

Ne. Tento článek popisuje jen jed-
nu ze zažitých historek.
V době mé nejintenzivnější éry ba-
lónkáře-dekoratéra (není snad ho-
nosnější název funkce) jsme v pro-
sinci roku 2011 dostali s kolegyní 
objednávku závozu 100 ks balón-
ků plněných héliem do restaurace 
Nebozízek. Kdo zná Prahu, tak ví, 
že tato restaurace se nachází v Pe-
třínských sadech, v půlce lanové 
dráhy, a že vjezd vozidel je jen na 
povolení. S vědomím, že opět pře-
kročíme pár zákazů, jsme s naším 
maxi Ivecem Daily, pamatujícím 
pomalu ještě dinosaury a famili-
árně pojmenovaným Ivánek, navíc 
polepeným jak od cirkusu, zamí-

řily s nafouklými balónky od Po-
hořelce k Dlabačovu a do zákazu 
vjezdu do ulice Strahovská, kudy 
se míří na petřínskou rozhlednu 
a do sadů. Již od hotelu Pyrami-
da byly po 100 metrech policejní 
hlídky. To jsme si vysvětlily tak, že 
mají asi zase rychlokvašky nějaké 
branné cvičení, a nevěnovaly tomu 
větší pozornost. Měly jsme nulové 
informace o tom, že hodinu dvě 
předtím dosedlo na letiště letadlo 
s ruským prezidentem Medvedě-
vem a nyní že večeří s prezidentem 
Klausem ve Strahovském klášteře 
jen pár set metrů od místa, kam 
jedeme.
Při projíždění ztemnělou Strahov-
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skou ulicí podél Hladové zdi byly 
již hlídky ozbrojené a dále stála 
tmavá auta plná přístrojů a jiných 
vehementů. Je fakt, že na nás vždy 
trochu udiveně koukli, nicméně 
nikdo z nich se ani nepokusil nás 
zastavit a třeba se zeptat, co že 
tam pohledáváme. Ve chvíli, kdy 
jsme projížděly malým otvorem 
skrz zeď přímo u rozhledny, mi 
zazvonil telefon a kamarád mi po 
chvilce vyprávění, že jsou všude 
kolem nás chlapíci v přilbách a se 
zbraněmi v ruce, oznámil, co se to 
vlastně děje a že jsme momentálně 
v nejstřeženější oblasti, hlídané i 
ostřelovači. V tu chvíli při předsta-
vě toho, co vezeme všechno v autě, 
nám oběma začaly prdelky štípat 
desítku drát strachy s představou, 
že zbytek života strávíme kdoví-
kde na Sibiři. V nákladovém pro-
storu jsme nevezly totiž jen pouhé 
balónky, ale byly jsme i doplnit zá-

soby bomb s héliem, a nebylo jich 
málo. Deset 170 cm vysokých a 70 
kg vážících železných krasavic na-
pěchovaným plynem do balónků. 
Dále jsme byly ve velkoobchodě 
pro zásoby zboží do našeho ob-
chůdku s párty potřebami a ptáko-
vinami. Takže nejen paruky, frkač-
ky, konfety, ale i masky, čepičky ve 
tvaru kondomů na hlavu, umělá 
prsa, skákající penisy, dokonce pár 
umělohmotných replik samopalů 
a pistolek. Nevím, jaký smysl pro 
humor mají ozbrojenci hlídající 
bezpečnost prezidenta, ale obá-
vám se, že v případě našeho nákla-
du bychom se setkaly se suchary a 
humor by přešel v tu chvíli hlavně 
nás...
Nicméně i tak jsme se nevzdaly a 
dále s předstíraným výrazem, že 
sem patříme, jsme pokračovaly v 
jízdě, předaly balónky, ač se objed-

navatel divil, že jsme to zvládly, a 
omlouval se, že si to datum neu-
vědomil.
Otočily jsme se a tou samou cestou 
jely zpět. Třeba si hlídky myslely, 
že tam opravdu patříme, že jsme 
třeba něco jako speciálně vycvi-
čené brutální Nikity maskované 
v cirkusovém voze, možná si my-
slely něco jiného, možná taky nic. 
Nebo nevím, kde se stala chyba, 
ale faktem ještě je, že byl uzavřen 
celý Dlabačov a doprava zastavena 
pro výjezd prezidentských limuzín 
z večeře, a my jsme se s tímto kon-
vojem minuly o necelou minutu a 
jen taktak se nestaly vozem jedou-
cím v jeho čele.
Ptáte se, co z toho vyplývá??? 
Nic!!! Jen jsem vás, kdo si to pře-
četl, chtěla pobavit jedním príma 
zážitkem...

Heda Servusová
škola heUréka BUde nově i v liBochovičkách

V Libochovičkách se otevírá třetí 
základní škola Heuréka v České 
republice. Od září se zde v nově 
zrekonstruovaných prostorách 
vytvoří místo pro dvacet školáč-
ků. Školy, které již působí v Brně 
a Úvalech u Prahy, tak budou mít 
novou pobočku. Za iniciativou 
stojí Jan Kala, známý jako zakla-
datel eBanky a ředitel Centre for 
Modern Education. „Školy Heu-
réka se soustřeďují na celistvý 
rozvoj dětí se zaměřením na so-
ciální a myšlenkové dovednosti. 
Využíváme k tomu mimo jiné 
velkých otázek, na kterých děti 
po dobu 4–6 týdnů do hloubky 
pracují. Takovou otázkou může 
být například Jak prožíváme jina-
kost, Čím nás okouzluje vesmír, 
Jak se česká příroda připravuje 
na zimu nebo veledůležitá otázka 
Co ve mně klíčí.“ Školy pracují 
také s pedagogickým konceptem 
zviditelněného myšlení, který 
rozvíjí v dětech schopnost kri-
tického myšlení a analytického 
uvažování. Školáci se učí také o 
svém učení a myšlení přemýšlet, 
jít do hloubky, dávat si zpětnou 
vazbu nebo naopak zhodnotit 

vlastní učení. Dostávají podněty 
k tomu, aby si uvědomovali, jak 
k věcem přistupují, jak se ptají a 
jak přemýšlejí. „Děti se učí přebí-
rat zodpovědnost za vlastní učení 
a škola se stává místem, kde se 
rozvíjí kultura myšlení, empatie, 
tvořivost a sociální dovednosti,“ 
dodává Kala.

Bez známek
Ve školách Heuréka se neznám-
kuje. „Děti školu v Heuréce milu-
jí, jsou zde každý den dlouho do 
odpoledne, ani nechtějí domů. 
Myslím, že se nám daří v dětech 
podporovat radost z učení a díky 
tomu se toho naučí strašně moc. 

Ze školy Heuréka. Foto: Archiv autora.
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Známky by v tomto ohledu moh-
ly být kontraproduktivní. U nás 
ve škole neuslyšíte větu: To ne-
musím, to není na známky…,“ 
říká Kala. Škola se soustřeďuje na 
podporování růstového nastavení 
mysli. To spočívá na předpokla-
du, že všichni se můžeme rozvíjet 
a zlepšovat a záleží především na 
nás samotných a na našem úsilí. 
Tento koncept už v Heuréce po-
mohl řadě dětí, které například 
přišly s tím, že matematiku nikdy 
umět nebudou. „Změna přístupu 
změní způsob, jakým dítě vnímá 
samo sebe, jeho přístup a poté i 
výsledky,“ vysvětluje Kala a do-
dává: „Základní podmínkou je 
samozřejmě bezpečné, láskyplné, 
klidné a podporující prostředí.“
Expertní rada při škole
Škola Heuréka se nově bude 
moci opřít také o radu amba-
sadorů, významných expertů a 
osobností, které se budou pra-
videlně scházet. Členství v radě 
expertů přijali: Anna Hogenová, 
Bohumil Kartous, Pavel Kysilka, 
Daniel Münich a Marek Orco 

Vácha. Rada ambasadorů si kla-
de za cíl inspirovat odbornou i 
rodičovskou veřejnost k nutným 
změnám v současném konceptu 
výuky na základních a středních 
školách. „Školy by měly rozvíjet 

u dětí především sociální kom-
petence, které umělé inteligenci 
chybí, a omezit zacílení na dril a 
paměťové učení,“ dodává Pavel 
Kysilka, známý ekonom a ředitel 
6D Academy. 

Ze školy Heuréka. Foto: Archiv autora.
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Nový bezbariérový průchod:  Zámek – Zámecká zahrada – Zámecká sýpka. Foto: Archiv MěÚ Buštěhrad
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