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100 LET FOTBALU NA BUŠTĚHRADĚ
ROZHOVOR S MICHALEM KRČMÁŘEM
AKTIVITY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
DOBUDOVÁNÍ KANALIZACE NA CHMELNICI
číSLO 1., březen 2015
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Vítání občánků. Na fotografii zleva: Karel Keller, Kamila Hlůžková, Martin Terš, Lilly Grace Nováková.
Foto: M. Žitníková

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 4. DUBEN Buštěhradské
2019							
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pozitivní lavinový efekt

Přichází jaro, a po zimě je dale- řejně prospěšné práce a v dohledko víc vidět veškerý nepořádek, né době je ani neseženeme, ani
který se válí v příkopech a po nezaplatíme. Jednou z možností
ulicích. Udržovat pořádek je sice je zmobilizovat obyvatele a nastarostí obce, bez odpovědného dchnout je pro nejrůznější akce.
přístupu obyvatel to ale nejde. Každý musí začít sám u sebe – než
Technické služby by totiž nemu- si půjdu stěžovat starostce, nejprsely dělat celý den nic jiného než ve si zametu před vlastním prahodinu co hodinu sbírat odpadky hem. Doslova. Lavinový efekt je
kolem kontejnerů nebo zametat v obcích obzvláště silný – pokud
vajgly na autobusových zastáv- někdo někde vylepší své prostřekách. A upřímně řečeno, v dneš- dí, přibude nová lavička, strom,
ní době s tak neskutečně nízkou květiny, upraví se nějaké zákounezaměstnaností a vysoce pla- tí, má taková aktivita tendenci se
cenými zaměstnanci prostě jako šířit. Lidé si snadno zvyknou na
obce nejsme konkurenceschopní. DOhezčí
prostředí
a přestanou
(alesTOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT OBSAH;
poň většina
z
nich)
dělat
nepořáA tak nemáme ani dost lidí na ve-JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

dek. Do zpustlého kouta ulice se
snadno házejí odpadky či zbytky
ze zahrádky. Jakmile se kout uklidí a hezky upraví, už to napadne
málokoho.
Město Buštěhrad se už potřetí
účastní celostátní akce Ukliďme
Česko. V místní mutaci „Ukliďme Buštěhrad“ se můžete zúčastnit také, a to nejen 6. dubna, ale
kdykoliv. Pokud se Vám nechce
do terénu, ukliďte třeba jen svou
zahrádku či okolí svého domu.
Uvidíte, že pozitivní lavinový
efekt bude fungovat!
RR
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U snesení

ze zasedání

Z astupitelstva

Zastupitelstvo na svém zasedání č.
2/2019 ze dne 27. 2. 2019 přijalo
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu Jana Mrkvičku
a Jakuba Pláška, jako zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 3
Zápis ze zasedání č. 1/2019
Usnesením č. 4
Doplněný program zasedání č.
2/2019.
Usnesením č. 5
Rozpočtové opatření č. 1/2019.
Usnesením č. 6
Plán práce Finančního výboru na
rok 2019.

města

B uštěhradu č . 2/2019

Usnesením č. 7
Přijímá od Státního pozemkového
úřadu retenční nádrž Bouchalka
a spolu s ní vybudovanou přístupovou polní cestu VPC20, v hodnotě 6 604 549,- Kč, bezúplatně do
majetku města Buštěhradu.
Usnesením č. 8
Přidělení dotace z rozpočtu města Buštěhradu ve výši 25 000,- Kč
spolku Tenísek Buštěhrad.
Usnesením č. 9
Převedení částky 283 442,30 Kč,
jakožto hospodářského výsledku
ZUŠ za rok 2018, do Fondu rezervního ZUŠ.
Usnesením č. 10
Neschvaluje žádost o výjimku ze
stavební uzávěry.

Usnesením č. 11
OZV č. 2/2019, kterou se ruší
OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesením č. 12a)
Pojmenování ulice v lokalitě nad
pivovarskými sklepy, parc. č.
1646/1, 1641/1, část 1641/2 a část
2014, ulice Žeberova.
Usnesením č. 12b)
Pojmenování ulice v lokalitě parc.
č. 1821/1, 1821/2, část parc. č.
1821/3, ulice U Kapličky.
Usnesením č. 12c)
Pojmenování ulice v lokalitě parc.
č. 1821/6, část parc. č. 1821/10,
část parc. č. 1819/22, ulice Polní.
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Usnesením č. 12d)
390, 1077/1, 1241/1, 1242/1, 1076, Usnesením č. 17
Pojmenování ulice v lokalitě parc. 388, 1240, 1170, 1244, 1245/1, Nákup dvou nových osobních vo999/3, 991/4, 991/5, 1169, 1049/1, zidel pro MěÚ Buštěhrad: Vozič. 1821/8, ulice Luční.
999/2, 1173, 1171 v k.ú. Buštěhrad. dlo Hyundai i30 Style 1.4. T-GDi
Usnesením č. 12e)
Kombi, za cenovou nabídku: 362
Pojmenování ulice v lokalitě část Usnesením č. 15a)
parc. č. 1821/1, pokračující ulice Zařazení žadatelky do registru če- 629,39 Kč bez DPH, a vozidlo Hyundai ix20 Trikolor Essential 1.6i,
katelů na byt v DPS Buštěhrad.
Vrbová.
za cenovou nabídku: 253 321,48
Usnesením č. 15b)
Usnesením č. 13
Kč bez DPH.
Výběr zhotovitele pro akci Sběrné Přijetí dotace ze Středočeského Usnesením č. 18
místo Buštěhrad – nový asfaltový kraje na poskytování sociálních
povrch – nabídku č. 1. od společ- služeb, veřejnoprávní smlouvou č. Návrh na vyřazení majetku
nosti Pozemní komunikace Bo- S-0466/SOC/2019, od Středočes- z vlastnictví města Buštěhradu,
hemia a.s., za cenu bez DPH: 671 kého kraje, ve výši 1 571 300,- Kč, podle přiloženého seznamu.
na provoz DPS Buštěhrad pro rok Odkládá:
958,18 Kč.
2019.
Usnesením č. 14
Bod č. 2: Kontrola usnesení ze zaUsnesením
č.
16
sedání č. 1/2019.
Smlouvu o smlouvě budouVýběr dodavatele pro zhotove- Neschvaluje usnesení:
cí o zřízení věcného břemene – DO
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
analýzy a strategie odpadoBuštěhrad Skala, obnova kNN JEní
DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;Bod č. 10: Žádost o výjimku ze stavého
hospodářství pro město
– mezi městem
Buštěhrad
a
MEFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální
text bezpatkový
font; 232/1,
uzávěry
– pozemky
Buštěhrad,
společnost
ARCH vební
RITUM Kladno – projekce,
s. r. o.,OKOLO FOTEK POUŽÍVAT
RÁMEČKY
NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
232/2, 232/3 a 223/4 (p. Opletal).
na pozemky parc. č. 1466, 1408/1, Consulting s.r.o., za cenu 88 000,1246, 1464/2, 392/1, 391/1, 389, Kč bez DPH.

A K T UA L I T Y
POZVÁNKA
na
seznámení občanů s výstavbou splaškové kanalizace
v ulicích Javorová, Topolová a Břízová.
Městský úřad Buštěhrad zve všechny občany z ulic Javorová, Topolová a Břízová
na informativní schůzku o výstavbě splaškové kanalizace.
Všichni přítomní zde budou seznámeni:
1. S projektovou dokumentací stavby.
2. Se zhotovitelem stavby.
3. Plánovaným harmonogramem.
Bude prostor pro všechny Vaše dotazy a obdržíte veškeré potřebné kontakty.
Doba konání: 3. 4. 2019 od 17:30 hod.
Místo konání: Společenský sál zámku Buštěhrad míst. č. 2.07, II. patro (ul. Revoluční 1)
Ing. arch. Daniela Javorčeková, starostka města Buštěhrad

R ozšíření

sítě kanalizace na

Zanedlouho se poměrně velká
část buštěhradských občanů dočká připojení svých obydlí na
městskou splaškovou kanalizační síť. Investorem je z 60 % akciová společnost Vodárny Kladno – Mělník a zbývajících 40 %
nákladů na vybudování hlavního

C hmelnici

řadu zaplatí město. Na to získá
prostředky také tím, že zavede
místní poplatek za zhodnocení
nemovitosti připojením na kanalizaci, který budou platit majitelé
nově připojovaných nemovitostí.
Kanalizační síť ve staré zástavbě byla z velké části finacová-

číSLO 1., březen 2015
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na z dotací EU, a takové financování nepřipouštělo finanční
spoluúčast občanů. Velká část
buštěhradských novostaveb byla
zasíťována developery a ceny sítí
byly promítnuty do ceny novostaveb nebo zasíťovaných pozemků. Chystané rozšíření sítě
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se týká lokalit, které ještě neexistovaly v době projektování první etapy stavby, a pozemky byly
proto prodávány za cenu, která
zohledňovala fakt nezasíťování. Stavba sítí se děla prostřednictvím majitelů sdružených do
Sdružení majitelů pozemků za
účelem vybudování infrastruk-

Na

tury. V této době ovšem nebylo
možné se připojit na stávající
síť. Nedávno Buštěhrad zvýšil
množství svých akcií ve VKM
výměnou za prodej čističky a stávající sítě. Na základě zvýšeného
podílu akcií města Buštěhrad ve
VKM bylo na valné hromadě akcionářů schváleno dobudování

kanalizace v Buštěhradu s tím,
že 40 % nákladů doplatí město.
Vše je vedeno snahou nezatěžovat obecní rozpočet zvyšováním
hodnoty soukromého majetku.
Luděk Zámyslický,
předseda Sdružení
majitelů pozemků…

co se také ptáte

Mohla bych se zeptat, ta opičárna, smysl). Domníváme se, že mola směsí). Snad už se brzy dočkáme.
která se bude instalovat na ryb- budou naopak hezká a lidé je bu- Nemohla jsem najít na stránkách
ník a budou na ní bydlet kachny dou rádi užívat. Mohou na nich Buštěhradu vyhlášky týkající se
a kadit tam, že to stálo milion? To sedět a piknikovat v létě (každé hluku probíhajícího o víkendu,
snad ne! Je to moc velké, nelíbí se molo bude mít vrátka pro poho- a celkově sousedského soužití.
mi to a na rybník se to nehodí. Co dlný přístup k vodě), i v zimě,
Tim myslím sekání a řezání dříkdyž z toho spadne do vody nějaké DOkdyž
se bruslí.
Mola
mají zábraTOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; ví od rána do večera každý hezký
dítě? (Sestřih z různých ohlasů). JE DŮLEŽITÝ
dlí, takže
šance,
že z nich
spadne
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; víkend. Žádný zákon to sice nezadítě,
je
nižší,
než
že
spadne
do kazuje,
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hu ve fázi nedokončené výroby
vyhláška vydaná městem. Ráda
pochopitelně hezká nejsou, po- zábradlí nemá). Důvěřujte nám, bych ji vytiskla a milému sousečkejte prosím s hodnocením, až prosím, že se snažíme veřejný dovi nalepila na dveře :)
budou na vodě (to pak ty mod- prostor vylepšit a nikoliv naopak
ré sudy skoro nebudou vidět). – chápu, že lidé nemají rádi změ- Vyhlášku na toto nemáme, proVíme, že mola nejsou nezbytnost, ny a narušování svých stereoty- tože si zatím na tyto věci skoale jejich vybudování se nám po- pů, ale uvidíte, že se Vám mola ro nikdo nestěžoval. Takovéto
vyhlášky mají hlavně obce, kde
dařilo „přifařit“ k akci „Havarijní nakonec budou líbit.
sanace výpusti“, což byla oprava Kdy konečně opravíte ty díry je hodně rekreačních objektů.
odtokového kanálu z rybníka v Tyršovce? Je to rozkopané už od Ale vytvořili jsme a v minulém
BZ uveřejnili Desatero dobrých
(který vede pod pivovarem a Ná- podzimu, a pořád nic!
sousedských vztahů – to můžete
městím, a posledních asi 15 let
sousedovi také nalepit na dveStavební
práce
v
Tyršovce
neprobyl v havarijním stavu a propadal se). Na toto stavbu jsme do- vádí město, ale soukromý deve- ře. Než začneme vytvářet nějaké
stali dotaci z Ministerstva země- loper, společnost BEMETT, která vyhlášky a pak vymáhat jejich
dělství. 90 % nákladů na mola je poblíž staví nové řadové domy dodržování (posílat na sebe natedy zaplaceno z dotace. Náklady a potřebovala celou lokalitu na- vzájem policii, apod.), zkuste se
na celou sanaci kanálu jsou cca pojit na kanalizaci a vodovod. nejdřív se sousedy normálně do1,5 mil., z toho něco přes 1 mil. Zároveň majitelem Tyršovy uli- mluvit. Třeba v jedné obci se lidé
činí dotace, ale náklady, které ce není město, a Krajská správa domluvili, že se rámus nebude
nejsou proplaceny z dotace, ale a údržba silnic (KSÚS). KSÚS dělat v neděli, všichni, kdo poz našeho rozpočtu, se netýkají sice opakovaně žádáme o dokon- třebují, na zahrádce a na domě
mol, ale úseků kanálu, jež vedou čení oprav, i na ně odkazujeme pracují v sobotu, protože každépod pozemky jiných vlastníků rozezlené občany, ale bylo nám mu je jasné, že když přes týden
než města (nicméně kanál je náš sděleno, že finální asfalt se bude chodí do práce, tak by to jinak
a museli jsme ho opravit v celé dělat až nyní na jaře (v zimě ne- těžko zvládli.
DJ
délce, jinak by akce postrádala pracují obalovny asfaltových

B uštěhrad

obdržel i v roce
prostřednictvím MÚLP

2018

finanční podporu z  L etiště

P raha , a . s .,

Jako každý rok, i v roce 2018
obdrželo město Buštěhrad prostřednictvím Mikroregionu údolí Lidického potoka finanční dar
z Letiště Praha, určený na veřejně prospěšné projekty. Pro rok
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 4. DUBEN 2019
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2018 to činilo 696 127,- Kč. Finanční dar jsme rozdělili na dvě
části a použili je na financování
dvou různých akcí:
1) Zpevněné plochy a venkovní
úpravy v areálu Základní a mateřské školy Oty Pavla, I. etapa,
Buštěhrad – 1 257 074,- Kč vč.
DPH
Během roku 2018 probíhaly venkovní úpravy v areálu základní školy. Namísto zdevastované
plochy bez jakékoliv koncepce,
zarostlé křovinami, s pozůstatky
dožilých asfaltových komunikací a rozpadajícího se mobiliáře,

V olby

do

E vropského

byla vytvořena terasa a amfiteátr
před školní jídelnou, nově vydlážděna komunikace procházející areálem i plocha mezi starou
a novou školní budovou, nově
upravena parkovací místa u staré budovy. Rovněž byl realizován
nový návrh zeleně – vysázeny
nové stromy, keře a trvalkové
záhony, přidán mobiliář (lavičky, odpočinková mola). V areálu
školy tím vznikl krásný a důstojný prostor pro venkovní školní
akce (včetně venkovní výuky)
i trávení volného času dětí. Autory návrhu jsou Ing. arch. Marek
Prchal a Ing. Markéta Pěšičková.

2) Nový povrch Lidické ulice –
1 713 373,- Kč vč. DPH
V návaznosti na investiční akci
společnosti DYNEX, která vybudovala dešťovou kanalizaci v ulici Lidické, Pražské a na Náměstí, město Buštěhrad vybudovalo
nový asfaltový povrch Lidické
ulice. Část akce financoval DYNEX, část město Buštěhrad.
Těší nás, že Letiště Praha dlouhodobě náš mikroregion podporuje, a děkujeme!
DJ

parlamentu

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
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- nadpisy font
Binner,
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text bezpatkový
font; podby do EPFONTY
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údaopatřené
ověřeným
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Volební místnosti budou
otevře-OKOLO
jů pro volby do Evropského par- pisem voliče, nebo v elektronické
ny v pátek 24. května od 14 do 22 lamentu) u obecního úřadu, v je- podobě zaslané prostřednictvím
hodin a v sobotu 25. května od 8 hož správním obvodu je přihlášen datové schránky (musí být datová
do 14 hodin. Česko si v roce 2019 k pobytu, nejpozději 40 dnů přede schránka fyzické osoby-voliče),
zvolí 21 europoslanců.
dnem voleb, tj. 14. 4. 2019. Z toho obě podání musí být doručena
důvodu bude na Městském úřadě příslušnému úřadu nejpozději 7
KDO MŮŽE VOLIT:
Buštěhrad pro zájemce v neděli 14. dnů přede dnem volby, tj. do pátPrávo volit na území České repub- 4. 2019 mimořádně zajištěna služ- ku 17. 5. 2019 do 16:00 hod. Za
liky do Evropského parlamentu ba (8.00–16.00 hodin).
ověření podpisu na úřadech se
má každý občan ČR, který alespoň
správní poplatek nevybírá.
druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, do- Každý volič si může v úředních hosáhl věku nejméně 18 let, a občan dinách na obecním úřadu ověřit, Voličský průkaz opravňuje voliče
jiného státu (EU), který alespoň zda je zapsán v seznamu; může po- k hlasování v jakémkoliv volebdruhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, do- žadovat doplnění údajů nebo pro- ním okrsku na území České resáhl věku 18 let a je po dobu nej- vedení oprav. Obecní úřad je povi- publiky.
méně 45 dnů před druhým dnem nen do 48 hodin žadateli vyhovět VOLBY V ZAHRANIČÍ:
voleb (10. 4. 2019) přihlášen k tr- nebo mu v této lhůtě sdělit důvody,
Při volbách do Evropského parvalému nebo přechodnému poby- proč žádosti vyhovět nelze.
tu na území ČR.
Dva dny přede dnem voleb, tj. lamentu není možné hlasovat na
Nejpozději 40 dnů přede dnem 22. 5. 2019, obecní úřad seznam zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
voleb (14. 4. 2019) zanese obecní v 16:00 hodin uzavře.
úřad do seznamu voličů pro volby VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Pokud je volič veden na zvláštdo Evropského parlamentu údaje
ním seznamu voličů vedeným
ze stálého seznamu voličů. Tímto Od vyhlášení voleb (17. 1. 2019) zastupitelským úřadem v zahranizpůsobem je každý občan ČR za- může volič, který nebude moci vo- čí a chtěl by hlasovat při volbách
psán automaticky do seznamu vo- lit ve svém volebním okrsku, po- do Evropského parlamentu, musí
ličů pro volby do Evropského par- žádat o voličský průkaz. Vydávat předložit potvrzení o vyškrtnutí
lamentu. Postup pro voliče, kteří vyhotovené voličské průkazy bude ze zvláštního seznamu vedeným
změní místo trvalého pobytu po možné nejdříve od čtvrtka 9. 5. zastupitelským úřadem, kde byl
zápisu do seznamu voličů (14. 4. 2019.
doposud zapsán.
2019), naleznete na stránkách MV O voličský průkaz můžete požáZdroj: webové stránky MinisterČR.
dat osobně nejpozději do středy stva vnitra: https://www.mvcr.cz/
Občan jiného státu, který má prá- 22. května 2019 do 16:00 hodin clanek/volby-volby-do-evropskevo hlasovat, není ještě veden v do- na Městském úřadě Buštěhrad v 1. ho-parlamentu.aspx
datku stálého seznamu voličů a má patře u Zdeňky Vestfálové. InforZV
zájem volit, musí podat žádost mace můžete získat na tel. č. 312
o zápis do seznamu voličů pro 278 032.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 4. DUBEN 2019							
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BUŠTĚHRADSKÉ AKCE V DUBNU 2019
24. 4.
10.4.
1. 4.
Jóga ženy, zámek Buštěhrad Grafiky: Vernisáž výstavy, měst- Zasedání městského zastupiský úřad, 1. Patro, od 18.00
9.00–10.30
telstva, městský úřad, 2. patro,
17.30–19.30
11.
4.
3. 4.
O výstavbě kanalizace v ul. Javo- ZUŠ Buštěhrad: Koncert a výsta- 24. 4.
rová, Topolová, Břízova, městský va prací, 17.00–18.00
BFK: Červená – Film, Památník
úřad, 2. patro od 17.30
12. 4.
Lidice nebo Infocentrum 19.00–
6. 4.
Divadlo KiX: Svatební košile 22.00
VŽP & KV: Ukliďme si Buštěhrad, a dernisáž výstavy, Galerie Sýpka 26.4.
sraz v 8.30 na zámeckém nádvoří 19.00 – 20.00
Zahájení výstavy ke 100 letům
15. 4.
6. 4.
Jóga ženy, zámek Buštěhrad fotbalu na Buštěhradě, InfocentVěčně mladí senioři: Vycházka 9.00–10.30
rum Buštěhrad
na Kožovou horu, 12.00–17.30
DO20.
TOHOTO
4. PROSTORU MONTOVAT OBSAH; 29. 4.
6. 4.
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
BFK: MedvědiLISTŮ
– Filmy
pro
ženy,
zámek font;
Buštěhrad
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
- nadpisy
fontděti,
Binner,Jóga
normální
text bezpatkový
Divadlo
V.A.D.: Charmsovy
pa- Infocentrum
spolková
míst- 9.00–10.30/18.30–19.30
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK POUŽÍVATaNORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
šije, Sýpka od 19.00
nost, 14.00–16.00
30. 4.
8. 4.
22. 4.
Jóga ženy, zámek Buštěhrad Jóga ženy, zámek Buštěhrad KV & Junáci Buštěhrad: Pálení
čarodějnic, Na Babkách 18.00–
9.00–10.30
9.00–10.30
01:00
9. 4.
23. 4.
Martin Kosa za KV
Věčně mladí senioři: Procházka KPH Buštěhrad: Koncert AMU
a ZUŠ Buštěhrad, 19.30–21.00
Prahou, 9.00–16.00

I nfookénko
Vážení čtenáři, milí sousedé.
Představuji Vám naše nové Infokénko. V tomto seriálu článků
Vás budeme informovat o činnosti městského infocentra (dále
jen „íčko“), které neslouží pouze
jako informační centrum pro turisty, ale rádi bychom také nabídli mnoho zajímavých služeb
občanům našeho města. Mnozí
z Vás již prostory našeho íčka
znají – chodí k nám na kávu,
víno a do dětského koutku čím
dál tím více. Od 1. 4. 2019 budou
naše provozní hodiny rozšířeny
(a pozor! Nejde o Apríl). Budeme
zde pro Vás od pondělí do pátku
8:00–12:00 a 13:00–17:00, soboty
a neděle 13:00–18:00. Toto rozšíření je z důvodu nástupu nových
kolegyň.
Nabízíme u nás nejen zázemí pro
příjemné posezení u kávy, ale
také možnost spolupráce se spolčíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 4. DUBEN 2019

ky, ať už v pomoci s vyhotovením letáků či plakátů na akce, ale
také s jejich následnou propagací
v okolních obcích či v Kladně.
Pro naše občany bude zajímavá
nabídka možnosti vytisknutí dokumentů/formulářů. Občanům,
kteří nemají doma k dispozici
internet ani počítač, pomáháme
s vyhledáním, vytisknutím či naskenováním. K dispozici je černobílá i barevná tiskárna. WiFi
připojení je u nás zdarma.

Starší občané u nás již využívají i možnost objednávání zboží
přes e-shopy, protože v dnešní
době je tato služba samozřejmostí, ale pro mnohé starší lidi stále
nepochopený styl nákupu. Takovou pomoc nabízíme samozřejmě zdarma.
Podnikáte? Nabízíte službu, kterou by mohli využít ostatní občané města? Vaše letáky, vizitky
a propagační materiály budeme
zdarma nabízet v našem íčku.
strana 2
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Suvenýry, které zde máme k prodeji, jsou na webu města i s cenou: www.mestobustehrad.cz/
nas-bustehrad/infocentrum/suvenyry/.

Brzy již budeme mít k prodeji O dalších našich plánech budei naši turistickou známku.
me psát v příštím čísle BZ.
Chceme zde být hlavně styčným
Hedvika Servusová,
bodem mezi občany, a nejen pro
za Infocentrum Buštěhrad
turisty.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V ítání

občánků

V úterý 12. března 2019 proběhlo v obřadní síni městského
úřadu tradiční Vítání občánků.
Společně s paní místostarostkou Magdou Kindlovou jsme do

B ushfest 2019

Buštěhradu přivítaly další čtyři
občánky, a to Kamilu, Lilly Grace,
Karla a Martina. Dětem přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojené
dětství. Jejich rodičům děkuje-

me za rozhodnutí vychovávat
své děti tady u nás v Buštěhradě
a přejeme jim, aby si užívali každou chvíli s nimi a svojí rodinou.
Jana Zemanová, matrikářka

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;

Jednodenní multižánrový hudeb- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTYvPOUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
ní dýchánek
zámeckém
parku
RÁMEČKY
zazní v sobotu 18. května. Progra-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
mový šéf festivalu Vojta Mudra
připravil pestrou paletu, která slibuje vystoupení zvučných jmen
české festivalové scény, v níž nebudou chybět Kapitán Demo, Eva
Turnová & Eturnity, První hoře,
Vložte kočku, Mara Jade, Vepřové
komety, The Train Robbers, Wake
Of Jissom, Světy a další.
Vstupenky budou k dostání
v předprodejní síti Goout.cz nebo
v městském infocentru v ceně
250,- Kč od první poloviny dubna, nebo na místě u vstupní brány
v ceně 300,- Kč. Připravujeme podrobnosti, sledujte www.busfest.
cz a Buštěhradský zpravodaj!
Gaia Mesiah na pódiu Bushfestu 2018. Foto: Sylva Louthanová
Váš Bushfest

Z ase

něco z historie

Tentokrát zase z historie Buštěhrad- rozjásané dětské hlasy. Radostského zpravodaje č. 2 z roku 1984. ně a šťastně zněly tóny i slova
– snad proto, že písnička se jmeBuštěhradští zpěváčci
nuje „Prázdninová“? Anebo pro„Dnes máme pro vás malé pře- to, že tyhle děti zpívají asi strašně
kvapení,“ upozornil posluchače rády? K první písničce přidalo
„dráťáku“ v pondělí 23. ledna pří- Okresní rozhlasové studium ještě
jemný hlas redaktorky Táni Ko- další, neméně sympatickou svou
detové. „Po úvodních zprávách melodičností – píseň o Orionu.
vám zazpívají děti. A až dozpívají A potom už tu bylo překvapení,
příjemné zvlášť pro Buštěhradské.
– povíme si o nich ještě víc!“
Pro maminky, tatínky i další široOzvaly se první akordy klavíru ké příbuzenstvo. Pro děti samota do toho vpadly svěžím rytmem né to byl velký dojem, protože
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 4. DUBEN 2019							

zřejmě slyšely sebe zpívat poprvé!
A pak – s trochou oprávněné pýchy – že společně s nimi naslouchá možná i řada posluchačů ze
17 000 rozhlasových stanic okresu, naslouchali všichni dál následující informaci. „Písněmi, které
jste právě slyšeli, pozdravilo Rok
české hudby čtyřicet dětských hlasů Pionýrského pěveckého kroužku základní školy v Buštěhradě.“
„Kroužek pracuje tři roky. Scházíme se každý čtvrtek a děti, jinak
žáci 5.–7. tříd, docházejí opravdu
strana 2
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rády,“ říká jejich vedoucí Marie
Horová. Základem repertoáru
jsou písničky lidové i umělé, nacvičili i písně ruské. Buštěhradský
pěvecký kroužek pionýrů má za
sebou již řadu vystoupení. Nejen
při školních akcích, ale i při akcích různých společenských organizací nejen místních, ale také
v rámci okresu a u svých patronů,
poldovských kovářů. Samozřejmě, že se zúčastňují také soutěží.
Mezi poslední patří účast na programu Písní přátelství a svátky
písní, které se konaly v minulých
dnech v Domě kultury POLDI

SONP Kladno. Mezi 300 soutěžícími pionýry z osmi pěveckých
souborů našeho okresu se umístili v bronzovém pásmu, tedy že
s dalšími sbory kladenských škol
získali třetí místo. Za několik dní
poté se připravovali na další soutěž s názvem Rossiana – Puškinův
památník. Tentokrát šlo o soutěž v ruském jazyce, kde v recitaci a zpěvu může vystoupit jen
deset dětí. První etapa – školní
kolo – proběhla 31. ledna na ZŠ
Buštěhrad. Zúčastnily se žákyně,
které se pečlivě připravily. Jejich
projev byl porotou hodnocen po-

dle několika kritérií – přednes,
výslovnost i celkový dojem. Pochvalu si zaslouží jistě všechna
děvčata (chlapci se nepřihlásili),
a proto si také zaslouží, abychom
jmenovali: Renata Klestilová, Lucie Bydžovská, Magda Kindlová,
Jana Kroupová, Ilona Voldánová,
Lucie Šebková, Renáta Procházková, Hana Šnáblová, Kamila
Vladyková, Michala Novotná,
Šárka Zímová a Šárka Šupová.
Šest děvčat postoupilo do okresního kola. (-hč)

S P O L K Y, P Ř Í S P Ě V KOVDOÉTOHOTO
O R GPROSTORU
A N I Z AC
E M Ě STA
MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

O kénko
do
Z ákladní
mateřské
školyLISTŮ
O ty- nadpisy
P avla
uštěhrad
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ a
JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH
font B
Binner,
normální text bezpatkový font;

RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
TALENT 2019
lentovaní umělci a snaží se ukázat, zvyklá na dětský pláč a zvěrolékař
Tři středy v únoru, vždy odpole- pobavit svým pilně nacvičeným musí být ostražitý a mít odvahu se
dne, jsme objevovali mezi námi programem a potěšit naše smys- dobře rozhodnout :)
spolužáky z prvních, druhých ly. Střídá se napětí, výkon, potlesk V dalších hodinách děti prezentoa třetích ročníků, co děláme, když a bodování. Je až neuvěřitelné, že valy povolání svých rodičů. Něktenejsme ve škole. Kytara, flétna, tolik dětí umí, co umí. Nemohou ré přinesly i různé katalogy, vizitky
klávesy, gymnastika, balet, tanec, to ukázat v běžném školním živo- a názorné pomůcky. Představili
zpěv, kouzlení, bubny, kreslení, tě. Proto se taky tato soutěž pořá- jsme si práci architekta, projekkonstrukce, mažoretky a další. dá. Ptáte se, kdo byl vítěz? Samo- tanta, reportérky, uklízečky, proToto všechno a mnohé jiné dělají zřejmě že vítěze a pořadí porotci davačky, zdravotní sestry, lékaře,
děti ve svém volném čase. Což je určili. Ale skutečný vítěz byla od- policisty, názorně jsme viděli, jak
velmi dobrá zpráva. Jak ale posou- vaha, chuť, píle, talent, který máme pracuje odtahová služba. Mluvidit, kdo je z nich lepší? Neodra- my všichni někde schovaný v sobě. li jsme i o tom, jak zodpovědnou
dit nikoho v dalším snažení, když Jen jsme možná nedostali šanci ho práci mají maminky na mateřské
zrovna nevyhraje. To je nejtěžší probudit. A o to my se snažíme dovolené.
část celé soutěže. Neublížit, ale po- a budeme se snažit dál.
vzbudit, ukázat, co vše se dá dělat Chceme poděkovat všem soutě- Pak nadešel den D, kdy jsme se vya jak dobře. Kdo má odvahu, kuráž žícím. Byli jste stateční, úžasní dali zjistit zajímavosti o práci paní
a neztratí půdu pod nohama. Pro- a moc si vážíme toho, že jste se pečovatelky v buštěhradském DPS,
to probíhala celkem tři kola. První, rozhodli udělat nám všem radost o práci paní starostky a také o tom,
ve svém oddělení, kde si děti vy- a ukázat, která cesta je vám blízká co všechno dělá paní prodavačka
zkoušely a mnohé poprvé, jaké to a co vás baví. Tak se zase potkáme v cukrárně.
je vystoupit před ostatními. Druhé ve 3. ročníku soutěže Talent v no- Návštěvy jsme měli předem dokolo, to byl již souboj dětí v daném vém školním roce.
mluvené a děti si dopředu připraročníku a vítězové měli otevřené
Školní družina vily otázky, na které chtějí zjistit
dveře do finálového kola. Možná
odpovědi. Uvědomit si, co se chcese někdo zeptá: „A kdo byl v pome o daném povolání dozvědět,
Ve 2.B si povídáme o povolání
rotě? “ Jenom děti, spolužáci těch,
nebyl úplně jednoduchý úkol, ale
kteří vystupovali. Dětské oko, ná- Odlišnosti různých povolání, to děti se s tím popasovaly skvěle
zor, pohled je jiný než dospělého. bylo pro 2.B v prvouce téma celý a otázky byly originální a moc zaMohly si položit otázku, dokázal měsíc únor. Nejdříve děti zjišťo- jímavé.
bych to i já, líbilo se mi to? A pak valy, jaké dovednosti a vědomosti
tu bylo finále. V tělocvičně jsou člověk potřebuje k tomu, aby mohl Jako první jsme navštívili Dům
úplně všichni. Soutěžící, porota, vykonávat dané povolání. Mně s pečovatelskou službou a paní
diváci a rodiče. Na pomyslném osobně se moc líbila myšlenka, že pečovatelka Nachtigalová velmi
jevišti se střídají naši nadějní, ta- dobrá dětská doktorka by měla být ochotně odpovídala.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 4. DUBEN 2019
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– Ano.
Jak dlouho tu pracujete?
Poslední zastávka byla v cukrárně.
Tam jsme se dozvěděli, že
Je to těžké, být starostkou?
– Pracuji zde 7 let.
paní za pultem není cukrářka, ale
– Ano. Je to těžké v tom, že co- zákusky prodává. Práce se jí líbí
Líbí se vám vaše práce?
koli
udělám, tak půlka lidí s tím a pracuje tu skoro 12 let. Matema– Práce mě baví.
souhlasí a té druhé půlce lidí se to tiku používá také. Kromě prodeje
Jaké to je, tady pracovat?
vůbec nemusí líbit. Já a také za- také myje nádobí, chystá zákus– Baví mě to, ale je to fyzicky stupitelé musíme potom rozhod- ky na tácy, uklízí. Někdy pracuje
nout, co bude lepší pro většinu i 10 hodin denně. Pro děti bylo
i psychicky velmi náročné.
lidí a pro město. To je složité.
překvapením, že zmrzlinu si pan
Proč jste si vybrala toto povolání?
cukrář nevyrábí, tu jim vozí hoLíbí se vám tohle povolání?
tovou. Sami si vyrábějí zákusky
– Vlastně náhodou, doma jsem se
dlouho starala o ležícího pacien- – Ano, je to spíš funkce než po- a dorty.
ta. Paní ředitelka věděla o této mé volání. Člověk na to nevystuduje. Děkujeme tímto všem dámám,
praxi, tak mě oslovila…
Co vás na tom nejvíc baví?
které si na nás udělaly čas a trpěMěla jste v práci nějaký úspěch?
– Ta práce je hodně pestrá. Od livě odpovídaly na všetečné otázky dětí.
– Úspěchem je zachránit někomu toho, že komunikuji s lidmi, až po
to, TOHOTO
že rozhoduji
o tom,
co se bude
DO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; S paní učitelkou Ivanou Prášživot.
A když
mi zaNAHOŘE
to někdo
JEopravovat.
DŮLEŽITÝ VOLNÝ
PROSTOR
I DOLE;kovou jsme se shodly, že to bylo
Stalo se to
někdy?
poděkuje, to velmi
FONTY
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮpotěší.
- nadpisy font Binner,
normální
text bezpatkový
font;děkujevelmi
obohacující.
Dětem
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
me
za
to,
jak
byly
spontánní.
Jste
– Máme terénní pracovníky. Ti Pracujete také s počítačem?
skvělí!
třeba rozvážejí obědy starým lidem a někdy se stane, že jim ni- – Ano, píšu články, dopisy, maily.
Za třídu 2.B
kdo neotevře. To se pak musí řešit Pracuji s tabulkami.
Renata Dvořáková
a stává se, že se tak zachrání lid- Potřebujete ke své práci matemaský život.
tiku?
Podařilo se to i vám?
– Ano, hodně počítám.
– Ano, dvakrát.
Aby vás někdo neokradl?
Mohou si vaši klienti (děti napsaly – Přesně tak. (Rozvíjí se krátká
důchodci) vybrat pokoj?
debata o podvodu p. Ratha)
– To ne, pokoje se uvolňují po- Kolik hodin denně pracujete?
stupně, poté se přidělují.
– To je různé. Někdy do 17 hodin,
Jak se daří důchodcům?
jindy do večera, někdy i o víken– To je individuální, hodně záleží du. Stalo se, že jsem pracovala Povídání dětí z 2.B s paní starostkou.
i v noci. To když řeším třeba v půl
Foto: archiv školy
na zdravotním stavu.
druhé v noci výbuch plynu. Ve
Pak došlo i na osobní otázky :)
funkci starostky jsem nepřetržitě. Lyžařský kurz Postalm/Strobl
Původně jsme rozhovor s paní Kam chodíte na oběd?
(Rakousko)
starostkou neplánovali. Chtěli
jsme navštívit knihovnu, ale paní – To je různé. Někdy domů, ně- I letos jsme vypravili velice poknihovnice měla dovolenou. Paní kdy do restaurace U Junků, někdy četnou skupinu 39 žáků druhého stupně do alpských velehor
starostka nám vyšla vstříc a udě- si dám pizzu.
na lyžařský kurz. Základnou pro
lala si na nás čas. Nejprve jsme Co vám chutná?
náš výcvik se stal krásný penzion
byli v sále zámku, poté nám do–
Všechno.
Carl-zone v rakouském Stroblu
konce ukázala svoji pracovnu!
na březích nádherného horského
Jak relaxujete?
Kolik let jste starostkou?
jezera Wolfgangsee. Na samotné
–
Zpívám
ve
sboru,
tancuju
flalyžování se jezdilo denně do ne– 4 a kousek.
menco, ráda cestuji.
dalekého skiareálu Postalm.
Jak jste se stala starostkou?
V pracovně se děti vyptávaly na Po rozdělení do družstev se žáci
– Lidé mě zvolili ve volbách. (Dě- obrazy na stěnách, na znak měs- učili dle svých dovedností technitem vysvětlila, co to volby jsou)
ta a žasly, kolik papírů má paní ky sjezdového lyžování od smýstarostka na stole (asi má té práce kaných oblouků po carvingové
Vážíte si své práce?
opravdu hodně :).
řezané oblouky. Počasí nám přáčíSLO 1., březen 2015
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lo od pondělí do čtvrtka, a tak
jsme lyžovali ve slunečném počasí při teplotách kolem nuly na
třech metrech sněhové pokrývky.
Někteří žáci si mohli dobrovolně
vyzkoušet ve středu snowtubing.
Ve čtvrtek odpoledne jsme ulevili našim nohám krátkou procházkou k jezeru. V pátek padal
mokrý sníh, ale ani to polovinu
zúčastněných žáků neodradilo.
Každý večer jsme se dívali na videa z našeho lyžování, hráli různé
hry a aktivity a vyplňovali předem připravené deníky.
Na závěr bych rád pochválil
všechny děti za disciplínu nutnou pro takovou akci, za snahu ve DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
výcviku a za legraci, kterou jsmeJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR
Absolventi
školního
lyžařského kurzu v Alpách.
NAHOŘE
I DOLE;
všichniFONTY
zažili.POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font
Foto:
archivnormální
školy text bezpatkový font;
Binner,
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA 0,8b
Příští rok se těšíme znovu na další
lyžák.
Mgr. Václav Barták + kolektiv
Školní florbalová liga
Již posedmé se letos žáci ZŠ
Buštěhrad rvou jako „Tygři“ ve
Školní florbalové lize (Florbalem proti drogám a kriminalitě).
Ve vydařeném projektu se letos
vzájemně střetává 8 škol z okresu Kladno ve školním věku 3.–7.
třídy.
V předchozích dvou letech naši
borci vybojovali shodně bronzovou příčku a i letos mají cíle hodně
vysoko. Nově skládající se tým má
za sebou polovinu základní části,
v níž si buduje co nejlepší pozici
pro závěrečné vyřazovací boje ve
finálovém dni. Náš tým, který poctivě trénuje každý týden dvakrát
již od sedmé hodiny ranní, se zatím prezentuje líbivou a kvalitní
hrou. Čtvrtá příčka neodpovídá
předvedené hře, protože zatím
vázne koncovka, ale kluci z naší
školy dovedou přehrávat i výběry, kde je větší zastoupení aktivních hráčů florbalu. Nejproduktivnějším hráčem týmu je dosud
Matyáš Pajkrt. Dalšími oporami
jsou Kristián Šáda, Lukáš Záruba, Marek Chocholáček a stále se
zlepšující nováček v brance Oleh
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Florbalisté ZŠ Buštěhrad v akci. Foto: Bohumil Kučera

ročí 100 let republiky. Díky našim
výtvarníkům byla místní Sokolovna krásně tematicky vyzdobená nejen v barvách naší trikolóry.
Nápaditými modely z naší stoleté
éry zářili všechny tanečnice i tanečníci. Dvě skvělá předtančení
nám předvedli žáci naší ZŠ skupina Hollywood a tanečnice z taneční akademie Kristýny Kotinové
Školní ples 2019
z Kladna. Samozřejmě nechybělo
Již tradičně se v únoru konal ples půlnoční překvapení učitelů ZŠ.
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad. K tanci nám hrála výborná kapeTentokrát bylo tématem plesu výFedorovych. Nedílnou součástí
týmu jsou i skvělí rodiče, kteří nás
mohutně podporují a povzbuzují.
Držte nám palce do druhé polovině sezóny, abychom dokázali splnit naše nejvyšší ambice.
Mgr. Václav Barták – trenér
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la All Right Band a o naše chutě
se dobře postarali „Jelen a Zelí“,
„Mandlová“ a barmani divadla
Kix. Rádi bychom touto cestou

O slava D ne

ještě jednou poděkovali za spolu- taneční parket. Všichni si zasloupráci. Poděkování patří též všem ží 1*! Už nyní se těšíme na další
sponzorům, kteří nám darovali ročník plesové sezóny.
ceny do tomboly, a Sokolům za
Kolektiv ZŠ

žen

Po vydařené oslavě MDŽ v minulém roce jsme si řekli, že to musíme zopakovat.
A tak jste byli v pátek 8. 3. pozváni
do reprezentačních prostor našeho zámku k oslavám celosvětového svátku žen.
Ten, kdo přišel – a bylo vás opravdu požehnaně, nejen žen, ale
i mužů a dětí – určitě nelitoval.
Podařilo se opět jedno krásné se- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
tkání lidí, kteří si chtějí užít spo- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
lečné chvíle, a jsme rádi,RÁMEČKY
že našeOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
akce oslovila širokou veřejnost.
To, že jsme se dobře bavili, bylo
také zásluhou skvělé kapely Kudrnáči, která má v repertoáru country hudbu, byli prostě skvělí, a tak
jsme nejen poslouchali a zpívali,
Z oslavy MDŽ na zámku. Foto: J. Havlíčková
ale také tančili.
Další nabídkou byly prodejní vý- šovská, Zdena Doležalová, Moni- vá vše zvěčnila, a tak si můžete
stavy nádherných šperků a vitráží ka Folvarčná a Magda Šudáková. užít naši oslavu alespoň ve forpaní Moniky Folvarčné, keramika
mě obrázků na našich webových
paní Radany Švecové, která bohu- Sponzorkou byla také paní Mar- stránkách.
žel k prodeji nebyla, ale ozvlášt- tina Sejkorová se svými skvělými
nila a mile doplnila prostory sálu mandličkami z obchůdku „Mand- Děkujeme všem, kteří akci podpořili a podíleli se na její realizaci,
i chodby. Paní Radana nám nabíd- lová“, moc děkujeme.
la také skvělé ručně vyráběné pe- Vynikající chlebíčky připravily zejména MěÚ, které nám umožniněženky, batikovaná trička, tašky členky „Věčně mladých“, které se lo využít krásné prostory zámku.
a různé textilní doplňky.
postaraly rovněž o nealko nápo- Takže příští rok opět na shledaProstě si užilo oko, ucho i chuťové je. Vínko ale nechybělo a staral nou.
pohárky, o ty se postaraly a spon- se nám o ně náš Jára Douša. Naše
zorsky nám upekly Helena Hore- dvorní fotografka Jitka HavlíčkoZa VMS — St. Šumná

Ž ivot

mezi

S luncem a  Z emí

Rozhovor s Michalem Krčmářem,
prvním sólistou Finského národního baletu v Helsinkách.
Krátce před Vánoci minulého roku
mi volá paní Zdena Doušová: „Nechceš udělat rozhovor do Zpravodaje s klukem, který prožil svoje
dětství na Buštěhradě a dnes je
sólistou Finského národního baletu?“ „No to chci!“ „Tak se stav
u nás na kafe, přijď na Silvestra ve

dvě.“ S pocitem eléva u New York
Times, který zaskakuje za kolegu
na dovolené, se s vidinou několika posledních hodin do konce roku
usazuji u Doušů, kde kromě domácí posádky jsou přítomni ještě
manželé Dědkovi a kapitánka Věčně mladých seniorů Stáňa Šumná,
na stole voní káva a hromady lákavého cukroví. Sotva si srknu, když
zazvoní zvonek a po chvíli vstupuje
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sošný mladý muž v doprovodu se
svou prababičkou, paní Janou Zárubovou. Kromě přátelského úsměvu, pevného stisku ruky a přímého
pohledu do očí vás zaujme nenucenost, s jakou se příchozí na gauč
uvelebí, či spíše ze vzduchu snese –
do vzpřímeného a zároveň uvolněného sedu. V mysli se vám vybaví
kočky domácí, které se na plaňkovém plotu usazují v dokonalé rov-
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nováze, aniž by zbytečně napínaly přibližně 6 týdnů, pokud je to pro výraz, oživit je – učinit je tělem.
jediný sval navíc. S konečnou plat- nás absolutní premiéra. Pak násle- Obrazně i doslova. Tanec a hudba
ností vám dochází, že tohle setkání duje další zkouška programu na se k sobě mají jako Země a Slunce:
nebude z těch běžných. Nu, nebylo. jinou produkci, která pokračuje není to Země, kdo ozařuje Slunce,
Posuďte sami.
do 13.30, což je příprava další role ale naopak, a není to Slunce, které
s jinou partnerkou.
pro svůj život potřebuje Zemi, ale
Otázka BZ:
naopak.
Začněme tím, co máme všichni BZ:
společné: lidské tělo. Zatímco my Zmiňujete přípravu s partnerkami: BZ:
je cítíme hlavně tehdy, když nás jaké je a co obnáší tanečně-pracov- Viděl jsem záznam vašeho Romea.
něco bolí, jsme unaveni nebo je ní partnerství?
To, jak váš Romeo objevuje „mrtnám zima či vedro, vy je vnímáte MK:
vou“ Julii a jak na to reaguje, bylo
v každém okamžiku velmi zřetelně.
strhující a přitom neokázalé. Jak je
Jak tanečník vnímá své tělo? Jaký Tanec je spolupráce a partnerství to prosím s choreografií, v čem tkví
je běžný den sólisty klasického ba- je 70 % všeho, co dělám. Přechod jádro vztahu mezi hudbou a pohyod jedné partnerky ke druhé je bem?
letu?
opravdu velká změna. Je to, jako
Michal Krčmář (MK):
když přesednete z Ferrari do te- MK:
TOHOTO PROSTORU
MONTOVATmá
OBSAH;
To je dobrá otázka na úvod. DOrénního
vozu – partnerka
ji- Kromě hudby je vždy rozhodující
VOLNÝruce
PROSTOR
NAHOŘE
DOLE; vztah mezi režisérem a choreograKaždý tanečník se časem naučíJE DŮLEŽITÝ
nak dlouhé
a nohy,
má I jinSTEJNÉ
JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
Binner,fem,
normální
textpodstatou
bezpatkový je
font;
vnímatFONTY
tělo, aPOUŽÍVAT
nejen to
svoje,
velde těžiště, atd.
To- nadpisy
hraje font
velkou
jehož
opět spoRÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
mi pozorně. Například z toho, jak roli zejména tehdy, když děláte lupráce a tvorba. Je to vzájemná
mi někdo podá ruku, rovnou po- záskok: dopoledne vám zavola- spoluúčast na společném tvůrčím
znám, kdo je jaký tanečník, jakou jí, že váš kolega ten den nemůže procesu, který oba současně spomá energii, zda má sílu, jaký má vystoupit, a namísto šesti týdnů lečnými silami objevují, vytvářejí
temperament a tak dále. Kromě máte k dispozici pouhou jedinou i řídí. Tohle je velmi široké téma,
tance jsem se nějaký čas zabýval hodinu na to, abyste s novou part- o kterém by se dalo mluvit velmi
i bojovým uměním karate a aiki- nerkou nazkoušel a večer odtančil dlouho, nebudu proto usilovat
do, zajímal jsem se o pilates a po- celé představení, během kterého o nějakou definici, ale podělím se
dobné techniky. Kromě toho, že je jste zodpovědný nejen za sebe a za o svůj názor. Na prvním místě je
to můj pracovní nástroj, lidské tělo úspěch svůj a celého divadla, ale příprava scén. Musíte nejdříve věmě ohromně zajímá. A jaký je den především za partnerčinu a svoji dět, o čem jsou, jaký je v rámci ceprofesionálního klasického taneč- bezpečnost. Tady bych rád zmí- lého představení jejich úkol, jaký
níka? Dobrá, tak si to vezměme nil ještě i tempo napojení se na účinek mají vyvolat. Za druhé
podle současné situace, kdy tan- partnera: někdy si tempo udávají právě tohle musíte nějak sdělit tacuji Prince v Popelce (pozn.: balet partnerky samy a vy za nimi tzv. nečníkům, a to co nejjednodušeji,
Sergeje Prokofjeva, choreografie běháte, jindy to naopak celé řídí- tedy tak, aby věděli, jaký vyprávěDavid Bintley, šéf Královského te všechno vy, ani jedno ale není jí příběh a jaká je jejich role nebo
baletu v Birminghamu), takový ideální. Tím hlavním řídícím prv- úkol v každém okamžiku dané
běžný den, který vrcholí večerním kem je vždy hudba. Jenomže vůči scény i celého příběhu. Dále je tu
představením. Ráno vstanu a dám hudbě jsme každý citlivý jinak, způsob, jakým ke konkrétnímu
si něco k snídani, nejraději něco někdo více, někdo méně. Pro mě dílu přistoupíte. Jako tvůrce můsladkého a kávu. V 10.00 mám je hudba naprosto zásadní. Kromě žete nějakou roli škrtnout, stejně
trénink na 75 minut, který je pra- baletu jsem čtyři roky studoval tak ji ale můžete i přidat. Můžete
videlně 6x týdně; dnes dopoledne hru na klavír, dělám i vlastní cho- měnit i pohlaví postav – měnit
jsem byl v ND Praha taky, připra- reografie na hudbu různých auto- ženskou roli v mužskou a naopak,
vit představení Louskáčka do Mi- rů; třeba takový Bach, to je řád, vždy ale s vědomím, aby to něčelána s Alinou Nanu. Jeho smyslem matematika, zatímco takový Mo- mu prospělo. Například můžete
je zahřát všechny klouby, vazy, zart tam má úplně všechno. Ta- mít v souboru skvělou tanečnici,
svaly. Je to nanejvýš důležité cvi- nec bez hudby není ničím. Je jen která má osobitý, originální temčení, jehož smyslem je tělu připo- pouhým pohybem, čistou mecha- perament, jehož projev by se vám
menout, v čem tzv. „jede“, a hlavně nikou. Teprve s hudbou vstupuje hodil do celé mozaiky příběhu,
předejít úrazu během večerního do pohybu „propojenost“, pro mě můžete se proto pokusit pro tenpředstavení. Pak je zkouška kolem ideál tance. Emoce, jejich projevy to temperament najít místo v cel20 minut, kdy se dolaďují klíčové a proměny je pro mě přirozenější ku a tím jej obohatit. Ptáte se na
prvky na večerní představení role, vyjádřit s hudbou, kdy jim pro- vztah mezi choreografií a hudbou,
na které s partnerkou pracujete střednictvím svého těla mohu dát zkusme si představit nějaký kon-
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představení si dopřávám relax,
krétní problém, nebo úkol, který MK:
je potřeba vyřešit. Řekněme, že Ó ano. Takže ve 13.30 si dám někdy, když nemám na druhý den
jako choreograf mezi dvěma hoto- pořádný oběd, naprosto cokoli, žádnou povinnost nebo je po prevými, dokonalými scénami nebo knedlíky, vepřovou, co chcete. Po miéře, si dám pivko, povídáme
obrazy, které už máte promyšlené obědě kolem jedné hodiny spán- s přáteli a podobně.
a prověřené, máte celé 2 minuty ku, a pak si dopřávám odreago- BZ:
hudby, které musíte něčím vypl- vání – sleduji nějaké DVD nebo
nit. To ale není jenom tak. Musíte záběry ze zkoušek, nebo úplně Při rozmluvě o práci s emocemi
totiž vymyslet něco, čím účinek vypnu hlavu a klidně si dám Pla- mi dovolte vrátit se ještě k tématu
k partnerství. Ve škole se naučíte
předchozího výjevu nesmažete, yStation. V 17.00 přicházím do tančit, ovládnete principy techniky,
a ani vám nesmí vzniknout hlu- divadla a dopřávám si minimálně naučíte se, jak vytvářet umělecký
ché místo, a zároveň musíte nějak 30 minut k rozcvičení, prohřá- výraz. Absolvujete i výuku partpřipravit půdu pro to, co má tepr- tí svalů, kloubů, atd. Poté začíná nerství, prosím? Máte třeba nějaké
ve přijít a vyrůst. A tady je rozho- vstup do role, kostýmu, pak mas- kurzy nebo vzdělání v psychologii?
dující, jakým typem choreografa kérna, finální úprava a nástup na Nebo vše objevujete až za běhu?
nebo režiséra jste. Tanečníkovi představení, které začíná v 19.00
můžete všechno vytvořit, do pun- a končívá kolem 21.40. Poté opo- MK:
na,TOHOTO
děkovačky,
odpočinek.
PROSTORU
MONTOVAT OBSAH; Všechno je ve vašem původu,
tíku předepsat každý krok a gesto. DO
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE I DOLE;v místě, odkud pocházíte, a ještě
Můžete mu také vymezit prostor BZ:
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na svoji babičku, která je tu
mu a říci mu, že na dané hudeb- gram. Jak je to s takzvaným výní ploše má předstírat pláč nebo stupem z role po představení? Být s námi). Právě ona mi od mala
projevit nějakou konkrétní emoci. permanentně po celé dvě tři hodiny vždycky říkala: „Pozdrav! PoděAnebo mu můžete dát naprostou v intenzivním pohybu těla a emo- kuj! Komunikuj! Když nikdo nevolnost, aby hudbu, čas i prostor cí, ostražitosti a kontaktu s dějem, mluví, začni ty, otevři to, nemáš
scény od bodu A do bodu B napl- s hudbou, scénou, s kolegyní a s ce- co ztratit!“
nil po svém, ale tak, aby si vše za- lým souborem, orchestrem a publi- Slovo si bere prababička MK,
chovalo smysl, který tomu náleží. kem je bezpochyby velmi náročné paní Jana Zárubová:
Přiznám se, že právě poslední ze a v člověku to nějaký čas doznívá… Tady musím říct, že to není všechjmenovaných přístupů je mi nejno. Jednou jako malý kluk vletěl
MK:
blíž. Detailismus může tanečníka
s kolem pod auto nějaké ženské.
svázat, neumožní mu projevit svůj Ano, to máte pravdu. Třeba tako- Když pak přijeli policajti, tak na
vlastní naturel. Někdy příliš mno- vý Oněgin má velmi silný konec, pomoc přišel tatínek kamarádky
ho režijních nebo choreografic- bývaly noci, kdy jsem po předsta- Kristýny, Zdeněk Velc, která vše
kých připomínek a úkolů člověka vení nemohl spát. Když vystupu- viděla, a Míša mu prý říkal „protzv. strčí do krabice, tvůrčí proces jete v pohádkovém příběhu a hra- sím vás, to byla moje vina, ta paní
se zastaví, ustává vývoj. Naopak jete dobrosrdečného a veselého za to nemůže, a prosím, neříkejte
bývá ohromné, když choreograf prince, je to jiné, časem se naučíte to mé prababičce, ona je už trochu
i režisér dají tanečníkovi důvěru, přepínat do reality velmi rychle. starší, mohla by to těžce nést“, takať danou scénu naplní podle své- Jakmile spadne opona, řeknete si že bych dodala: i ohleduplnost.
třeba „to jsem si zase ošoupal triho vlastního výkladu. Právě tehdy kot na kolenou“, jste rychle zpát- MK:
vznikají nečekané objevy, které ky v „próze“, myslíte na praktické
jsou přínosem pro každého účast- věci. U emočně vypjatých rolí je Ano, ohleduplnost je základ.
níka zázraku, včetně diváka. Mi- to ale jiné. Třeba v Manon, nebo BZ:
mochodem, možnost práce v me- takový Spartakus, z toho je někdy Ve svém medailonku („Já neplázinárodním souboru, kde jsou opravdu těžké vystoupit. I to je nuju svou budoucnost“, na http://
tanečníci doslova z každého kou- ale potřeba se naučit, je to součást www.michal-krcmar.cz/clanky/vitu zeměkoule, je rovněž nesmírně řemesla a takříkajíc „bezpečnosti dea---variace.html) říkáte, že špatobohacující – tolik typů a tempe- práce“. Báječný kolega a režisér nou kritiku nebo poznámku vůči
ramentů na jednom místě!
Gustav Skála mi v této věci dal sobě si v žádném případě nikdy nevelmi cenou radu: „Musíš to umět berete špatně.
BZ:
v nejlepším slova smyslu ´hrát´.
Vraťme se ke dni sólisty Finského Nejde to stále znovu a znovu pro- MK:
národního baletu, skončili jsme ve žívat na 100 %, jinak si koleduješ Negativní poznámka nebo špat13.30…
o infarkt ve 40 letech.“ Takže po ná reakce je dobře, něco vám točíSLO 1., březen 2015
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tiž vždycky dojde. Nadto nebudu
urážet třeba pedagoga, který má
kariéru za sebou, hodně toho dokázal a má třeba zrovna špatný
den. Jednoduše: nemá smysl trávit
život v hádkách, musíme se smát,
dokud máme vlastní zuby (krátká
odmlka)… ale hlavně i když už je
pak i nemáme (smích)!
Stáňa Šumná:
Je známo, že mezi tanečnicemi je
velká rivalita. Je to stejné i u tanečníků?
MK:
Rivalita je velká, u kolegů menší než u kolegyň, ale je. Ve svých
28 letech jsem už starší tanečník, DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
NAHOŘE I DOLE;
v podstatě v polovině kariéry, tak-JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR
Martin font
Krčmář.
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nad tím trochu pousmívám, hlavně když sleduji ty mnohem mlad- vrtěl o sto šest – maminka si toho éry jsem byl v této pozici nesčetší, kteří se tak snaží, ale nemají všimla a možná i proto dnes stále někrát. Můžete to vzdát, anebo
začít pracovat od píky. Práce od
ponětí, co dělají, a neřeknou si tančím (smích)…
nuly vás na konci odmění novou
o pomoc. Když jsem začínal tan- BZ:
zkušeností z nečekaného výkonu
čit hlavní role, tak jsem byl „hladový“ po každé informaci a věděl O klasickém baletu platí, že ta- a z pocitu dobře odvedené práce.
jsem, že je nejlepší získávat zkuše- nečníci svůj pohyb cítí a směřují Ale ještě k té „Africe“. Využívánosti od zkušených. Nakonec, to od pasu směrem nahoru, k obloze, ní „podlahy“ v moderním tanci
nejdůležitější si odnesete z jeviš- zatímco u afrického tance od pasu hodně zlepšilo mou „klasiku“. Potě, kde jste na vytvoření role sám. dolů, do země. Jak tohle dělení vní- mohlo mi to taky najít nové způsoby, jak šetřit svoje tělo: v klasice
Když jsem začínal jako sólista máte vy, prosím?
je skoro všechno nastaveno nev baletu Státní opery Praha, tak MK:
přirozeně, od rukou až po prsty
jsem své role stále diskutoval se
sólisty, hlavně s mým bývalým ko- Ano, to je pravda! Záleží na ta- u nohou. Mimochodem, málolegou Jurou Slypychem, který mi nečníkovi, jak pracuje a kolik se který taneční pedagog tělo tanečna škole a v začátcích kariéry hod- toho chce naučit během své ka- níkovi na začátku nastaví tak, aby
ně pomohl a otevřel mi oči i mysl. riéry. U mého povolání je úžasné se neničilo. Samozřejmě se tomu
to, že mohu zkusit mnoho stylů snaží vyvarovat, ale neznají třeba
Stáňa Šumná:
tance. V mnoha případech začí- pilates, nebo potřebně anatomii,
nám úplně od nuly. Např. přijde upřednostňují dril, techniku, atd.
Jde vůbec dělat balet bez emocí?
mladý choreograf se svým osobi- Taneční pedagog má obrovskou
MK:
tým stylem a před vámi jsou dvě zodpovědnost. Klasický tanec tělo
Jistě! Jsou například i abstraktní možnosti. Můžete si říct, že to, co ničí hlavně tehdy, když na začátku
balety bez příběhu, bez emocí… dělá, je moderní blbost a vzdát to. taneční mistr špatně tanečníkovi
Pokud mohu mluvit sám za sebe: Anebo můžete zkusit něco nové- tělo a kyčle tzv. posadí. Někdy pak
s baletem jsem začínal v osmi le- ho, na čem onen choreograf pra- tanečníci končí zbytečně brzo.
tech, opravdu mě to chytilo až tak coval už několik let a vy teď jeho Abych se vyjádřil přesněji, já nav patnácti. To, o čem jsem nevě- zkušenosti můžete využít ve svůj příklad nerehabilituji, ale tančím
děl, jsem ale podvědomě dával prospěch během pouhých několi- tak, abych rehabilitovat nemunajevo už mnohem dřív. Když ze- ka týdnů. Člověk se nikdy nepře- sel (s tím, mimochodem, souvisí
mřel Freddie Mercury, to mi byl stává učit a v našem povolání to i ono mé odreagování se při Plarok a půl, v rozhlase hodně hráva- platí dvojnásob. Já nové věci při- yStation; smích). Proto důsledně
li The Queen. Ta hudba mě něčím jímám s otevřenou náručí, stavě- každý den trénujeme a procvičusilně oslovovala, tehdy jsem se na jí mě sice do nepohodlné pozice jeme svaly. Onen ranní trénink, ta
„Queeny“ před rádiem v plenkách začátečníka, ale je to také výzva. pravidelná údržba zahrnuje záklaDnes mohu říct, že během karičíSLO 1., březen 2015
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dy techniky, vytočení kyčlí, pro- dokola je nejen únavné, je to velká lidi ze 23 zemí: z Francie, Belgie,
vázanost jednotlivých partií těla, zátěž pro celé tělo, zejména kosti. Švédska, Kanady, Brazílie, Estonpozice, skoky, ruce… Cvičíme Můžete například dopadat na celé ska, Rakouska, Španělska, Itálie,
svalovou paměť. Šetříme své kos- chodidlo, nebo nejdříve na špič- Japonska, Bulharska, Čech, Sloti, kterým věnujeme mimořádnou ku a došlápnout, atd. Zkrátka se venska, Číny, Koreje, Ruska, Finpozornost, svaly totiž regenerují opravdu vyplatí při práci myslet, ska, Německa, Británie, atd. Byl
mnohem rychleji než kosti a vazy. být ve střehu, neustále pozorovat. by div, kdyby mi tohle neotevřelo
A jíme, jak je třeba. Já například BZ:
oči! Zásadní je taky mít srovnání,
něco malého sním každé tři hoto ale nepořídíte doma, aby člodiny. V celé přípravě a práci taky Jste prvním sólistou prestižního za- věk viděl, co má doma, musí vyjet
nejde jenom o to, jak mnoho, ale hraničního uměleckého ansámblu. ven, jinak to nejde. Třeba takové
jak. Pouhá pravidelnost a režim Co byste Češkám a Čechům řekl Helsinky před 200 lety nebyly nic,
nestačí. Někdy svým studentům o svých zkušenostech z práce v za- zato v Čechách máme nesmírně
na kurzech říkám „don´t work hraničí a s lidmi, kteří pocházejí ze bohatou historii, památky, rozhard – work smart!“ (pozn.: ne- všech koutů zeměkoule?
manitou krajinu, historické osobpracuj tvrdě – pracuj chytře!). MK:
nosti. A dnes? V Helsinkách mají
Vezměme si příklad třeba při zveneskutečné divadlo, které je vidět
dačkách s partnerkou. Jsou taneč- Mí rodiče neuměli jazyky, ale z každého místa ve městě, zato
TOHOTOmi
PROSTORU
MONTOVAT
vždycky
říkali „Jdi
ven aOBSAH;
uč historické centrum Prahy dusí
níci, kteří všechno dělají rukama, DO
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I
DOLE;obchůdky s bábuškami… Proto
se!
Poznej!
Zkus!“…
Máma
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třeto já bych nedokázal. Třeba na
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ale při zvedání pomáhám noha- bys dělal, kdyby Michal byl gay?“ vy, od rodičů. Vždyť od cizinců se
ma – například při zvedání tady a táta jí odpověděl: „No tak bys- můžeme naučit to lepší a navzátoho stolu bych od začátku zapojil me na pivo chodili ve třech“ – jem si můžeme pomáhat, ne si zái nohy. S tanečnicí navíc využívám oba jsou ohromní, otevření lidi. vidět a nadávat jeden na druhého.
dynamiku, švih. Myslet při práci Máma, za svobodna Alena Vever- BZ:
ková, je odtud z Buštěhradu, kam
se prostě vyplácí! (smích)
jsem jako kluk jezdíval hrozně Nelze než souhlasit. Na závěr obliVáclav Dědek:
rád. Byla tu pro mě naprostá vol- gátní otázka: kdy vás můžeme viJak vlastně zvládáte všechny ty zve- nost pohybu, běhání po ulicích, dět na domácích jevištích?
dačky, skoky a piruety? To s sebou na hřišti, lezení do „skály“… všu- MK:
de jsem mohl, všechny okolo jsem
nese i značné riziko, že?
znal. Buštěhrad je pro mě místem V dohledné době se nic nerýsuje,
MK:
spojeným s prázdninami, s létem, ale můžeme se vidět 19. a 20. ledDivák musí vidět, že to máte pod volností a volným časem – v Pra- na v Miláně.
kontrolou, že jste klidný. Jsou ta- ze nebylo moc jednoduché napří- BZ:
nečníci, kteří třeba nějaký prvek klad jezdit na kolečkových bruscvičí 1000x, přičemž se jim to lích po ulicích, jak se vám kde My ale 19. ledna taky tančíme – na
třeba 3x vůbec nepovede, takže zlíbí. Jako malý jsem si říkával, že městském plese! (společný smích).
pracují ještě více tak, aby zvýši- na Buštěhradě je mi dobře a jed- Moc vám děkujeme za to, že jste si
li pravděpodobnost, že to dobře nou že bych tu chtěl bydlet – a vi- na nás udělal čas na společný rozdopadne. Já pracuji tak, abych to díte, jak to dopadlo! (smích)… ale hovor. Ať se vám daří!
tzv. dal hned na začátku 3x za se- abych se vrátil k vaší otázce. Víte,
bou bez zaváhání, a pak nemusím myslím, že Češi jsou od roku ´68 MK:
absolvovat oněch dalších 997 po- hodně uzavření vůči neznámým Děkuji, vám též!
kusů. Tím chci říci, že je důležité věcem a novému myšlení. Když
Text: Martin Kosa
umět najít chybu. Jak jsem zmínil mluvím s Američanem, s Italem,
výuku s mladšími kolegy, ohrom- s kýmkoli u nás v divadle, vychvá- -ným pomocníkem je video: mu- lí svou zemi do nebes, zato když
síte se naučit vnímat svoje tělo mluvím s Čechem, řekne, že u nás Michal Krčmář (nar. 1990 v Praa naučit se najít místo, kde vzni- doma máme hrozné problémy, ze) na Buštěhradě prožíval svá
ká chyba. Ptám se vždycky stu- lidé nejsou spokojení, peněz že klukovská léta u své prababičky,
dentů: „proč se ti to nepovedlo?“ je málo, zato cikánů habaděj… paní Boženy Šafrové, a babičky
a vedu je k tomu, aby si všechny Co takovému člověku na tohle Jany Zárubové. Od útlého věku
kroky složili pozpátku až na za- říct? Jenom u nás v souboru, kde se hodně věnoval sportu, zejména
čátek a v celé krokové sekvenci se mám 89 kolegyň a kolegů včet- hokeji, fotbalu a cyklistice. K tannaučili najít chybu. Cvičit pořád ně dalších profesí v divadle, jsou ci se dostal v osmi letech právě
díky hokeji: aby ho mohl začít
číSLO 1., březen 2015
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hrát naplno, musel splnit jed- Japonsku, Portugalsku, Německu, a osobností baletu, např. Oněgina
nu danou podmínku, a to zkusit Polsku, Maďarsku, Číně, Rusku, v Oněginovi, Romea v Romeojednu hodinu tance v Základní Slovinsku, Itálii, Estonsku a též na vi a Julii v chor. Johna Cranka,
umělecké škole Nad Alejí v Praze slavnostním večeru pro kambo- Solora v Bayadéře v režii Natalie
se zaměřením na tanec. Po první džského krále Norodona Sihamo- Makarové, kde mu i partnerkou
hodině mu zdejší profesorka Jana niho ve Phnom Phenu.
byla nejslavnější balerína Svetlana
Kittnarová (Čižinská) doporučila, Po skončení studií byl rok sólistou Zakharová, nebo Basila v Donu
aby se začal věnovat tanci a zku- Bohemia Baletu, hostoval v baletu Quijotovi v chor. Patrice Barta
sil talentové zkoušky na Taneční Divadla J. K. Tyla v Plzni a v Ná- z Pařížské opery, kterého tančil
konzervatoř hl. m. Prahy. Tu v le- rodním divadle moravskoslez- s Polinou Semionovou, hvězdou
tech 2001–2009 vystudoval s di- ském v Ostravě a ve Státní opeře Amerického baletního divadla
plomem Nejlepší absolvent roku Praha, kde v sezoně 2010/11 získal a Berlínské opery... více na youtu2009. Ještě za studií se zúčastnil sólovou smlouvu a stal se jednou be: michalkrcmarofficial, Michamistrovských baletních kurzů nejvýraznějších osobností této lovu kariéru můžete sledovat na
pod vedením Darii Klimentové, scény. V prosinci r. 2010 hosto- sociálních sítích...
kde ho trénoval např. Otto Bube- val ve Finském národním baletu, Více na www.michal-krcmar.cz
níček, získal řadu cen v meziná- kde je od sezony 2011/12 sólistou, nebo v medailonu pro Český rozrodních baletních soutěžích doma od prosince 2011 až dosud prv- hlas „Já neplánuji budoucnost“
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
i v Rakousku, Francii, Polsku, vy- DOním
sólistou.
Během NAHOŘE
své kariéry
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR
I DOLE; na http://www.michal-krcmar.cz/
stupoval na festivalech klasického tančil hlavní
role
v
nejslavnějších
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S P O RT
100 LET FOTBALU NA BUŠTĚHRADĚ
Ohlédneme-li se zpět po uplynulých 100 letech činnosti klubu,
uvidíme, že byly roky úspěšné,
plné radosti, pohody a sportovních triumfů, a naopak zase byla
období, kdy se nedařilo a ani veškeré vynaložené úsilí nepřinášelo očekávané výsledky. V tomto
zkráceném příspěvku však připomeneme spíše okamžiky úspěšné
a veselé.
Pár slov úvodem
V dlouhé éře buštěhradského fotbalu vyrostla řada hráčů, jimž se
podařilo hrát ve vyšších soutěžích
po celé republice i v zahraničí. Jelikož není možné všechny vyjmenovat, připomeňme si alespoň ty,
kteří dosáhli k metám nejvyšším
a zůstali v paměti mnoha příznivců: za SK Kladno hráli Václav Kváča, Miroslav Šícha, Zdeněk Koča,
Karel Huřík, Jan Fridrich a Václav
Sršeň, který jediný reprezentoval
Československo. Ve Viktorii Žižkov hrál Vladimír Jašek, za FK
Jablonec Václav Karmazín, v Libni a v Teplicích Antonín Fridrich,
v Trenčíně a v Kladně Antonín
Dědič a za ŠK Bratislava hrál JočíSLO 1., březen 2015
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sef Kaiml, který působil i v Rakousku, Itálii a Austrálii a svou
kariéru završil jako sportovní redaktor Rádia Svobodná Evropa.
V posledních letech také Jaromír
Šilhán. Jako nejlepší střelec v historii SK Buštěhrad pak zazářil
v sedmdesátých letech Jan Fencl,
který sehrál 620 zápasů a vstřelil
340 branek, nebo rovněž Jaroslav
Šturm, jenž hrál v neuvěřitelných
820 utkáních, což je v historii klubu absolutně nejvyšší počet!
Klub vychoval také hodně fotbalistů, kteří se uplatnili i v jiných
sportovních odvětvích. Hodně
bylo hokejistů, mezi nimiž vynikl
především Eduard Novák, dlouholetý hráč Kladna, reprezentant
a dvojnásobný mistr světa, na kterého je náš klub oprávněně hrdý,
protože nejvíce fotbalových zápasů odehrál právě za Buštěhrad.
Ale byli tu i další: Jiří Hurych,
Karel Novotný, Luboš Halama,
Bohumil Voňavka, Luboš Švihlík,
Petr Tatíček starší a Petr Tatíček
mladší, Jiří Jelínek, Jan Dlouhý
a Jaroslav Kalla.

Historické milníky
Než se vydáme do historie klubu, je potřeba poděkovat celé
řadě dobrovolníků za jejich obětavou práci pro buštěhradský
fotbal, hráčům i funkcionářům,
ale i všem příznivcům kopané za
vytvoření pěkného a přátelského
prostředí na hřišti a také za sportovní povzbuzování.
Největší dík však jistě patří obci,
tedy Buštěhradu! Přesněji, v minulých letech Místnímu národstrana 2
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nímu výboru, v současnosti pak
Městskému úřadu Buštěhrad, za
poskytnutou materiální a finanční
pomoc, bez které by oddíl, zejména v krizových letech, jen těžko
přežíval!
1919 V Buštěhradě se již před
první světovou válkou pěstovala
neorganizovaná kopaná zejména
v řadách studentů, avšak organizační rámec dostala až v roce
1919. Historického dne 27. dubna
došlo k ustavující schůzi, která se
konala v hostinci „Na Vinohradě“.
Antonín Kachlík a Stanislav Jeníček informovali přítomné o důvodech svolání. Byl zvolen první
výbor: Karel Mulák – předseda, DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Stanislav Jeníček – jednatel, Josef JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
SK Buštěhrad v průvodu na 1. máje. Foto: Archiv SK
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RÁMEČKY
votný a Josef Plodr. Barvou klubu čato s úpravou, za účasti všeho na pochod s hudbou z Buštěhradu
byla zvolena černo-bílá. Začátky členstva. Hřiště však nebylo dobu- do Otvovic.
byly z důvodu nepochopení ně- dováno, protože po čtrnáctidenní
kterých vrstev spoluobčanů těžké. práci na jeho zřízení došlo k roz- 1942 Také v tomto roce pokračoNebyl zájem o sport, nebylo hřiš- kolu v řadách členstva a konflikt- val dorost ve výborných výkonech
tě, kde by se mládež mohla věno- ní situace vyvrcholila roztržkou a v župním mistrovství Čech se
vat sportu, který se stal nutným klubu na dva tábory. Výsledkem probojoval až do finále. Po vítězství nad prvními třemi celky propro zdraví.
byly dva kluby – SK Buštěhrad hrál Buštěhrad pouze s ČAFC Via Čechie Buštěhrad. V témže roce nohrady 2:4, které se staly mistry
se odehrál historicky první zápas Čech. Byl to vynikající úspěch, na
mezi SK a Čechií, který vyhrál SK který pamětníci rádi vzpomínají.
1:0.
Střelcem mužstva byl Václav Sr1922 V tomto roce několik hráčů, šeň.
kteří odešli do Čechie, ohlásilo 1943–1944 Na valné hromadě byl
přestup zpět. Čechie Buštěhrad, zvolen výbor, který pracoval až
jež měla hřiště na místě nynějších do osvobození naší vlasti. V těchgaráží technických služeb, byla to letech odešli velmi dobří hráv rozkladu.
či: Jaroslav Burgr do SK Dejvice
1924 Po úspěších dosažených a Václav Sršeň do SK Kladno. Ten
v SK Buštěhrad došlo na přání zá- si v kladenském dresu vedl velmi
stupců Čechie Buštěhrad k jedná- zdatně a oblékl několikrát i dres
ní o sloučení obou klubů. K tomu reprezentační.
došlo na valné hromadě 2. listopa- 1945 Dne 17. července se konala
du 1924. Sportovní veřejnost při- slavnostní schůze. Do čela výbojala sloučení s povděkem, neboť ru byl zvolen Jaroslav Týč. Začíná
všichni vycítili, že to bude ku pro- nový život klubu.
spěchu. Od té doby je v Buštěhra1946 Předsedou byl zvolen Jarodě pouze jeden fotbalový klub.
slav Burgr, místopředsedou JaroPoháry z historie vítězství SK
1926 Mistrovskou soutěž sehrál slav Týč, sekretářem Karel Pastejklub velice úspěšně. Ve III. třídě řík a kapitánem mužstva Antonín
Buštěhrad. Foto: M. Žitníková
obsadil oddíl druhé místo a tím Topič. Byla uspořádána tryzna
1920 V tomto roce získal SK si zajistil postup do druhé třídy. za umučené a padlé členy klubu
Buštěhrad první hřiště na poli Úspěšnou hrou získal klub mno- a postaven pomník v areálu hřiště.
státního statku. Ihned bylo zapo- ho příznivců a památný je zejméčíSLO 1., březen 2015
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1947 Do jarního mistrovství nastupoval klub řádně připraven,
ale liknavostí některých členů výboru byly oddílu odečteny čtyři
body, čímž byl připraven o postup
do vyšší třídy. Pamětníci vzpomínají na slova hráče Josefa Kaimla,
který řekl: „Chlapci, nic si z toho
nedělejte. Dáme se do toho znovu a tu třídu musíme vybojovat.“
Třída se vyhrála a klub si po 27
letech činnosti vybojoval 1.A-třídu (což byla třetí nejvyšší soutěž
v Čechách!).
1949 V tomto roce byla sloučena
tělovýchova a do ústředního výboru Sokola byli zvoleni Ladislav
Staré kabiny na nynějším hřišti. Foto: Archiv SK
Vyšín a Alois Burgr. V důsledku DO TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT OBSAH;
sloučení došlo k nové organizaciJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
všech mistrovských
Tím
Družstvo žákůLISTŮ
dosáhlo
vynikajíze bezpatkový
šestého místa.
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díl se stává součástí Tělocvičné borníkem okresu, s obdržením celkem slušně. Překvapivým tajednoty. Přejímá tak název TJ So- jediného gólu a famózním skóre hem trenéra Vinkla bylo zařazení
kol – oddíl kopané.
137:1! Tuto jedinou branku do- obránce Antonína Tatíčka do čela
1950 Do čela oddílu byl zvolen stali v Pleteném Újezdě a ještě útoku. Ten se uvedl střeleckým
Ladislav Tesárek. Velkým problé- dnes přímí aktéři tohoto zápasu koncertem a jeho čtyři branky
mem bylo obstarání nového hřiš- vzpomínají, jak se tehdy tato je- rozhodly o vítězství 5:1 nad Hostivicí.
tě, neboť na stávajícím se započa- diná branka obrečela.
lo s výstavbou rodinných domků. 1961 U příležitosti slavnostního 1964 Klub oslavil 45leté výročí.
1953 V tomto roce oddíl zahá- otevření nově vybudovaných ka- Součástí oslav bylo i utkání proti
jil sezónu na novém hřišti, které bin bylo sehráno přátelské utkání hokejistům ligového SONP Kladno, v němž domácí Buštěhrad
bylo vybudováno za značné pod- s Železárnami Bílá Cerekev.
pory MNV.
1959 Jarní kolo bylo velmi úspěšné, neboť mužstvo skončilo opět
na druhém místě. V rámci oslav
čtyřiceti let trvání klubu byla
sehrána řada zápasů. Dopoledne hráli žáci s Dřetovicemi 14:0.
V předzápase hrál B-tým s výběrem 1.A-třídy a v hlavním utkání
prohrálo A-mužstvo s ČKD Slaný
1:3. Velkou radost udělali žáci,
když poráželi jednoho soupeře za
druhým a bez ztráty bodu vedli
okresní přebor. Kuriózní bylo zejména vítězství nad Dřetovicemi
s výsledkem 29:0.
1960 V průběhu tohoto roku byly
zahájeny práce na stavbě nových
Jeden z úspěšných týmů historie. Foto: Archiv SK
kabin. 1.A-mužstvo hrálo se střídavými úspěchy a skončilo sedmé. Umístění přesto zaručovalo 1963 V důsledku další reorgani- podlehl 2:6. Byla odhalena papostup do nově vytvořené 1.A- zace soutěží byl Buštěhrad opět mětní deska členům oddílu, kteří
-třídy. Střelcem týmu byl Koča. zařazen do 1.B-třídy, když po- zahynuli za 2. světové války.
číSLO 1., březen 2015
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1966 Nový ročník nezačal dobře.
Obrat přišel až po sedmi porážkách, kdy se hráči Fencl, Křížek,
Šafr a Švihlík vrátili z vojenské
služby. Do konce sezóny již tým
neprohrál.
1969 Po slabší podzimní části hrozil sestup z 1.B-třídy, ale úspěšnějším jarním finišem se soutěž zachránila. O velikonočních
svátcích byl sehrán mezinárodní
zápas. Prostřednictvím Sport-turistu jsme hostili tým SportVerein
Kirschhausen z Německé spolkové republiky a zvítězili jsme 6:2.
V červnu proběhly oslavy padesátiletého trvání klubu. Byly uspoOdhalení pamětní desky na hřišti. Foto: Archiv SK
řádány turnaje jak dospělých, DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
tak mládežnických celků. Oddíl JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
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navštívil kabaret U Fleků.
1971 Na hřiště byly instalovány
nové branky (doposud byly hranaté).
1973 V tomto roce byla završena „zakletá“ série druhých
míst. Tentokrát chyběl k postupu
opravdu jen krůček. Celou soutěž
Buštěhrad vedl tabulku, ale teprve
v posledním utkání, doma proti Rakovníku-B, se rozhodovalo
o postupujícím. Téměř 800 diváků
věřilo, že se to našemu mužstvu
povede. Vše se rozhodlo až v závěru zápasu a Buštěhrad bohužel
prohrál 3:2.
1974 V roce pětapadesátého výročí kopané v Buštěhradě se náš
Nejlepší střelec historie Buštěhradu Jan Fencl proti internacionálům
tým stal držitelem titulu ,,VzorSlavie Praha. Foto: Archiv SK
ný oddíl 3. stupně“. 1.A-mužstvo
skončilo v mistrovské soutěži 1976 Oddíl pokračuje v soutěži Halberstadt z NDR. V létě přijeli
čtvrté. V rámci oslav bylo sehráno o titul ,,Vzorný oddíl 2. stupně“. hosté na oplátku k nám.
přátelské utkání se starou gardou Byla uspořádána řada akcí, mj. be- 1978 Oddílu se podařilo zakoupit
Slavie Praha. Zápas měl slavnost- seda o mistrovství světa v ledním autobus, čímž byla vyřešena dopraní rámec a hosté předvedli před hokeji s Edou Novákem a Františ- va všech družstev k zápasům.
více než 400 diváky, jak se hrála kem Kaberlem. V přátelském utkákopaná v minulosti. Zejména in- ní jsme porazili Rakovník-B vyso- 1979 Oddíl oslavil šedesát let trternacionál Josef Bican ve svých ko 7:0. Výsledek je zajímavý tím, že vání. Byla také instalována výstavdvaašedesáti letech předvedl mi- před dvěma lety jsme s tímto od- ka trofejí a dokumentů o činnosti
strovské kousky a velkou měrou dílem prohráli postup do 1.A-třídy. klubu. O příjemnou atmosféru se
se zasloužil o vítězství 2:3, když 1977 V květnu podnikl fotbalo- starala i dechová hudba Poldinka.
všechny branky dal sám. V před- vý klub historicky první zájezd za Oddíl byl doporučen OV ČSTV
zápase se utkali také žáci obou od- hranice naší vlasti a navázal druž- Kladno na udělení titulu „Vzorný
dílů.
bu s podnikovým týmem Teguma oddíl 1. stupně“.
číSLO 1., březen 2015
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1980 Oddíl kopané se stal držite- 2012 Tým obohacený o posily již třicet pět let funguje ,,stará garlem titulu „Vzorný oddíl 1. stup- z vyšších tříd opět postupuje do da“ složená z již neaktivních fotokresního přeboru. Ovšem hned balistů, kteří se na hřišti scházejí
ně“.
další sezónu nás posily opouště- pravidelně každou neděli.
1982 V Memoriálu Aloise Burgra
se naše mužstvo utkalo ve finále
s SK Hostouň. V normální hrací době končil zápas nerozhodně
1:1, takže došlo na penalty. Přihodila se kuriózní situace, kdy se kopalo celkem 33 pokutových kopů.
Naše mužstvo nakonec vyhrálo
12:11 a pohár získalo.
1985 Významnou akcí byla exkurze na stadionu Sparty Praha,
kterou zorganizoval obětavý činovník našeho klubu František
Náprstek.
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
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U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
vodů seFONTY
námPOUŽÍVAT
přestaloSTEJNÉ
herněJAKO
dařit
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
A-tým
v německém
Halbershtadtu.
Foto: Archiv SK
a následoval ten nejčernější scénář
– sestup do III. třídy! Novými trenéry byli zvoleni dlouholetí hráči
Buštěhradu Jaroslav Šturm a Jan jí, tým se ve vyšší soutěži neudrží Buštěhradský fotbal si také velmi
cení toho, že o tento báječný sport
Fencl.
a sestupuje zpět do třetí třídy.
má na Buštěhradě zájem čím dál
1988 Na hřišti byl instalován svě- 2013 Předsedou oddílu je Tomáš více mladých fotbalistů. Na podtelný ukazatel skóre s časomírou. Černohorský a dohromady se zim v roce 2018 přibyly další dvě
Oddíl se mohl tímto zařízením dává tým složený převážně z míst- mládežnické kategorie, kterým se
právem pochlubit, neboť podobné ních odchovanců. Trenérem je poctivě věnují trenéři Jára Štefek,
David Záruba a Tomáš Horák. Pomělo na okrese jen Kablo Kroče- Aleš Šturm.
hlavy.
2016 Tým přebírá nový trenér čet mladých fotbalistů se již blíží
1990 Hráči celou sezónu zodpo- Ondřej Křišťan, hráč s prvoligo- k sedmdesátce! Buštěhradský oddíl kopané se těší na spolupráci
vědně plnili náročné požadavky vými zkušenostmi.
s městským úřadem a na revitaliobou trenérů Šturmy a Fencla. 2017 Týmu se daří, zazáří v sou- zaci sportovního areálu. SportovOdměnou jim za to byl tolik vy- těži Kopeme za fotbal a odměnou ní areál a nové kabiny by si tito
toužený postup do okresního pře- pro hráče je utkání proti prvoligo- mladí fotbalisté určitě zasloužili!
boru. Po posledním zápase, doma vému FK Teplice na jejich stadiós Lidicemi 6:1, mohly naplno pro- nu s výsledkem 11:1 pro domácí. Závěrem je třeba poděkovat všem,
kteří buštěhradskému fotbalu fanpuknout oslavy.
2018 Vytoužený postup do okres- dí a nějakým způsobem ho pod1991 V Lidickém poháru byl náš ního přeboru! V soutěži Kopeme porují. Velké dík patří městskému
tým první.
za fotbal tentokrát odjíždíme do úřadu, který náš fotbal podporuje.
2000 Po dlouhých letech účasti Jablonce nad Nisou, s výsledkem A samozřejmě velký dík všem rodičům a věrným fanouškům.
v okresním přeboru ho Buštěhrad 17:2.
opouští.
2019 Cíl pro letošní rok je jasný – Vzpomínka a přání: na všechny
2002 V tomto roce byl založen B- udržet se a zabydlet v Okresním ty muže a ženy, kteří se zapříčinili
o to, že se buštěhradský fotbal pro-tým. Nahradil tak dorost, jenž přeboru.
ukončil činnost pro nedostatek Závěrem je třeba podotknout, že pracoval k tak významnému jubihráčů.
buštěhradský fotbal neměl ve své leu. Do budoucna jen to nejlepší,
a buštěhradský fotbale: ALESPOŇ
2005 Série porážek rozhodla, že historii pouze dobré mužské týmy, JEŠTĚ JEDNOU TOLIK!!!
ale
nutno
vzpomenout
na
ryze
Buštěhrad skončil na posledním
dámský ,,Zdenda tým“ složený
místě a sestoupil do čtvrté třídy.
Jan Fencl, Jitka Ulrychová
z fotbalistek něžného pohlaví, což
a Aleš Šturm
2009 Tým postoupil opět do třetí je jistě také raritou. (fotografie na
třídy.
str. 2 dole) Dále připomeňme, že
číSLO 1., březen 2015
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J eště

jste nevyzkoušeli kruhový trénink v sokolovně ?

Pokud stále váháte, jestli přijít nebo ne, zde je malá ukázka
toho, co trénink obsahuje. Nejdřív se rozehřejeme dynamickou
rozcvičkou a pak to začne. Cviky
jsou jednoduché a všichni je zná-

V ážení

te – panák, žabáci, kliky, dřepy, vých koleček dáme za hodinu?
přeskoky přes lavičku, prkno… Přijďte vyzkoušet a uvidíte, těším
Stanovišť je deset. Jedeme 40 vte- se na vás ve čtvrtek ve 20:00.
řin v kuse každý cvik a 20 vteřin
Martina
pauza, časy postupně zvyšujeme
a pauzu zkracujeme. Kolik tako-

přátelé vzduchovkového střílení

Parta členů BUŠ-GUN Buštěhrad
v letošním roce opět pořádá střeleckou ligu ze vzduchovkových
zbraní „Buštěhradský sniper
2019“. Závod je rozdělen do tří
kategorií vzduchovek, a to na
větrovky, vzduchovky pružinové
s optikou a pružinové jen s me- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
chanickými mířidly. Liga je roz- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
dělena na
šest POUŽÍVAT
kol a proběhne
od U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
FONTY
STEJNÉ JAKO
RÁMEČKY
dubna do listopadu 2019.
Střílí seOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
každou sobotu od 9.30 hod., kdy
proběhne prezentace, a samotný
závod začne v 10.00 hod. VyhláBu-šgun a jeho příznivci. Foto: Archiv BUŠ-GUN.
šení výsledků ligy „Buštěhradský
sniper 2019“ je stanoven na 7.
prosince 2019.
v měsíci přijít i ti, kteří nechtějí ho“ tenisových kurtů v BuštěhraTímto zveme všechny, kdo se závodit, ale chtějí si jen zastřílet, dě, ul. Prokopova.
chtějí zúčastnit tohoto střelecké- nebo se to naučit. Věkový limit je
Za výbor BUŠ-GUN Buštěhrad:
ho klání vypsaného pro amatéry. od 6 do 120 let. Začínáme 6. dubPenc Jiří, Horešovský Václav,
Sládek Karel
Zároveň mohou každou sobotu na 2019 v areálu bývalých „Mede-

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

F rancie

v

B uštěhradu

Nemusíte jezdit až do Francie.
Atmosféru Provence zažijete
v těsné blízkosti Muzea Oty Pavla. Není to jenom prodejna čers-

tvých hezkých květin. V krámku a pozorností pro všechny příležije k dostání i hřejivá atmosféra. Je tosti. Po čtyřleté přestávce je zde
to butik s příjemnými pocity. Na opět krámek Linea.
malém prostoru je výběr dárků
LZ

L etiště V áclava H avla P raha se změní . P odobu
lem 2 přiblíží architektonická výstava
Až do 11. června mají cestující
a návštěvníci Letiště Václava Havla Praha možnost zhlédnout výstavu návrhů na architektonické
řešení nového veřejného prostoru
před rozšířeným Terminálem 2,
který zahrnuje dva nové parkovací domy, nový páteřní spojovací
objekt a tzv. Plazu, tedy venkovní
prostor před budoucím terminálem. Návrhy řešení vzešly z otevřené architektonické soutěže, které
se zúčastnilo šest ateliérů z České

prostoru před novým

T erminá -

republiky i ze zahraničí. Jako vítě- „Na Letišti Praha by v budoucnu
měly proběhnout rozsáhlé stavebze porota ocenila studio D3A.
ní úpravy, které výrazně změní
Výstava se nachází ve spojovacím jeho podobu. Celková přeměna
objektu mezi oběma terminály dopravního řešení v okolí termia je situována do veřejné části le- nálů, dostavba Terminálu 2 a reatiště, může ji tedy navštívit i široká lizace nových objektů a přilehlých
veřejnost. Vystavené vizualizace veřejných prostranství bude znaukazují budoucí podobu veřejné- menat jednu z největších investic
ho prostranství před Terminálem do nové infrastruktury za posled2, který se po rozšíření a změnách ních více než deset let,“ říká Vácorganizace pohybu cestujících sta- lav Řehoř, předseda představenne centrálním místem letiště.
stva Letiště Praha.
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Součástí nových parkovacích
domů, které mají především zvýšit
komfort parkování na letišti, bude
v přízemí umístěný terminál veřejné a charterové autobusové dopravy. Budovy budou z větší části
nahrazovat stávající parkovací kapacity a vzniknou v místech sou- Samotné dispoziční řešení parko- prostranství mělo stát vzorem pro
časného parkoviště PB Economy vacích domů variabilně směřuje další venkovní prostory letiště.
a parkovacího domu PA Smart, k budoucímu rozvoji carsharingu.
V následujících měsících bude tým
které budou zrušeny. „Nové budovy parkovacích domů naplňují Společně s Parkovacím domem složený ze zástupců Letiště Praha
dlouhodobý záměr zastavovacího A a B vznikne tzv. Skywalk a Pla- a oceněných ateliérů pracovat na
plánu Letiště Praha. Věřím, že při- za. Skywalk je nový objekt propo- dokončení a rozvinutí studie na
spějí k modernizaci parkovacích jující v ose Aviatické ulice stávající základě připomínek a dodatečslužeb a zároveň zvýší komfort i nově plánované objekty. Třípod- ných požadavků. Následovat bude
a bezpečnost cestujících,“ doplňu- lažní stavba bude sloužit jako ko- projektová příprava na parkovací
munikační tepna mezi terminály dům B, dotčená část Plazy se bude
je Václav Řehoř.
a dalšími budovami. V jejím návr- projektovat v letech 2019 až 2021.
Při řešení nových parkovacích DOhu
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; S výstavbou prvního parkovacího
se však
také počítá
s možným
domů se Letiště Praha zaměřujeJE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
vznikem obchodů, restaurací IaDOLE;
ji- domu by mohlo Letiště Praha zataké naFONTY
budoucnost
novéJAKO
techPOUŽÍVAT aSTEJNÉ
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
font Binner,čít
normální
font;
ných pronajímatelných
prostor.
mezi text
rokybezpatkový
2021 až 2023.
nologie. V parkovacíchRÁMEČKY
domechOKOLO
se FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Roman Pacvoň
počítá s dostatečnou kapacitou na- Plaza je naproti tomu koncipována
jako
předprostor
Terminálu
2
bíjecích stanic pro elektromobily,
Tiskový mluvčí Letiště Praha
robotické parkování pomocí auto- a Aviatické ulice. Vzniknou zde
nomních mechanismů a pokročilé nové veřejné plochy, které by měly Další aktuální informace naleznete na Twitteru Letiště Praha
IT technologie ke sledování obsa- obsahovat také velké množství ze@PragueAirport.
zenosti a k zajištění bezpečnosti. leně. Zároveň by se toto veřejné

N ěkolik

vět k molům

( apokryfon

buštěhradského chodce )

Pozerá sa Jánošík na molo: Jaj, Lidičky, prej se na břehu u mola Na rybníce hrávali jsme rádi vodtoto tu doteraz nebolo?!
vostříhala Vendula a úplně doho- ní pólo, dneska už si nepinkneme, překáží nám molo.
Míval jsem rád rokenrol, teď už la?!
jenom hučím v mol.
Osamělý mol usedl na molo Na hladině u mola našla se mrtDřívávějc byla voda holá, teď jsou a bzikal své toužebné tremolo.
vola? Prosím, mně ta mola hned
na ní nový mola, kterejm ovšem Nikdo nemá monopol k urážení od začátku podezřelá bola!
časem žádnej nevodolá.
našich mol, ani raubíř, ani srab,
Ke schůzce na molu pozval jsem
Kdejakého sokola láká vstoupit ani žádný knihomol!
na mola, tak běhá pořád dokola, K frmolu na molu volej hnedka si Violu, a přesto, že jsem nebyl
namol, nedosáh‘ jsem vrcholu.
dokud ta mola nezdolá.
patrolu!
K našemu zánovnímu molu vrá- Dorazil Paolo pozdě na molo. Gloriolu dávám molu, uzavírám
vorá milovník etanolu, jak omrz- Zjistil, že mu od mola zmizela kapitolu, dost už řečí kolem mol,
lý Amundsen u jižního pólu.
jeho gondola.
jdu si zobnout Rohypnol…
Jen starej Škrhola nadává na U zábradlí nových mol nepožívej
Jiří Blesk
mola. Kdyby sis vlez‘ na molo, alkohol! I statného vola překvapí
hned je z tebe gigolo!
pád z mola.

K ůrovec

ničí naše lesy

Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, vydává Výzvu pro vlastníky lesů: rozsah kůrovcové kalamity
je největší v historii ČR! Vlastníci
a nájemci lesů jsou odpovědní za
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 4. DUBEN 2019

chování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významné finanční ztráty a porušení
právních předpisů.
Jak postupovat?

1. Kontaktujte svého odborného
lesního hospodáře (OLH) — každý vlastník lesa má k dispozici
OLH. Pokud jej neznáte, kontaktujte místně příslušný orgán Státní
správy lesů (SSL) na obci s rozšířestrana 2
STRANA 23

nou působností, kde vám sdělí nezbytné informace.
2. Informujte o stavu vašeho lesa
orgán SSL — každý vlastník lesa
je povinen sám nebo prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých činitelů (kůrovce)
orgán SSL.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy — pro-

střednictvím KÚ Středočeského
kraje lze žádat o dotace na hospodaření v lesích.
Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
místní obecní úřad, úřad obce s rozšířenou působností, https://www.
kr-stredocesky.cz/web/20994/17,
dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65
Rámcová doporučená opatření:

Celoročně důsledně vyhledávat,
vyznačovat, včas vytěžit a účinně
asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci.
Zaměřit se na napadené stromy
a nikoli souše, které již nepředstavují riziko šíření škůdce.
Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostatní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců.

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 4. DUBEN 2019							

strana 2
STRANA 24

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 4. DUBEN 2019

strana 2
STRANA 25

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 4. DUBEN 2019							

strana 2
STRANA 26













Sobota

6. dubna
Pojďme společně
uklidit Buštěhrad!
Sraz v 8:30 hod.
před knihovnou
na zámeckém nádvoří
Revoluční 1.

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
S sebouI dobrou
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE
DOLE; náladu,
pracovní
pracovnítext
oblečení
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy
fontrukavice,
Binner, normální
bezpatkový font;
a pevnou
obuv. - SÍLA 0,8b
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
Úklidové pytle obdržíte na místě.

Město Buštěhrad se k akci připojuje již třetím rokem!

KRUH PŘÁTEL HUDBY
BUŠTĚHRAD

DRUHÝ
JARNÍ KONCERT
VYSTOUPENÍ STUDENTŮ HUDEBNÍ
FAKULTY AMU V PRAZE A ŽÁKŮ
ZUŠ BUŠTĚHRAD

ÚTERÝ 23. 4. 2019 V 19:30
V SÁLE BUŠTĚHRADSKÉHO ZÁMKU
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Vstupné 50 Kč

TA LE NTO VÉ Z KO UŠ KY
P ŘI J Í M A C Í ŘÍ Z E NÍ P RO
Š KO LNÍ RO K 2 01 9 / 2 02 0
Srdečně Vás zveme k talentovým zkouškám. Pro
zapsání dítěte ke zkoušce je potřeba vyplnit
elektronickou přihlášku na www.izus.cz nejpozději do
1. 6. 2019.
Odkaz na přihlášku naleznete také na našem webu
www.zusbustehrad.cz/zapis
Součástí přihlášky je rezervační systém, který Vám
umožní si předem zarezervovat den a čas přijímací
zkoušky.

Termíny
Hudební obor: pondělí
úterý
středa
Taneční obor: úterý
Výtvarný obor: úterý

10. 6. 13:00 - 17:00
11. 6. 13:00 - 17:00
12. 6. 16:00 - 18:00
11. 6. 13:00 - 17:00
11. 6. 13:00 - 18:00
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Tým z r. 1919 – Nahoře zleva: Hlinka, Pražák, Hausner, Řezáč, Bečvář — hostinský, Huml. Uprostřed — Danda, Vaníček.
Dole: Kachlík, Kaufman, Havlíček. Foto: archiv SK

Vítězný tým SK Buštěhrad — vítěz III. třídy skupiny A 2018. Horní řada zleva: Radko, Dušek, Kurajský,
Kaštánek, Lucký, Týč, Musel, Jindra, Falc, Křišťan. Sedící zleva: Karásek, Šturm, Výborný, Rudolecký,
Kolář, Housa, Černohorský, Burkyt. Foto: archiv SK

