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Nová mozaika krášlí nejen dům majitelů, ale i veřejný prostor, tentokrát v části Buštěhradu Ořešín. Ručně štípaná mozaika z keramických střepů o velikosti 
90 x 70 cm byla vyrobena dle obrazu „Hvězdná noc“ Vincenta van Gogha. Autoři jsou M. Jaroš a H. Servusová z Buštěhradu. Foto Jaroslav Pergl
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SLOVO  REDAKCE
Jaro letos získává navrch nad zi-

mou velmi pomalu, a nevlídné poča-
sí se v slábnoucích vlnách stále vra-
cí. Poslední křeče odcházející zimy 
slábnou a my už máme za sebou ně-
kolik málo krásných dní, kdy slunce 
dalo zapomenout na týdny a měsíce 
strávené v dobrovolné nebo nucené 
izolaci a zve lidi ven. 

Naštěstí je blížící se jaro i ve zna-
mení snižujících se počtů osob po-
stižených koronavirem. Naše země 
se nyní nachází na spádové straně 
vlny, a míří (snad) k pokojnému lé-
tu. A za to vděčíme hlavně našim 
zdravotníkům, kteří mají na zvlád-
nutí pandemie největší podíl.

Využijme nadcházející léto k ob-

nově sil a zlepšení psychické kon-
dice. V našem městě je hodně lidí, 
kteří se ve svém volném čase věnují 
přípravě akcí pro veřejnost, a během 
zimních měsíců lockdownu rozhod-
ně nezaháleli. Vyberte si v našem/
vašem Zpravodaji některou z chys-
taných akcí a pojďte se tam potkat.

RR

INFORMACE  Z  RADNICE

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 05/2021 ze 
dne 28. 4. 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání  
č. 05/2021 ze dne 28. 4. 2021 přija-
lo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 
ověřovatele zápisu p. Jakuba Pláška 
a p. Evu Gallatovou, zapisovatelku 
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 2 
zápis ze zasedání č. 04/2021 ze dne 
31. 3. 2021
Usnesením č. 3 
upravený program zasedání měst-
ského zastupitelstva č. 05/2021
Usnesením č. 5
rozpočtové opatření č. 4/2021
Usnesením č. 6 a) 
roční účetní závěrku příspěvkové or-

ganizace ZUŠ Buštěhrad za rok 2020
Usnesením č. 6b) 
rozdělení hospodářského výsledku 
ZUŠ Buštěhrad za rok 2020 takto: 
Fond odměn – 0, Rezervní fond – 
272.307,22 Kč
Usnesením č. 7a) 
roční účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace DPS Buštěhrad za rok 2020
Usnesením č. 7b) 
rozdělení hospodářského výsledku 
DPS Buštěhrad za rok 2020 takto: 
Fond odměn – 100 000 Kč, Rezerv-
ní fond – 191 974,99 Kč.
Usnesením č. 8a) 
roční účetní závěrku příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Oty Pavla Buš-
těhrad za rok 2020

Usnesením č. 8b) 
rozdělení hospodářského výsledku 
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad tak-
to: Fond odměn – 0, Rezervní fond 
– 564 614,39 Kč
Usnesením č. 9 
podání žádosti o dotaci z Programu 
2021 pro poskytování dotací na ob-
novu památek z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského fon-
du kultury a obnovy památek, akce 
„Zámek Buštěhrad, průzkumné re-
staurátorské práce ve středním kříd-
le“. Zároveň schvaluje nutnou spolu-
účast žadatele dle podmínek dotace
Usnesením č. 10 
vyvěšení záměru na pronájem by-
tových prostor v č.p. 65, které jsou 
v majetku města Buštěhradu, k.ú. 
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AKTUALITY

Buštěhrad, byt č. 4 o výměře 75 m2. 
Bytové prostory budou nabízeny for-
mou „Obálkové metody“, nejnižší 
podání je stanoveno ve výši 
70,- Kč/m2
Usnesením č. 11 
uzavření Smlouvy o umístění Z-Bo-
xu a spolupráci při jeho provozová-
ní mezi městem Buštěhrad a společ-
ností Zásilkovna s.r.o.
Usnesením č. 12 
přerušení provozu mateřské školy 
v době od 26. 7. do 31. 8. 2021
Usnesením č. 13 
pronájem hrobového místa 
č. M-XIX-3/UH 
Usnesením č. 14  
pronájem hrobového místa 
č. L-III-8/UK 

Usnesením č. 15 
pronájem hrobového místa 
č. L-I-28/UK 
Usnesením č. 16 
nové znění Zásad pro přidělová-
ní bytů v  majetku města Buště- 
hradu – změna bodu č. 3.2. – délka 
zveřejnění záměru na úřední des-
ce – 25 dnů                                 
Usnesením č. 17 
podání žádosti o účelovou inves-
tiční dotaci ze státního rozpočtu 
v roce 2022, výzva JSDH-V2-2022 
– pořízení nového dopravního au-
tomobilu, název akce: JSDH Buště-
hrad pořízení nového dopravního 
automobilu. Zároveň schvaluje nut-
nou finanční spoluúčast dle podmí-
nek dotace

Usnesením č. 18 a) 
uzavření Smlouvy o výpůjčce části po-
zemků mezi městem Buštěhrad a spol. 
KLOKTEX help nadační fond, Praha 
1, na bezplatné užívání části pozem-
ků pro umístění sběrných kontejne-
rů pro sběr textilu, obuvi a hraček
Usnesením č. 18b) 
uzavření Smlouvy o umístění a pro-
vozování kontejnerů mezi městem 
Buštěhrad a spol. HELP TEX, z.s., 
Praha 5, na bezplatné užívání čás-
ti pozemků pro umístění sběrných 
kontejnerů pro sběr oděvů, obuvi 
a textilu
Bere na vědomí:
Bod. č. 4 
informaci o provedených kontro-
lách plnění usnesení ze zasedání  
č. 1/2021 a  č. 2/2021

Od července do konce září bu-
dou město Buštěhrad a Vodárny 
Kladno-Mělník stavět vodovod 
do místní části Bouchalka. Vy-
soutěžena byla firma RISL, s. r. o. 
Jakmile budeme znát přesný har-

monogram, svoláme pro obyvate-
le Bouchalky informativní schůz-
ku, kde se dozvědí vše potřebné. 
Bouchalka je ohrožená suchem, již 
několik let tam lidem ve studních 
ubývá voda. Na celou stavbu zkou-

šíme sehnat dotaci, bude se však 
letos realizovat v každém případě 
– zásobování vodou je pro obyva-
tele zásadní věc.

DJ

zpětný odBěr klasických přímo žhavených a halogenových žárovek

Klasické přímo žhavené a haloge-
nové žárovky dříve do zpětného od-
běru nepatřily. Vzhledem k tomu, že 

od roku 2012 postupně dochází v ce-
lé Evropské unii k zákazu jejich pro-
deje, automaticky se předpokládalo, 

že jejich sběr a recyklace už nebudou 
potřeba. Nicméně se ukázalo, že se 
na český trh dostává stále mnoho 
těchto výrobků, proto nový zákon 
o výrobcích s ukončenou životností 
zařadil klasické přímo žhavené i ha-
logenové žárovky mezi elektrozaří-
zení, aby byla v rámci zpětného od-
běru zajištěna jejich recyklace. Na 
sběrném místě v Buštěhradě je mož 
no ukládat tyto výrobky ke zpětné-
mu odběru bez omezení množství. 

Lucie Dlouhá, DiS
referentka odpadového 

hospodářství
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

vzpomínka

Na svoji maminku, buštěhrad-
skou rodačku Věru Bártovou 
(20. 6. 1921–2001), provdanou Fiše-
rovou, která by se letos dožila 100 
let, vzpomíná její dcera Věra Škrd-

lantová. Maminka i s manželem byli 
dlouhodobými aktivními členy bu-
štěhradského ochotnického spolku, 
jehož jedním ze zakladatelů, dlou-
holetým hercem, kulisákem i reži-
sérem byl její otec Bohumil Bárta 

(1887–1969), který bydlel v Králičov-
ně (vedle ZUŠ). Mnozí pamatují i je-
ho vnuka Bohumila Fišera, známého 
z Fišerova knihkupectví v Kaprové 
ulici v Praze.

Věra Škrdlantová

Paní  Věra Fišerová, rozená Bártová Paní Fišerová, roz. Bártová v roli Haničky (první zleva) v představení Hanička z Podlesí, 
foto archiv VŠ

Památník Lidice a obec Lidice
zvou na

Děkovný koncert
pro Lidice

 11. 6. 2021 od 20:30 
nádvoří muzea Památníku Lidice

Hrát pro vás bude Ústřední hudba Armády ČR.
Součástí programu je také rozsvícení svíček 

na místech původních lidických domů. 
Rádi bychom navázali na loňskou tradici, 

kdy svíčky rozsvěcovali občané, 
kteří měli v původních domech své předky, 

anebo se rozhodli domy, které nemají v Lidicích 
a okolí pokračovatele „adoptovat“ a svíčky 

na jejich místě zapálit.
 

Zájemci nejen z Lidic se mohou hlásit 
na Obecním úřadě v Lidicích.

Veronika Kellerová, starostka 773 280 872

PAK HLEDÁME
PRÁVĚ VÁS!

POJĎTE SPOLU S NÁMI

REALIZOVAT AKCE JAKO JSOU

LETNÍ KINO, JARMARKY,  PLES

MĚSTA, ČARODKY A DALŠÍ.

KAŽDÁ POMOCNÁ RUKA SE HODÍ.

Chcete v Buštěhradě najít
nové přátele a máte chuť
podílet se na přípravě
kulturních akcí?

Pro více informací nás kontaktujte na
gallatova@mestobustehrad.cz

Váš Kulturní výbor
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třída 6. a opět v akci

Počasí nám přálo a navíc bylo po-
třeba provětrat jarní oděv. Filip Bíle-
ný, Martin Dobrý a Patrik Berka se 
společně domluvili na cestě za QR 
kódy. To bych nebyla já, abych se jim 

nesnažila malinko pomoci, a nápad 
byl na světě. 

Sešli jsme se 26. března 2021 
v 17:30 před školou a vydali se za 
QR kódy. Na první pohled to vypadá 

velice jednoduše, ale předcházela to-
mu celkem náročná příprava – kluci 
ze třídy si museli domluvit schůzku, 
na které Filip vytvořil kódy, někdo 
další je vytiskl a další z klučičích or-
ganizátorů je rozmístil spolu s úkoly 
do různých poloh v terénu.

Náročná příprava se vyplatila – 
cesta za QR kódy proběhla zdárně 
– všichni došli do cíle, délka trasy 
byla cca 6 km. Rodiče, děti i babič-
ky vše zvládli bez komplikací.

Ale aby třída 6. A nestačila moc 
zahálet, vrhla se o několik dní poz-
ději do akce s názvem „Ukliďme Bu-
štěhrad“. Tady děti pracovaly ve sku-
pinkách nebo ve dvojicích. Stačilo 
jen nasadit respirátor, obléci si ruka-
vice, vzít pytel, vyrazit do ulic, sbí-
rat odpadky a pytle jimi naplněné 
zanechat u hlavní silnice na viditel-
ném místě. Opět moc vydařená akce!

Bezvadná práce, třído!!! Moc vás 
chválím!!!

Za 6. A třídní učitelka 
Michaela LudvíkováUkliďme Buštěhrad, foto M. Ludvíková

milí čtenáři!

Žáci 4. B měli za úkol popsat ide-
ální výlet či školu v přírodě. A ta-
dy pro vás máme ukázku z  jejich 
tvorby.

DEN NA MĚSÍCI
Nastoupím do rakety a  letím na 
měsíc. Cestou potkám spoustu 
hvězd, Velký vůz a planety. Když 
přiletím na měsíc, postavím stan 
a vybalím věci z rakety. Rozdělám 
oheň, opeču si buřta a najím se. Jdu 
se podívat po okolí, nafotit pár fo-
tek a zjistím co vše je ve vesmíru. 

David

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Podle mne by bylo super, 
kdyby na škole v  přírodě, 
když se teďka učíme o  tě-
le, tak bychom se tomu vě-
novali 2 hodiny. Odpoledne 
bychom měli jen pro sebe. 
Takže pár dětí bude chrápat. 
Jiné poletovat. Škola v příro-
dě se bude odehrávat v chat-
ce u hlubokého lesa, daleko 
od civilizace. Žádná televize, 
žádný mobil. Každý den se budou 
hrát jak deskové hry, tak i venkov-
ní, alespoň 1 a půl hodiny. Ob-
den budeme chodit na dlouhou 
útrapnou procházku alespoň 10 

km. A také každé ráno vstaneme 
v 9:30 a sejdeme se v kroužku. Tam 
si řekneme, jak se nám spalo. A jak 
se nám tu líbí. 

Johanka Fialová

SPOLKY,  PŘ ÍSPĚVKOVÉ  ORGANIZACE  MĚSTA
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ECHO ZUŠ

Během měsíce února jsme na 
stránkách školy otevřeli webovou 
KONCERTNÍ SÍŇ. Můžete si zde 

poslechnout nahrávky žáků hudeb-
ního oboru. Je zde k dispozici i od-
kaz na náš 1. online koncert žáků 
ze zámeckého sálu, který se konal 
v přímém přenosu 29. dubna. Hu-
dební obor se přidává k našim vý-
tvarníkům, kteří pod vedením Ga-
liny Fleischmannové vystavují své 
práce ve webové GALERII KORO-
NA. Někteří z nich nedávno uspě-
li na soutěži „POD POVRCHEM“, 
kterou pořádala ZUŠ Josefa Lady 
ve Velkých Popovicích. V jednot-
livých kategoriích byli z naší školy 
oceněni tito žáci: Daniel Kos, Mag-
dalena Šťovíčková, Johana Fialo-
vá, Marian Fila, Nikola Škardová 
a Yasmina Rakhmonová.

Všechny krásné výkony potvr-
zují, že distanční výuka může být 
hodnotným vzděláváním a  má 
smysl. 

Přesto jsme vděční, že se od po-
loviny dubna postupně obnovila 
výuka všech oborů prezenčně, do 
konce školního roku se toho dá ješ-
tě hodně stihnout.

Zastupitelstvo města Buštěhra-
du nám schválilo rozšíření školy 
o další dvě pobočky. Podali jsme 
žádost na MŠMT a doufáme, že 
už od září budeme vyučovat na ZŠ 
ve Středoklukách a v ZŠ Heuréka 
v Libochovičkách.

Martin Fila, 
ředitel školy

zUš BUštěhrad na prvním místě

 ZUŠ Buštěhrad se v letošním školním roce opět dlouhodobě drží na prvním místě mezi 156 školami, 
které využívají platformu iZUŠ. Systém průběžně vyhodnocuje 10 škol s nejvyšším počtem bodů získa-
ných na základě 70 kritérií.
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Marija Džanězašvili, foto Monika Žitníková

dnes se vám představí…

Marija Džanězašvili
Dnes bychom vám rádi představili 

jednu z mladých posil našeho pedago-
gického týmu – slečnu Mariju Džaně-
zašvili. Marija v těchto dnech dokon-
čuje své šestileté studium na Pražské 
konzervatoři a v ZUŠ Buštěhrad už 
druhým rokem vyučuje hru na klavír 
a hudební nauku. Jelikož jsme kole-
gyně, v rozhovoru si tykáme.

Ahoj Marijo, jak se teď máš?
Děkuji, mám se výborně a mám vel-
kou radost, že se konečně obnovi-
la prezenční výuka na ZUŠ. Chyběl 
mi živý kontakt a společné muzicí-
rování. Je to úplně jiná práce, ale na 
druhou stranu online výuka je také 
dobrá zkušenost a už víme, že v pří-
padě nutnosti touto formou může-
me pokračovat ve výuce i v přípa-
dě nepříznivých vnějších okolností.

Zbývá ti pár dnů do absolvent-
ského koncertu a závěrečných zkou-
šek na konzervatoři. Jak se člověk 
může na něco takového připravo-
vat v době, kdy byly školy několik 
měsíců zavřené?
Samozřejmě je to úplně jiná atmosfé-
ra než ta, na kterou jsem byla běžně 
zvyklá. Hodiny klavíru na konzer-
vatoři se obnovily až měsíc před ab-
solventskou zkouškou, za což jsem 
moc ráda, protože v online režimu 
se nedají vypracovat jemné zvukové 
nuance tak, jako při živém kontaktu. 
Také je důležité mít možnost si re-
pertoár alespoň trochu obehrát, což 
nám konzervatoř umožnila na inter-
ních přehrávkách a interpretačních 
seminářích. Někteří mí spolužáci ne-
měli takové štěstí, jelikož jejich ab-
solventský výkon se konal dříve než 
v květnu a na zkoušku šli v podstatě 
s tím, že v celém druhém pololetí se 
ani jednou neviděli se svým profe-
sorem naživo. Člověk vlastně ztratí 
kontakt s celým prostředím školy, se 
spolužáky, spoluhráči z komorních 
souborů, profesory… ale na dru-
hou stranu o to intenzivněji se mů-
že věnovat vlastnímu cvičení. Nej-
náročnější podle mě bylo, že jsme 
v podstatě celý rok žili v nejistotě – 
nevěděli jsme, co bude za týden, za 
měsíc, natož za půl roku.

Jaké skladby budeš mít na reper-
toáru svého koncertu?
Zahraji Patetickou sonátu c-moll op- 
13, č. 8 od L. Van Beethovena a Ci-
acconu in D, jejímž autorem je Fe-
ruccio Busoni (skladatel a virtuózní 
klavírista období romantismu), jed-
ná se o klavírní transkripci houslo-
vé partity J. S. Bacha, tedy barokní 
hudby, do romantického stylu.

Odráží tento výběr i tvůj hudeb-
ní vkus, co se týká poslechu hudby?
Ano, určitě odráží. Na programu pů-
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vodně měly být ještě skladby z ob-
dobí romantismu, ale kvůli změně-
né formě zkoušky jsme byli nuceni 
program zkrátit. Obecně se mi líbí 
„stará hudba“ – tedy hudba obdo-
bí baroka, klasicismu, romantismu. 
Tento rok jsem měla šanci díky lek-
cím instruktivní literatury na Me-
todickém centru JAMU se trochu 
více přiblížit skladbám 2. poloviny 
20. století, obzvláště českých auto-
rů (např. Z. Blažek, P. Eben, J. No-
vák), a objevila jsem spoustu krás-
ných moderních skladeb, které mě 
oslovily a určitě v budoucnu osloví 
i mé žáky. 

Všechny čtenáře určitě zajímá, 
kolik hodin denně cvičíš na klavír? 
(Teď by měli zbystřit čtenáři – žá-
ci naší ZUŠ – ano, i paní učitelky 
musí neustále cvičit.)
V průměru cvičím 3 hodiny den-
ně, ale samozřejmě ne každý den. 
V týdnu mám 1–2 dny, kdy necvi-
čím, anebo cvičím, ale pouze v „re-
kreační“ formě – pročítám se no-
vými skladbami, objevuji novou 
dětskou literaturu. V průběhu stu-
dia jsem se setkala s onemocněním 
rukou z důvodu přetížení, proto i teď 
se snažím velice racionálně rozvrh-
nout cvičení a dělat vědomé pauzy, 
jelikož tyto problémy mají tenden-
ci se vracet. Samozřejmě je důležité 
cvičit pravidelně a dlouhodobě, aby 
se skladby v rukou usadily. Pokud se 
jedná o skladby závažnějšího tech-
nického a obsahového charakteru, 
je potřeba i několika měsíců, než se 
v nich člověk začne cítit „komfort-
ně“ a získá určitou jistotu. Pokud jde 
člověk na koncert či zkoušku s pře-
svědčením, že vše nacvičil pocti-
vě a s předstihem, dává mu to pocit 
bezpečí a přesvědčení.

Když člověk slyší tvé příjmení, 
okamžitě ho napadne otázka, od-
kud pochází tvoje rodina…

Mé příjmení je gruzínské, pro-

tože můj tatínek je napůl Gruzínec 
(můj dědeček je z Gruzie). Bohužel 
jsem tam nikdy nebyla a moc bych 
si přála se tam jednou podívat. Sly-
šela jsem, že je tam nádherná pří-
roda a výborné jídlo. 

Jak probíhaly tvé první krůčky 
u klavíru?
V mé rodině žádní muzikanti nej-
sou. Můj první kontakt s klavírem 
proběhl v šesti letech. Měli jsme chů-
vu, která zpívala v kostele a hrála na 
klavír. Opravdový nástroj jsme do-
ma neměli, ale měli jsme elektric-
kou hračku – malinké piano v roz-
sahu dvou oktáv. Poprosila jsem naši 
chůvu, aby mě naučila nějaké jed-
noduché melodie a lidové písničky, 
vyťukávala jsem je jedním prstíč-
kem a byla jsem velmi okouzlena, 
bavilo mě to. Zanedlouho se přidal 
i můj starší bratr a rodiče nám poří-
dili opravdové pianino a začali jsme 
studovat v ZUŠ. Pamatuji si, že jsem 
byla velmi překvapená, jak velký to 
ve skutečnosti je nástroj, a nějakou 
dobu jsem si na to zvykala. 

Už tehdy jsi věděla, že se chceš 
věnovat hudbě profesionálně, ne-
bo to přišlo až později?
Jako malá jsem věděla, že chci dělat 
něco, co je spojené s uměním. Velmi 
ráda jsem malovala a hrála na klavír. 
Jako malá jsem ale neměla konkrét-
ní představu, ta se zrodila až v poz-
dějším věku. 

Můžeš našim čtenářům popsat, 
jak jsi se vůbec do Buštěhradu 
dostala?
Byla to vlastně tak trochu náhoda. 
Na Facebooku jsem narazila na in-
zerát, že v ZUŠ Buštěhrad hledají 
rychle náhradu za kolegyni. Ihned 
jsem se ozvala panu řediteli a za pár 
dní jsme se už setkali. Okolnosti té-
to náhrady byly docela dramatic-
ké – paní učitelka Hokynková, jejíž 
třídu jsem přebírala, musela svou 

činnost přerušit z důvodu nemoci.  
(Pozn.: Tenkrát náhle onemocně-
la a ze dne na den odešla naše kole-
gyně a bylo třeba urychleně zajistit 
plnohodnotnou výuku pro všech 28 
žáků z její třídy.)

Jsi tady spokojená?
Jsem tu moc spokojená.  Je tu skvě-
lý kolektiv – všichni kolegové jsou 
moc milí. Také se mi naštěstí po-
dařilo najít společný jazyk se žáky, 
které jsem přebírala, a daří se nám 
tvůrčí spolupráce. Byla jsem mile 
překvapena, že i v období online vý-
uky, která už začínala trvat neúnos-
ně dlouho, většina žáků poctivě cvi-
čila, někteří dokonce mnohem víc 
než obvykle. Motivovaly je online 
koncerty či nahrávky do naší onli-
ne koncertní síně, a také prostý fakt 
toho, že to vlastně byla jediná čin-
nost, kterou mohly děti dělat v ob-
dobí karantény kromě školy, žád-
ný sport ani kroužky se nekonaly. 
Co mě ale překvapilo více, byla pra-
videlná účast na online výuce hu-
dební nauky (učím 1. ročník). Děti 
mi dávaly zpětnou vazbu, že je ty-
to hodiny hudební teorie baví, pro-
tože nabyté znalosti vzápětí uplat-
ňují v hodinách nástroje a mnohdy 
překvapí svého učitele tím, že da-
nou látku už znají.

Mám tuto práci moc ráda a je pro 
mě obohacující, jak je každé dítě úpl-
ně jiné – pro každého je třeba hle-
dat trochu jiný přístup, jiné skladby. 

Jaké máš plány do budoucna?
V současnosti navštěvuji Metodické 
centrum na JAMU, které je zaměře-
no na klavírní pedagogiku, a plánuji 
tam navázat studium v oboru Kla-
vírní pedagogika. 

Děkuji ti za rozhovor a  přeji 
mnoho úspěchů ve tvé práci i v dal-
ším studiu.

Zaznamenala Marcela Zilvarová
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TALENTOVÉ ZKOUŠKY
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Srdečně Vás zveme k talentovým zkouškám. Pro
zapsání dítěte ke zkoušce je potřeba vyplnit
elektronickou přihlášku na www.izus.cz nejpozději do
6.  6. 2021.
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. Do ZUŠ je možné přijímat žáky, kteří 
ke 31. 8. 2021 dovrší 5 let.

Termíny
Hudební obor:  pondělí  7. 6.  13:00 - 17:00 (zámek Buštěhrad)
                              úterý      8. 6.   13:00 - 17:00 (zámek Buštěhrad)
                              pondělí  14. 6.  16:00 - 18:00 (zámek Buštěhrad)

Taneční obor:    úterý      8. 6.   13:00 - 17:00 (zámecký sál 2. patro)

Výtvarný obor:  pondělí  7. 6.   13:00 - 18:00 (ZUŠ uč. č.3)
                              úterý      8. 6.    13:00 - 18:00 (ZUŠ uč. č.3)    
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ZPRÁVY  ZE  SOKOLA

pojďte s námi ,,pěšky“ do valle di ledro a zpátky

Sokolové a Věčně mladí senioři 
za podpory města Buštěhrad vás 
zvou ke společné virtuálně-pohy-
bové cestě do Itálie, do nádherné 
oblasti kolem jezera Ledro. 

Máte chytrý telefon, chytré ho-
dinky nebo krokoměr a měříte si 
ušlé či uběhnuté kilometry? Posí-
lejte nám o tom informaci a při-
pojte se k naší společné cestě. Tato 
akce je určena pro chodce a běžce 
bez rozdílu věku. Chodíte na zdra-
votní procházky nebo na procház-
ky s dětmi po Buštěhradě? Chodí-
te venčit pejska? Chodíte na delší 
výlety? Běháte pro zdraví? Pojďte 
a poběžte pomyslně s námi až do 
Valle di Ledro a zpátky do Buště-
hradu. Každý kilometr se počítá. 
Můžete se zúčastnit jednotlivě i ja-
ko rodina nebo parta přátel. Ušlé 
kilometry ve skupině se násobí po-
čtem osob, takže dvoukilometro-
vá procházka po Buštěhradě jedné 
maminky se dvěma chodícími dět-
mi se počítá jako 2 km x 3osoby, 
celkem 6 km. Posílejte nám počet 
vašich kilometrů jednou za týden, 
třeba v neděli večer, a zkuste si tip-
nout, jak dlouho společně půjdeme 
do Itálie a zpět. Svůj tip v podobě 
počtu dnů napište do přihlášky. 
Pro lepší možnost odhadu připo-
juji informaci, že „První cestu ko-
lem rovníku“ dlouhou 40 075 km 
ušli Věčně mladí senioři a  jejich 
přátelé za 4,5 roku. Tři z vás, kte-
ří budou nejblíže pravdě, dosta-
nou na konci akce malou odměnu. 
Vzdálenost z Buštěhradu do Valle 
di Ledro po turistických cestách je 
866 km. Celkem tedy musíme ujít 
dvojnásobné množství, což je 1732 
km, abychom se dostali zpět do-
mů do Buštěhradu. Pokud jste již 
zapojeni do jiné podobné aktivity 

a chcete si jen „odskočit“ s námi 
na kratší cestu do Itálie, budeme 
velmi rádi. Jen vás prosíme, abyste 
stejné kilometry neposílali na ví-
ce míst. Rozdělte je třeba dle svého 
uvážení mezi jednotlivé pochody. 

PŘIDAT SE K NÁM CHOD-
CŮM A BĚŽCŮM MŮŽETE 
I V PRŮBĚHU AKCE. 

Ale udělejte to brzy, chodíme 
rychle.

STARTUJEME 
27. 5. 2021

PŘIHLÁŠKU najdete na
www.sokolbustehrad.cz 

Průběh cesty bude možné sledo-
vat na stránkách: 
www.sokolbustehrad.cz 

A proč půjdeme právě z Buště-
hradu do Valle di Ledro? Protože 
zde existuje historická souvislost, 
kterou nám zasvěceně vysvětlí náš 
pan kronikář Jaroslav Pergl. 

Proč jdeme do Valle di Ledro? 
A proč zrovna teď? 
Tak trochu historie ve zkratce.

Jedním z důsledků vstupu Itá-
lie do 1. světové války bylo i nucené 
vystěhování ledrenského údolí, do 
kterého patřilo několik vesnic. 23. 
května 1915 dostali obyvatelé údo-
lí příkaz dostavit se do určité hodi-
ny na nádraží do Rivy (vzdálené ví-
ce než 10 km pěším pochodem přes 
průsmyk) se zavazadly vážícími ma-
ximálně 15 kg na osobu včetně jíd-
la na několik dní. Cesta byla stras-
tiplná. Nejdříve pěšky se zátěží přes 
hory, potom několikadenní puto-

vání vlakem v dobytčích vagonech 
přes Rakousko do Čech a nakonec 
na žebřiňácích z nádraží v Unhošti 
do Buštěhradu. Sem k nám bylo při-
děleno 129 osob. Ledrenští dorazi-
li 27. května 1915. Pro nejbližší do-
bu byli ubytováni v sálech místních 
hostinců a v sokolovně. V té bydlelo 
po nějaký čas 33 lidí. Šlo převážně 
o ženy s dětmi a starce. Muži mu-
seli narukovat do války. I když pří-
jezd běženců znamenal pro vedení 
města vážný zásah do chodu obce, 
sami Buštěhraďané se s tím vypořá-
dali se ctí. V myslích, a později i ve 
vzpomínkách obyvatel ledrenské-
ho údolí je dodnes zafixována veli-
ce kladná vzpomínka na čtyři těžké 
roky prožité v Čechách. Tento pobyt 
většině z nich umožnil přežít váleč-
né útrapy v relativně přátelské atmo-
sféře a „sousedské pomoci“. „Našim 
Italům“ byl umožněn návrat domů 
do válkou rozbitého údolí odjezdem 
22. ledna 1919. Podrobnosti o těchto 
událostech si můžete přečíst v knize 
„Bohemia mia“, kterou si lze zapůj-
čit ve zdejší knihovně.

Dne 28. 6. 2008 byla podepsá-
na dohoda o partnerství mezi ob-
cemi údolí Ledra a městem Buš-
těhrad (tato dohoda je podepsána 
ještě s dalšími obcemi, ve kterých 
byli během 1. světové války ledren-
ští obyvatelé ubytováni). 

Blanka Jedličková a Jaroslav Pergl
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KALENDÁŘ  AKCÍ  NA  ČERVEN

Pohlednice Náměstí, foto archiv města

5. 6. 2021 14:00–19:00
 ▶ Věčně mladí senioři, komen-
tovaná vycházka. Sraz u ško-
ly. Vycházku jsme připravili ve 
spolupráci s naším kronikářem 
panem Perglem. 

11. - 12. 6. 2021 9:00–17:00
 ▶ Diakonie Broumov a MO ČČK 
Buštěhrad pořádají sbírku šat-
stva a dalších věcí z domácnosti, 
spolková místnost. 

12. 6. 2021 10:00–15:00
 ▶ Buštěhradské fórum vás srdečně 
zve na akce: BUŠTĚHRAD NA 
VODĚ 2021. Sraz účastníků je 
mezi rybníky „Na Babkách“. 

13. 6. 2021 10:00–18:00
 ▶ JARNÍ JARMARK, 
Buštěhradský jarní jarmark se 
bude konat 13. 6. 2021 mezi ryb-
níky „Na Babkách“.

16. 6. 2021 17:00–18:00
 ▶ ZUŠ Buštěhrad srdečně zve na 
Absolventský koncert žáků hu-
debního oddělení, který zazní  
ve středu 16. června v zámec-
kém sále zámku Buštěhrad. 
Vstup zdarma. 

17. 6. 2021 17:00–18:00
 ▶ ZUŠ Buštěhrad srdečně zve 
na Závěrečný koncert žáků 
Hudebního oddělení a Výstavu 
prací žáků Výtvarného odděle-
ní. Koncert zazní v zámeckém 
sále, výstava bude k vidění ve  
2. patře zámku Buštěhrad po 
celé léto. Vstup je zdarma. 

22. 6. 2021 17:00–18:00
 ▶ ZUŠ Buštěhrad srdečně zve na 
Závěrečné vystoupení žákyň 
Tanečního oddělení, které se 
uskuteční v zámeckém sále zám-
ku Buštěhrad. Vstup je zdarma. 

26. 6. 2021 13:00–18:00
 ▶ Odpoledne s IZS a buštěhrad-
skými hasiči „Na Babkách“, 
pro malé i velké s ukázkami 
techniky a práce všech složek 
Integrovaného záchranného 
systému. Organizují buště- 
hradští hasiči. 

30. 6. 2021 od 17:30
 ▶ Zasedání městského zastupitel-
stva, zámecký sál.

STROJ  ČASU

Dnes vám přinášíme krásnou 
fotografii Náměstí. Historii domu 
s hostincem na snímku popsal vy-
čerpávajícím způsobem kronikář 
města, pan Jaroslav Pergl, v  jed-
nom ze série článků „Zajímavé do-
my buštěhradské“, která vycházela 
v Buštěhradském zpravodaji od ro-
ku 2007 (historii a vlastníky domu 
můžete dohledat v BZ č. 6/2007). 
Bohužel přesně nevíme, v  jakém 
roce byla tato fotografie pořízena. 
Podle oblečení dětí na fotografii 
ale kronikář J. Pergl odhaduje, že 
se jedná o dobu, kdy byl vlastníkem 
hostince p. Vlasák, a hostinec se te-
dy mohl jmenovat „Na rynečku“.

HeS, JP, Led
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Antonio Muana, foto Johana Kasalická, Buštěhrad 2021

pozvánka na vycházkU

Jako kronikář každoročně do 
kroniky na závěr roku píšu i počet 
obyvatel města. Loňský počet nově 
přihlášených do obce (196) mě ve-
dl k myšlence, že mnozí z nich (vás 
nevyjímaje) se možná budou zají-
mat o obec, do které se přistěhovali. 
Nejspíše si zpočátku vystačí s infor-
macemi z webu města. Ti zvídavěj-
ší si město projdou s pomocí Stezky 
historií Buštěhradu, nebo se zúčast-
ní třeba některé z nabízených orga-
nizovaných prohlídek zámku. Těm 
náročnějším jsem připravil ve spo-
lupráci s Infocentrem Buštěhrad del-

ší komentovanou vycházku do blíz-
kého okolí. Procházka lesem, teď už 
i ozeleněným, účastníkům umožní 
navštívit nejstarší stavební památky 
i památky na historii ne tak dávno 
minulou, a něco bližšího se o nich 
dozvědět. Nabízím cca sedmikilo-
metrový okruh se zastaveními u kos-
telíka sv. Jana Křtitele, nedaleko od 
něj Pomník obětem náletu v roce 
1944, geologicko-přírodovědně za-
jímavou lokalitu „Žraločí zuby“, dá-
le smírčí kříž za hřbitovem ve Vra-
picích a vedle kostelík sv. Mikuláše 
s hrobem Václava Černého. Mineme 

vrapický dvůr, kapličku sv. Trojice 
a vycházku zakončíme u památní-
ku obětem světových válek. Odtud 
už se mohou účastníci rozejít dle 
svých priorit do některého z míst-
ních osvěžovacích zařízení.                               

Zvu všechny, které místní historie 
zajímá. Zájemci se mohou přihlásit 
v Infocentru, a domluvit si zde ter-
mín vycházky. Mně, jako průvod-
ci, a věřím, že i vám by vyhovova-
ly skupinky maximálně o deseti až 
patnácti účastnících. 

Váš kronikář 
Jaroslav Pergl

Antonio Muana:
„Jsem rád, že jsem se sem přistě-
hoval, a budu ještě raději, když mě 
obyvatelé budou brát jako jedno-
ho z nich.“

Tento rozhovor byl jiný ve všech 
směrech. Nejen proto, že vznikl po 
dlouhém čase covidových uzavírek 
a několikrát se z tohoto důvodu od-
ložil, ale hlavně proto, že Antonio 
měl zájem rozhovor udělat a o něco 
se podělit. Nevěděla jsem příliš, co 
očekávat, do té doby jsem se s An-
toniem nepotkala. Přišel neskutečně 
milý a vyrovnaný člověk s velmi zají-
mavou minulostí a zároveň i součas-
ností, s češtinou téměř bez přízvuku. 
Silná osobnost s pozitivním pohledem 
na svět. A doprovodil ho Maxík.

Přiznám se, že jsem se musela 
před naším rozhovorem pustit do 
zjišťování informací o Angole, kde 
přesně leží, jakým jazykem se tam 
hovoří, protože jediné, co jsem si do 
té doby s Angolou uměla spojit, by-
ly vzpomínky na film Angolský de-
ník lékařky (TV film z roku 1984). 

Nevím, jestli ten film znáte. Na mě 
tehdy ten film, natočený podle sku-
tečné události v roce 1983, zapůso-
bil velmi výrazně, pamatovala jsem 
si, jak náročná byla ta cesta Ango-
lou pro unesenou československou 
skupinu, především pro malé děti, 
které ten pochod šly také.

Ano, znám, ale pod názvem Pu-
tování z Alto Catumbely, nebo tak 
nějak. To bylo o tom, jak ozbrojen-
ci z UNITA unesli československou 
skupinu, která tam pracovala v pa-
pírnách, že? Jak si mysleli, že tam 

mají zbraně. A pak putovali dlou-
ho až na jih Angoly a jeden z výpra-
vy při té cestě zemřel. Ano, to jsem 
viděl a znám. Ta cesta musela být 
opravdu náročná, v Angole je poušť, 
přes kterou museli jít, v angolském 

Ž IJ Í  MEZI  NÁMI

KRONIKÁŘ  PÍŠE

Angola, Angolská republika
Stát jižní Afriky
Unitární stát a prezidentská republika
22. největší země na světě
Počet obyvatel: 31 miliónů
Hlavní město: Luanda
Sousední státy: Kongo, Zambie, Namibie

Úřední jazyk: portugalština
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Antonio se synem Antoniem, Praha 2017

slunci… Já musím říci, že jsem tam 
byl před 1,5 rokem, a přiznám se, že 
jsem onemocněl. Pršelo, bylo velké 
neustávající vedro, a na to už nej-
sem zvyklý…

Řekněte mi, jako někomu, kdo 
toho o vaší zemi moc neví, v čem je 
Angola jiná, čím je speciální?
Tak to je hodně složitá otázka. Ale 
je to určitě semba. 

Samba?
Kdepak, semba, ale to spojení se 
sambou pak vysvětlím. Je to druh 
hudby a tance a znamená tanec bo-
hyně. Je to velmi speciální tanec, při 
kterém se hodně improvizuje. Mno-
ho Evropanů, pokud vím, zná Ango-
lu právě skrz sembu. Semba je totiž 
matka samby. S těmi tanci a hudbou 
je to složitější – naši předci, kteří by-
li převezeni do Jižní Ameriky jako 
otroci, si tam přivezli svoji kulturu. 
A zároveň se chtěli otrokářům brá-
nit. A tam vznikla capoeira, kterou 
asi znáte – capoeira Angola. Je to po-
malejší styl a je také nebezpečnější. 
Když otroci tancovali, bubnovali, 
házeli nohama, tančili a během to-
ho tance mohli napadnout otrokáře 
a utéci. Nyní asi všichni znají capo-
eiru, která se tančí v Brazílii, ale ten 
původ je v Angole. Jsou další regi-
onální varianty, ale základ je právě 
ta angolská. A se sembou je to stejné 
– semba, která je rychlejší a zní v ní 
více bubnů, je základ samby. A dnes 
jsem právě na sembu hrdý, protože 
je mnoho Evropanů, kteří se chtějí 
sembu naučit.

A vy ji umíte?
Určitě, sembu tančím rád.

Umějí v  Angole tančit sembu 
všichni?
Ano, všichni. (Smích). Nyní tam 
vzniká nový druh hudby, kterému 
se říká kuduru. Kdybych to měl pře-
ložit do portugalštiny, tak to bude 

„tvrdý zadek“. Vzniklo to v angolských 
ghettech v době občanské války, lidé 
se tam takto bavili. Vychází z domo-
rodé hudby, je to tvrdší styl, rytmic-
ký, podobá se trochu technu, spojuje 
sembu a sambu. Nyní se začal hodně 
hrát na diskotékách i jinde. Zpívá se 
o chudobě, o životě, něco jako hip hop. 

Zpíváte také?
Ne, toto je modernější styl, ten tolik ne-
znám. Ale zpíval jsem v kostele, takže 
zpívat umím, ale dnes… nevím, jestli 
bych to ještě zvládl.

Tak to byste mohl chodit tady 
v Buštěhradě do sboru.
To by šlo. (Smích)

Tak teď k vám. Jak dlouho jste 
v Čechách?
Přiletěl jsem jako student 20. květ-
na 1988, z letiště nás vezl autobus do 
Krásné Lípy, kde bývalo středisko pro 
zahraniční studenty. A ten den pr-
šelo, bylo chladno a nám začalo být 
jasné, že nám tu bude zima. (Smích) 
Ale vonělo to tu po jehličí, to si dod-
nes pamatuji.

Pojďme se ještě vrátit k vašim 
angolským kořenům. Kde jste se 
narodil, jakou máte rodinu?
Narodil jsem se v Luandě, v hlavním 
městě Angoly, mám 10 sourozenců 
– 5 sester a 5 bratrů, z nichž někteří 
žijí nyní v Portugalsku, ve Francii, 
někteří včetně rodičů v Angole. Na-
ši rodiče nás vychovali velmi přísně, 
jsou konzervativními křesťany. Mě-
li jsme dva domy – jeden ve městě 
a jeden na jeho okraji, kde měli ro-
diče pole, na kterém pěstovali kávu 
a různé ovoce. V Luandě jsem chodil 
na základní a střední školu.

Proč tehdy rodiče zvolili pro vás 
zrovna do Československa? 
Tenkrát byla v Angole občanská vál-
ka, která trvala skoro 20 let a dotkla 
se i naší rodiny – jeden bratr přišel ve 
válce o ruku, druhý unikl jen o kou-
sek – v roce 1985 byl vyslaný do bojů 
a když už seděl v letadle a my jsme 
všichni plakali, z nějakého důvodu 
neodletěli, nechali je vystoupit a do 
války pak již povolaný nebyl. 

No, nebylo to hezké období, kdo 
mohl, tak emigroval, jiný poslal své 
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děti do zahraničí do školy. Přestože 
byla občanská válka, cestování po 
světě zakázáno nebylo. Jediný stát, 
kam to bylo zakázané, byla Jižní Af-
rika, kde vládl apartheid. V té době 
byla Angola socialistický stát a neby-
lo až tolik možností – Portugalsko, 
kde jsem to znal, Německo a Česko-
slovensko, které bylo již tehdy zná-
mé tím, že jsou Češi šikovní. Proto 
rodiče zvolili Československo. Ro-
diče mě poslali studovat a doufali, 
že se za 4–5 let vrátím zpět, nebylo 
mi ani 19 let.

Byl jste sám, nebo vás bylo víc?
Z Angoly nás tehdy přijelo více než 
sto, některé jsem znal, jiné jsem po-
znal až tady. Tehdy bylo v Čechách 
hodně zahraničních studentů, třeba 
z Kuby, Vietnamu nebo Číny.

Uměl jste tedy portugalsky, a kte-
rý jazyk ještě?
Ano, portugalština je náš úřední jazyk. 
Jinak má Angola 18 provincií a každá 
má svůj dialekt a vedle nich jsou ješ-
tě další kmenové jazyky, které nejsou 
oficiální. Mezi sebou se domlouváme 
portugalsky, jazykem našich kolonizá-
torů. Jinak je můj rodný jazyk kikon-
go, nebo konžština, kterým se mluví 
v severní části Angoly.

Pojďme se nyní vrátit zpátky – jste 
v Československu, v jiné zemi, kde je 
jiné podnebí, jiné zvyky, jiná řeč. Co 
vás tehdy nejvíce překvapilo?
Byli jsme všichni strašně zvědaví. 
Všichni. Byla to pro nás velká změna 
– vnitrozemský stát, často tu pršelo 
a byla zima, ale taková jiná než u nás. 
Ale vonělo to tu. Po jehličí. Angolané 
mají rádi pivo, tak jsme ho ochutnali 
a pak už jsme jiné pivo nechtěli pít. 
(Smích). Ti studenti byli tehdy v růz-
ných částech Česka a Moravy a my 
jsme se navzájem často navštěvovali, 
byli jsme i na Slovensku, v Ostravě, 
v Olomouci, v Kloboukách. Ale tím, 
jak jsme cestovali a jak jsme tempe-

ramentní, začali jsme pokukovat po 
děvčatech. Na Moravě jsem poznal 
lásku, svoji bývalou manželku, kte-
rá později otěhotněla. A po poro-
du, možná ze strachu, se toho dítě-
te zřekla. Bylo to těžké. Ale byl jsem 
vychován jako křesťan, a i když ani 
moji rodiče, ani její, nebyli z té situ-
ace nadšení, zažádal jsem o svěření 
dítěte do péče. Když jsem se šel pora-
dit na velvyslanectví, řekli mi – buď 
budete dál studovat a budete pod na-
ší ochranou, nebo se budete muset 
se školou skončit a my už nad vámi 
nebudeme moci držet ochrannou 
ruku. Tak jsem všeho nechal a zů-
stal se synem na „mateřské“. To by-
lo v Praze v roce 1991.

Takže jste tu zažil revoluci?
Ano, zažil. Také jsem zvonil klíče-
ma... (Smích)

Jak jste to s dítětem sám zvládl?
Jednoduché to opravdu nebylo, byl 
jsem tu sám, bez rodiny. Ale řekl jsem 
si, že jsem přivedl na svět život, za kte-
rý jsem zodpovědný. V té době se mi 
jen trochu vybavovalo, jak se mamin-
ka starala o mé mladší sourozence, 
a o dítě jsem se naučil starat dobře, 
stejně tak i vařit. Byla to dobrá zkuše-
nost. Musel jsem odejít z koleje a pro-
najal jsem si pokoj v domě, kde bydleli 
další zahraniční pracovníci. To nebylo 
ideální soužití, společné toalety, hluk, 
tak jsem se později přestěhoval na Pra-
hu 5, kde jsem měl možnost koupit byt 
a kde jsem vychovával syna až do té 
doby, než se osamostatnil.

A neobjevila se žádná slečna, kte-
rá vám chtěla se synem pomáhat?
Jé, těch slečen bylo! Samozřejmě, lidi 
zajímalo, jak je možné, že mě vídají 
samotného s dítětem, ptali se, kde je 
maminka, a tak jsem potkal hodně 
dívek, které mi chtěly pomáhat a ra-
dit. Ale nebylo to nikdy vážné. A teď, 
když jsem již sám, řekl jsem si, že to, 
co jsem promeškal, musím dohnat. 

Když byl syn o něco větší, poznal 
konečně i svou babičku a dědu – pře-
stěhoval se na nějaký čas do Portu-
galska k mým rodičům, kde v té době 
bydleli. Do Prahy se vrátil, aby začal 
studovat střední školu. Portugalsky 
uměl výborně, stejně tak anglicky, 
ještě si přibral španělštinu, čeština mu 
šla, takže jazykově je vybavený dobře. 

Jak to přišlo, že jste po Praze 
zvolil Buštěhrad? 
Když syn skončil školu a odstěhoval 
se do Anglie, tak jsem se rozhodl, že 
chci najít klidnější místo na bydlení, 
chtěl jsem ven z Prahy. Před dvěma 
lety se mi podařilo koupit byt v Bu-
štěhradě, odkud je dobrá cesta do 
zaměstnání, které mám v Praze. Ale 
nastěhoval jsem se až před rokem, 
do té doby jsem byt rekonstruoval. 

A proč se vám Buštěhrad líbil? Byl 
jste se tady předtím více podívat?
Přijel jsem do Buštěhradu a ten se mi 
moc líbil. A kromě toho, já mám rád 
české filmy.

Tak teď se těším, co řeknete.
Filmy pro pamětníky, Vlasta Buri-
an, Adina Mandlová, to jsou mo-
ji oblíbení herci. No, a když jsem 
se díval na Smrt krásných srnců…

Tak to jste první cizinec, kte-
rý v rozhovoru sám od sebe začal 
mluvit o Otu Pavlovi… No to mám 
radost…
…tak jsem si říkal, tak on tady byl, 
bydlel, je tady ten rybník, to je vel-
ká spojitost. To jsem zjistil, ještě než 
jsem byt koupil. 

A  víte, že je tu Muzeum Oty 
Pavla?
Tak tam jsem ještě nebyl.

Tak to se těším, až vás tam osobně 
provedu. Budete vzácný návštěvník. 
Až se tedy muzea otevřou.
No to je skvělé, to se moc těším. 
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Jak se vám zatím v Buštěhradě 
bydlí?
Já tu jsem nyní rok, přestěhoval jsem 
se vlastně v době před lockdownem, 
takže jsem tolik lidí nepotkal. Ale ti, 
co mě viděli, tak mě znají jako to-
ho černocha s tím malým pejskem. 
(smích). V Buštěhradě se mi líbí moc, 
když jsem se sem přistěhoval, prochá-
zel jsem se tady a mnozí se asi divili, 
někteří byli i skeptičtí – viděli cizin-
ce, který tady bude s námi žít, bylo to 
pro ně nové. Proto je dobře, že děláme 
tento rozhovor, aby obyvatelé Buště-
hradu věděli, odkud přicházím, něco 
málo o mě, o zemi, kde jsem se naro-
dil, něco i z kultury. 

V domě, kde bydlím, z mého při-
stěhování někteří lidé radost neměli. 
Potýkám se tam dokonce i s rasismem. 
Člověk nemůže za to, jak se narodí, 
odkud pochází, o to smutnější je, že 
když se rozhodnete někde bydlet, kou-
pit si byt a myslíte si, že tam potkáte 
lidi, se kterými se budete vzájemně 
respektovat, a ono tomu tak není. Je 
to velmi smutné. Problémy mám po 
celou dobu, co zde bydlím. Už první 
den, kdy jsem se přistěhoval, tak byla 
hádka. A druhý den ráno jsem našel 
na střeše svého auta špinavé koberce. 

Abych to vysvětlil – v Praze, kde 
jsem bydlel, se odpadky na některých 
místech tolik netřídily, jako tady. To 
byla pro mě novinka, které fandím 
a třídím rád. V Praze byly kontejne-
ry, kam se daly odložit věci, které lidé 
nepotřebují, jako třeba i nábytek, ne-
bo je bylo možné věci postavit vedle, 
aby to při svozu odvezli. Já jsem to tady 
ale neznal, tak jsem ten koberec, který 
v mém bytě nechal předchozí majitel, 
postavil ke kontejneru, že to popeláři 
odvezou. No a ráno jsem ho našel na 
střeše auta. Nikdo se mnou nemlu-
vil, neřekl – běž si to uklidit, tam se 
to nedává a tak. A to se stalo opako-
vaně. Nakonec jsem s tím kobercem 
jel až do Prahy, (smích) protože jsem 
o sběrném dvoře tehdy ještě nevěděl.

Víte, já tu budu za chvíli už 33 let 

a nikdy jsem s rasismem neměl pro-
blém. Teď to je poprvé a ještě k tomu 
se sousedy. A je to pravidelné. Naštěstí 
v tom domě žijí i jiní sousedi, se kte-
rými se vídám, často komunikujeme, 
jsou v pohodě. Je zajímavé, že v na-
šem domě žije i rodina z Jižní Ame-
riky, tmavší pleti, která zde podobné 
problémy zažívala také.

Tak to mě mrzí. Nemusíte se se 
všemi bavit, někdo někomu nemu-
sí sedět, ale že by si dělali naschvá-
ly a ještě kvůli barvě pleti?
Já myslím, že by sousedky asi chtě-
ly, abych se narodil jako blonďák 
s modrýma očima. Což se bohužel 
nestalo, asi jsou zklamané. (Smích)

To musí hodně vyčerpávat, hlav-
ně když člověk chodí do práce a ani 
se nevyspí… Kde vlastně pracujete?
Ano, to máte pravdu, vyčerpává to 
moc. Pracuji v nemocnici, což je vel-
mi zajímavá práce, ke které mě in-
spiroval i ten čas, kdy jsem se sta-
ral o syna, chtěl jsem dál pomáhat 
a starat se o druhé. Nejdříve jsem 
byl na Homolce, pak v IKEMu, ny-
ní jsem přestoupil do jiné nemocni-
ce, kde pracuji na kardiochirurgii. 
Nedávno z našeho oddělení uděla-

li oddělení covidové, kde jsme mě-
li velmi těžké pacienty. Když pak 
opravdu hodně unavení přijedete 
domů, chcete si odpočinout, ale ne-
můžete, protože se pořád něco děje, 
zvuky, hluky, hádky. Dokonce jsem 
po roce uvažoval, že se přestěhu-
ji. Ale pak jsem si řekl – vždyť jsem 
si tu koupil byt stejně jako ostatní 
a nevím, proč bych nemohl mít stej-
ná práva jako jiní obyvatelé domu. 
S tím mám právě problémy – stále 
jsem slyšel, tam nechoď, tam cho-
díme jen my, tohle je naše. Třeba 
na dvůr, který dům využívá, jsem 
s psíkem dlouho nesměl, než se to 
vyřešilo. Ale já už tam stejně cho-
dím minimálně. Loni jsem tam po-
prvé s dalšími sousedy, se kterými 
jsem zadobře, griloval.

Já si to pro sebe vysvětluji tak, 
že jsou možná někteří zakomple-
xovaní, neznají svět, myslí si, že 
tím, že budou někoho napadat, se 
vyřeší jejich problém. Ale takhle 
to není, lidi se rodí černí nebo bí-
lí, postižení, slepí, nebo kulhají, to 
je normální, všichni jsme boží dě-
ti. Nechápu, jak někdo může řešit, 
jestli je někdo černej, nebo fialo-
vej, nebo jestli je dokonalejší, než 
je on sám. 

V muzikálu Do naha! v Divadle na  Vinohradech, 2014
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A je něco, co vás tady naopak 
překvapilo mile, co je tady lepší 
než v Praze?
Jak jsem říkal – je to tu super. Ně-
kteří lidé jsou samozřejmě zvěda-
ví, protože mě neznají, někteří jsou 
víc odvážnější, ti se ke mně hlásí 
hned, podáme si ruku, povídáme 
si. A co je tu skvělé, je ten klid. Jen 
ho teď nemám v domě, kde byd-
lím, ale věřím, že se to zlepší, že 
v budoucnu to vyřešíme, což bych 
si moc přál. Prostě se stěhovat ne-
chci, rozhodl jsem se, že tomu pro-
blému budu čelit.

Já také doufám, že až pomine ten 
problém s lockdownem, že se tady ví-
ce seznámíte a poznáte, že tu máme 
skvělé amatérské divadlo, spoustu 
koncertů a dalších kulturních akcí.
To jsem se už dozvěděl. Je to zajíma-
vé, protože mám s divadlem i s natá-
čením zkušenost. V době, kdy jsem 
byl s dítětem na mateřské, tak jsem si 
různě přivydělával a tehdy v devade-
sátých letech byla poptávka po zahra-
ničních hercích i černoších. Přihlásil 
jsem se do agentury a byl jsem úspěš-
ný – poznal jsem hodně českých zpě-

váků, spolupracoval jsem s Helenou 
Vondráčkovou, Lenkou Filipovou, 
se skupinou Kabát jsem natáčel klip 
a fotil na album Země plná trpaslíků, 
tam jsem byl jako Sněhurka (smích), 
dělal jsem různé reklamy, z nichž jed-
na, která byla zaměřená proti rasis-
mu, běžela skoro rok na MTV. Také 
jsem několik let hrál v divadle na Vi-
nohradech, například v muzikálu Do 
naha! – tam jsem vystupoval jako Mi-
chael Jordan – ty hlavní postavy mě-
ly vztah k basketu a režisér vymyslel, 
že budu anděl, který sestoupí z nebe, 
s křídly a na tričku s číslem Michaela 

Jordana. To bylo skvělé, obecenstvo 
to nečekalo a najednou tam visel nad 
pódiem černý anděl se zlatými křídly 
a v kraťasech… Další role jsem pak 
odmítl, musel jsem se věnovat syno-
vi, nechodit nikde po večerech a tak. 

Pojďme se ještě vrátit k Angole – 
jak často tam jezdíte? A co vám ta-
dy nejvíc chybí?
Nebudete mi to věřit, ale v Ango-
le jsem byl teprve před několika le-
ty, bylo to po třiceti letech, co jsem 
odtamtud odejel. Změna to pro mě 

byla obrovská. Angola je bohatá ze-
mě, těží se tam ropa, diamanty, je 
rozšířený rybolov, ale infrastruktura 
se moc neposunula. Prezident, kte-
rý byl u moci skoro čtyřicet let, sice 
postavil novou čtvrť, ale jen pro ty 
movité, pro chudé se tam nic nedě-
lá. Procházel jsem se po místech, kde 
jsem vyrůstal, ale viděl jsem změnu 
k horšímu. V roce 1988 žilo v An-
gole asi 11 miliónů obyvatel, teď je 
to kolem 30 milionů, z toho hodně 
imigrantů – z Konga, z Jižní Afriky 
a dalších zemí, v Luandě je přelidně-
no. Tam, kde měly stát sociální by-
ty pro chudé, není nic. Jen chatrče, 
suché záchody, prostě smutek. V tak 
bohaté zemi.

V Čechách mi chybělo mnoho 
věcí. Třeba vůně zeleniny, která tady 
prostě voní jinak. Na druhou stranu 
– já miluju vaše houskové knedlí-
ky! Několikrát jsem je i zkoušel do-
ma udělat, ale nikdy mi nechutnaly 
tak jako v hospodě. Miluju rajskou, 
cikánskou omáčku, dršťkovou po-
lívku, vepřo-knedlo-zelo, koleno… 
Co ale nechápu, je prodej zeleniny 
– tady si často koupíte třeba mango 
a když přijdete domů, je už zkažené. 
Nebo banány, které jsou už v obcho-
dě zralé, zrají i po cestě a doma už 
jsou špatné. Moje maminka, která 
prodávala zeleninu, prodávala ke 
konzumaci vždy jen tu, která neby-
la úplně zralá a dozrávala později, 
zralé ovoce bylo určeno jen na pe-
čení. Tady se mi často stane, že ovo-
ce je přezrálé, po ananasu mě třeba 
pálí jazyk – to je známka špatného 
skladování.

Co nějaké typické africké jídlo?
Nejrozšířenější africké jídlo je asi 
kaše fufu. Dělá se z kořene mani-
oku, který se vaří ve slané vodě. 
Může být hořký i sladký. Ten hoř-
ký maminka vždy usušila na slun-
ci, semlela na mouku a z ní uděla-
la kaši. Fufu můžete jíst s masem, 
nebo jen se zeleninou. 

Návštěva u rodičů v Luandě, 2019
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Tak tu nám uvaříte, až zorgani-
zujeme sraz cizinců žijících v Bu-
štěhradě včetně přípravy jejich 
specialit.
Určitě! 

Je v Čechách hodně Angolanů?
Dříve jich bývalo hodně, když tu stu-
dovali, ale vrátili se domů. Pár jich 
tu zůstalo, oženili se, mají rodinu, 
většinou žijí na Moravě.

Také bychom se měli asi zmínit 
o vašem kamarádovi, Maxíkovi.
Když syn odjel do Anglie, tak jsem 
toužil po kočce. A nemohl jsem na-
jít tu správnou. Jednou ráno, když 
jsem otevřel počítač, tak na mě vy-
skočila fotografie – vypadalo to jako 
kočka, měla takovou srst, ale nebyla 
to kočka. Tak jsem si o něm přečetl 
víc, že je v útulku a je mu 5 měsíců. 
Maxík je yorkšír, je to můj hodně 
temperamentní kamarád. Už jsme 
spolu tři roky. 

Chtěl byste něco ještě vzkázat 
obyvatelům v Buštěhradu?
Jsem rád, že jsem se sem přistěhoval, 
a budu ještě raději, když mě obyva-
telé budou brát jako jednoho z nich, 
což by mě hodně potěšilo. Rád bych, 
abychom byli všichni pohromadě, ať 
jsme černí nebo bílí, na tom nesejde. 
Jen jeden druhého tolerujme. Vě-
řím, že nejsou lidi všichni zlí. A ač-
koli nejsem rozený Čech, mám české 
občanství a pracuji jako každý jiný, 
neflákám se a na všechno, co mám, 
jsem si musel tvrdě vydělat. 

Děkuji moc za rozhovor.

Ale i po jeho skončení jsme ještě 
seděli a povídali si. Antonio nám 
ukazoval na videu, jak se tančí sem-
ba v Angole a jak v USA, a známé-
ho angolského zpěváka a aktivistu 
Bonga, který přijíždí vystupovat 
i na Colours of Ostrava. Vyprávěl 
o angolských hudebních nástrojích 
i o dalších druzích hudby. I o tom, 

jaké má další zážitky z potkávání 
v Buštěhradu – třeba jak jeden pán, 
když mu chtěl podat ruku a před-
stavit se, před ním couvnul a ruku 
mu nepodal. Jak dobře to funguje 
s dětmi, které jsou zvědavé a bez 
předsudků. Nebo jak se setkal s pá-
nem, který se k němu pokaždé vel-
mi nadšeně hlásil – Antoniovi to 
bylo trochu divné, až posléze zjis-
til, že pracuje v Německu, kde je na 
cizince zvyklý a že jeho velká vášeň 
je tanec capoeira. Že si lidé často 
myslí, že je muslim, očekávají jmé-
no Mustafa nebo Ali, nikoli jméno 
portugalské. Že za ten rok a půl ho 
lidé poznávají, zdraví, mávají z au-

ta. A že jedna paní, když se ho při 
přátelském rozhovoru zeptala, kde 
pracuje, a on odpověděl, že v ne-
mocnici, překvapeně vyhrkla, že si 
myslela, že černoši jen nosí kufry 
v hotelu. Nebo jak se někteří po-
divují, že nebydlí někde zadarmo 
v sociálním bytě, ale že si na vlast-
ní byt vydělal.

Ještě dlouho po jeho odchodu 
jsem o něm a o tom, jak ho naše 
město přijímá, přemýšlela. Přála 
bych si, abychom ho tu přijali a mě-
li rádi. Za jeho odvahu, pozitivní 
náladu a za tu jeho nezlomnou ví-
ru v dobro. Antonio, držíme palce!

IK

Boj s covidem, 2021
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Diakonie Broumov a MO ČČK Buštěhrad 

VYHLAŠUJE
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

ve dnech 11. až 12. června 2021

čas: 9.00 – 17.00 hodin

   místo: Buštěhrad, Revoluční 1 / 4, přízemí zámku, vedle knihovny

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:

  
     • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

     • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

     • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

     • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

     • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

     • Obuv – veškerou nepoškozenou

     • Hračky – nepoškozené a kompletní

     • Peří, péřové přikrývky a polštáře

  Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

Bližší informace Vám rádi sdělíme:

Tel. : 491 524 342, 224 316 800 (Broumov) a na tel. 731 572 708 (Buštěhrad)

Více také na  www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
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První zleva František Fous, zcela vpravo, opřený o rámovou pilu, je Adolf. Ty dva muže uprostřed 
nepoznám, lépe řečeno, zapomněl jsem jejich příjmení, foto archiv ZF

ČTENÁŘI  NÁM PÍŠÍ

stará fotografie z BUštěhradU s příBěhem

Narůstající moc nacistické dikta-
tury hitlerovského Německa pocíti-
li i obyvatelé z Buštěhradu, když se 
po 28. září 1938 snažili dostat do vni-
trozemí uprchlíci, Češi a Němci, kte-
rým šlo v odtrženém pohraničí o život. 
V hostinci Jana Říhy a Václava Beč-
váře bylo ubytováno 67 rodin. Nejen 
v hostincích, ale i v buštěhradském 
zámku byla zřízena ubytovna pro ro-
diny běženců.

Avšak už před tímto datem pobý-
vali v Buštěhradě němečtí, převážně 
političtí uprchlíci, kteří utíkali před 
Hitlerem z Říše.

Můj táta, truhlář František Fous, 
měl od roku 1938 pronajatou dílnu 
u svého mistra Jindřicha Frajbiše v Bu-
štěhradě v čp. 121 (dnešní ulice Oty 
Pavla – je to nedaleko od pošty – dří-
ve Záložny. V patře byla i četnická 
stanice).

Jednoho dne, začátkem roku 
1938, přivedl pan Antonín Topič 
do dílny německého uprchlíka, kte-
rý byl vyučeným bednářem. Táta se 
dozvěděl, že se jmenuje Adolf, a s je-
ho kamarádem Fritzem že uprchli 
z německého koncentračního tábo-
ra. Budou ubytovaní u havíře Svo-
body na Bůhzdaři. (V Lidicích ješ-
tě žije jeho dcera, a to paní Květuše 
Muláková, která oba Němce ještě 
jako malá holka poznala.) Táta se 
okamžitě rozhodl, že Adolfa přijme 
do zaměstnání, a navíc ho pozval, že 
s ním bude chodit k nim domů na 
obědy k mé babičce Toničce.

Táta si Adolfa oblíbil, on byl veli-
ce šikovný a pracovitý. Jen se mu ne-
dařilo rychle se učit česky, občas ně-
co popletl. Místo „dobrý den“ říkal, 
dobrý večer“. Do dílny za tátou cho-
dili chlapi z Buštěhradu a také Adol-
fa znali, i ho občas pozvali na pivo.

Když přišel 15. březen 1939, tak 
se Adolfovi ani Fritzovi nepodařilo 

uprchnout, a byli zajatí gestapem 
a uvěznění v sokolovně na Dříni.

Za delší dobu táta dostal pohled-
nici z ostrova Kréta, odkud mu Adolf 
napsal: „Je tu hodně kamení a málo 
chleba.“ Táta si zjistil na poště, jest-
li by mu mohl poslat balík, ale nic 
nebylo možné, jen pohlednice. Pak 
už se Adolf nikdy neozval.

Po válce se táta dozvěděl o invazi 
na ostrov Krétu alias Operaci Mer-
kur. Bitva o Krétu představovala útok 
německých vzdušných výsadkových 
vojsk a letadly převážené pěchoty na 
ostrov Kréta. Každá armáda měla tzv. 
„Štráfkomanda“, a ti, kteří se něčím 
provinili, a nebylo třeba je dávat před 

válečný soud, byli přeřazeni do toho-
to útvaru. A tito vojáci dostali za úkol 
dobýt nějakou nedobytnou kótu. Když 
ten útok přežili, tak se mohli svobod-
ní navrátit ke svému oddílu.

Táta mi často jako klukovi vyprá-
věl o Němci Adolfovi a věřil, že kdy-
by válku přežil, že by se určitě do Bu-
štěhradu přijel podívat.

Po tátovi i Adolfovi mi zůstala jen 
tato stará fotografie s příběhem. Chtěl 
bych požádat čtenáře Buštěhradské-
ho zpravodaje, zdali by někdo nepo-
znal někoho ze dvou mužů (určitě by-
li z Buštěhradu), kteří stojí uprostřed 
na této fotografii.

Zdeněk Fous
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zase ty dotace…
Tak při procházce po nové cyk-

lostezce opět jednou přišla řeč na 
dotace a smysluplnost všeho, co se 
v rámci dotací realizuje. No, po-
pravdě se mi už ani vlastně ani ne-
chce poslouchat výhrady k tomu či 
onomu, protože jsem rád za každý 
jeden nově postavený nebo opra-
vený kousek Buštěhradu. Ostatně 
těch zchátralých, zrezivělých a často 
nevábných zákoutí tu máme pořád 
ještě dost a dost.  Ale není to právě 
ten důvod, proč se lidé podivují tře-
ba nad zjevně docela drahými, ale 
nevyužívanými přístřešky pro ko-
la na cyklostezce, které kontrastují 
s rozpadlými chodníky o pár ulic 
dál? Není legitimní otázka, proč 
se ty peníze nepoužily na něco, co 
opravdu potřebujeme? Samozřejmě, 
že je. A je také pro mě úplně pocho-
pitelné, že projekty budované z do-
tací prostě často moc nebudí důvě-
ru, protože z nich je prostě „cítit“, 
že „něco není v pořádku“. Někdo 
si ten pocit může vyložit, že jsou 
na radnici marťani, někdo si může 
myslet, že „si zase někdo nakradl“, 
a někdo může dospět k závěru, že 
všechny dotace jsou prostě špatně 
a nejlepší je o ně ani nežádat. 

Úplně v obecné rovině bych s po-
sledním jmenovaným závěrem 

vlastně souhlasil. Samozřejmě že 
by bylo nejlepší, kdyby města a obce 
dostávaly přímo do rozpočtu mno-
hem více prostředků z daní a moh-
ly si investovat do toho, co zrovna 
nejvíce potřebují, a ne podle do-
tačních titulů, které snad v dobré 
víře někdo vymyslel kdesi na kraj-
ském úřadu, ministerstvu, Bruselu, 
středu galaxie… no prostě někde 
dost daleko na to, aby daný dotač-
ní titul bezpečně nepokrýval reál-
né potřeby dané obce. K tomu ma-
jí dotace různá hodnotící kritéria, 
která musí být splněna, aby dotace 
„byla přiklepnuta“. Výsledek je pak 
docela zřetelně vidět například na 
oněch přístřešcích pro kola. Hodno-
tící kritéria jsem neviděl, ale čekal 
bych, že zrovna za propojení cyklis-
tiky, chodníku a vazbu na zastávku 
MHD dostal projekt spoustu něja-
kých bodů, díky nimž akce nako-
nec podporu získala. 

Ale buďme realisté. Situace je 
prostě taková, že prostředky, které 
mají radnice z rozpočtu, stěží pokry-
jí běžné provozní výdaje a na nějaké 
investice do infrastruktury prostě 
skoro nic nezbývá. Pokud radnice 
chtějí do měst a obcí vůbec něco in-
vestovat, nemají nyní vlastně ani ji-
nou možnost, než se přizpůsobit sys-

tému a najít ve vypsaných dotačních 
titulech nějaký, který by alespoň tro-
chu pokryl jejich skutečné potřeby. 
Ty přístřešky pro kola, mola na ryb-
níku a spoustu dalších podivností 
berme jako takovou úlitbu hodno-
tícím kritériím, protože bez toho by 
se nejspíš vůbec nepodařilo postavit 
dlouho žádaný chodník do Lidic ne-
bo opravit propadající se štolu pro 
odvodnění rybníka. Radnice, která 
se v aktuálním systému přerozdě-
lování peněz městům a obcím ak-
tivně nesnaží dotace získat, prostě 
nedělá pro svoje město dost. A pří-
stup „kdo nic nedělá, nic nezkazí“ 
asi není to, co bychom od své rad-
nice chtěli. Já tedy ne. 

Změna celého systému financo-
vání obcí, rozdělování dotací a je-
jich kritéria, to je samozřejmě téma 
důležité, ale nepochybně je to situa-
ce, se kterou žádná radnice (dokon-
ce ani ta naše buštěhradská) nezmů-
že nic moc reálně udělat. Nakonec 
na molech se dá docela pěkně po-
sedět a možná časem někdo i začne 
jezdit na kole na autobus a přístřeš-
ky se začnou využívat. Tak to třeba 
ve výsledku nebude zase tak špatně, 
jak to nyní na první pohled někomu 
může připadat :-)

Aleš Benda

KAM ZA  D IVADLEM?

…představUjeme vám divadélko U zvonU v kladně

Ráda bych vám představila naše Di-
vadélko U Zvonu v Kladně. Jde o ma-
lé a zároveň útulné divadlo s dlouhou 
tradicí a velkolepou atmosférou. Již 
od roku 1991 působil amatérský di-
vadelní soubor, který se v roce 2002 
usídlil v kladenském divadélku, kde 
vykouzluje úsměvy divákům všech 
věkových kategorií.  

V tomto malém divadelním sou-
boru začínalo i pár dnes úspěšných 
a známých profesionálních herců, 

kterými jsou např.:  
• Jáchym Kučera je vystudova-
ný herec DAMU na katedře Čino-
herního divadla, nyní je členem 
Divadla Petra Bezruče v Ostra-
vě a také hraje v Divadle Na Fid-
lovačce v Praze. Známe jej i z TV 
seriálů a TV filmů Rašín nebo Za-
hradnictví: Nápadník.   
• Michal Zelenka je známý z TV 
seriálů i jako scenárista nebo mo-
derátor. 
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• Kamila Šmejkalová působí v Di-
vadle J. K. Tyla v Plzni.  
• Štefanie Šubová – herečka Diva-
dla Lampión v Kladně. 
• Dominika Šťastná – úspěšná ab-
solventka Mezinárodní herecké 
konzervatoře, která se věnuje naše-
mu souboru při pohybové průpra-
vě, zpěvu a režii, také hraje v Diva-
dle V.A.D.  
• Jan Mottl studoval na DAMU 
herectví na katedře Alternativního 
a loutkového divadla.

Aktuálně máme dva studenty na 
DAMU, a to Lýdii Šafářovou a Mar-
tinu Jindrovou (herectví na katedře 
Činoherního divadla). Tento rok 
má na tuto školu namířeno i Bibi 
Stevens.

Výjimečné je Divadélko U Zvo-
nu i tím, že se snaží úsměvy vy-
kouzlit i lidem, kteří mají svůj život 
nějak zkomplikovaný, což doka-
zuje i  fakt, že divadélko věnova-
lo představení Sdružení zdravot-
ně postižených META Kladno, 
dětem z Dětského domova ve Sto-
chově a Ústavu sociální péče Klad-
no, nebo klientům GARC Kladno. 
Dále se zúčastnilo akce „Den dět-
ského úsměvu“, kde přispělo k roz-
zářeným dětským očím tím, že za-
hrálo pohádku O ošklivé princezně.   

Divadélko U Zvonu se nyní zapo-
jilo i do projektu „Ježíškova vnou-
čata“, v jehož rámci by chtělo též 
v Domově pro seniory na Beroun-
sku udělat benefiční představení, 

které by potěšilo a  vrátilo třeba 
i úsměv tam, kde ho tolik nezbý-
vá. Neboť všichni vnímají, že prá-
vě v této nelehké době jsou senio-
ři osamělí více než kdykoliv jindy.  

Také jsme nově začali natáčet 
a sdílet na sociálních sítích podcasty 
se zajímavými lidmi z naší branže. 
Dále na sociálních sítích sdílíme 
pro děti autorskou audio pohádku 
s názvem „Skřítkové u Zvonu“ a pro 
dospělé publikum záznamy premi-
ér z řady improvizačních předsta-
vení „Neváhej a Hraj aneb Doušek 
smíchu“.

V září tohoto roku, pokud to si-
tuace s ohledem na covid dovolí, 
plánujeme ples k třicátému výročí 
Divadélka U Zvonu, který se bu-
de konat v prostorách kina Sokol 
Kladno. Tímto vás srdečně zveme. 
Návštěvníci se mohou těšit i  na 
tombolu. 

Dále, až odezní omezující vlád-
ní opatření, máme v plánu premié-
ru pohádky „Dobrodružství pandy 
Bublinky a její kamarádky Anič-
ky“, která měla proběhnout již 8. 11. 
2020, ale covidová situace to bohu-
žel neumožnila.

Najdete nás na webu Divadélko 
U Zvonu (divadelkouzvonu.cz)

Doris Průšová, 
asistentka produkce 
Divadélka U Zvonu

 Divadélko U Zvonu, foto archiv divadla
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BUŠTĚHRADŠTÍ   Ž IVNOSTNÍC I  A  F IRMY  SE  PŘEDSTAVUJ Í

Současný stav stejné budovy, foto L. Kovařík

Původní stav hlavní budovy firmy Gama, 1993, foto L. Kovařík

gama kladno s.r.o.
GAMA Kladno sousedí se zastáv-

kami autobusu „U Macíků“ v Kla-
denské ulici. Začali jsme s podniká-
ním jako sdružení fyzických osob 
koncem roku 1993 se zaměřením na 
prodej výhradně náhradních dílů 
nákladních vozidel AVIA.

Postupně se prodej rozvinul 
z převážné části na velkoobchod-
ní bázi a stali jsme se obchodním 
zastoupením významných českých 
a evropských výrobců. Náš sorti-
ment jsme postupně rozšířili na ná-
hradní díly a doplňky LKW všeo-
becně, prodej provozních kapalin, 
dovoz osvětlení vozidel a hydrau-
lických komponentů nástaveb ná-
kladních vozů.

S prodejem jsme začali postup-
ně v kladenských částech Švermov 
a Dubí. V roce 1999 jsme se dohodli 
na odkoupení pozemku s budovami 
na našem současném působišti od 
tehdejšího STS v Buštěhradu (kam 
jsme převedli i sídlo firmy), který ji 
využíval jako středisko pro opravy 
vozového parku. Tato budova, zná-
má starousedlíkům jako „Ovčín“, 
má dlouhou historii a vždy sloužila 
ke komerčním účelům. Do budov ve 
značně zchátralém stavu proto bylo 
nutné vložit nemalé investice. Jsme 
rádi, že se z našich daní daří vylep-
šovat obecní rozpočet. Podíleli jsme 
se finančně i na výstavbě dětských 
hřišť na území Buštěhradu. Při svém 

zaujetí pro podnikání jsme bohu-
žel zaznamenali příliš pozdě změ-
nu určení našeho pozemku v no-
vém územním plánu. Upřímně je 
nám líto, že se s komerčním využi-
tím našeho skladového areálu dá-
le nepočítá. Nemůžeme rozšiřovat 
naše sklady, protože je naše parcela 
zařazena do obytné zóny.

Ladislav Kovařík
jednatel firmy  

GAMA Kladno s.r.o.
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představUjeme vinotékU miroslava příložného

V prostorách bývalé lékárny je už 
pár let provozována vinotéka. V loň-
ském roce změnila majitele, a to 1. 4. 
2020. Kdo si uvědomuje souvislosti, 
ví, že začít provozovat v takové době 
vinotéku chce notnou dávku kurá-
že, a to i přes to, že se jedná o pokra-
čování činnosti již zavedené firmy.

Miroslav Příložný, bývalý špičko-
vý fotbalista (titul mistra ligy ČSSR 
1983 v dresu Bohemians Praha), jí 
má dostatek. I přes krátké obdo-
bí prvního rozvolnění ve vinoté-
ce stačil realizovat úpravy interié-
ru, rozšířil nabídku vín (vinařství 
Šoman, Maděřič, Zapletal, Soška, 
Pavlovín), uspořádal degustaci (vi-
nařství Šoman) a rozšířil nabídku 
vinotéky o studené chuťovky k po-
sezení u vína. Vinotéka také umož-
ňuje uspořádání soukromých akcí až 
pro 20 osob. Bohužel, současná situ-
ace a vládní nařízení žádná taková 
setkání u dobrého moku neumož-

ňují, a tak vinotéka druhý lockdown 
musela přečkat s pouhým prodejem 
vína domů. 

Miroslav Příložný již plánuje akce 
na normální časy, kdy bude pro jeho 
zákazníky možné posezení u dobré-

ho vína. Přejme Mirkovi, a stejně tak 
i ostatním živnostníkům, aby se po-
dobná situace již neopakovala, a nic 
tak nestálo v cestě normálnímu ži-
votu a podnikání.

Led

Vinotéka Miroslava Příložného, foto ZL 2021

mandlová.cz – v BUštěhradě máme pražírnU mandlí!

Jsme malá rodinná pražírna 
z Buštěhradu. Naše mandle pochá-
zejí přímo od španělských malofar-
mářů z okolí Granady. Po sklizni 
jsou mandle ponechány ve skořápce 
a teplota ve skladu je přísně střežena, 
nesmí překročit 10 stupňů. Správné 
skladování mandlí je zárukou kvali-
ty, kterou hledáme! V nabídce máme 
až čtyři různé odrůdy mandlí, pro-
tože každá je svým založením vhod-
ná pro jiné zpracování. Pražíme pět 
dní v týdnu, takže mandle jsou stá-

le čerstvé! Extra panenský olivový 
olej z rodinné farmy nám pomáhá 
vykouzlit z mandlí skutečně gastro-
nomický zážitek. K dochucování po-
užíváme růžovou himálajskou sůl, 
japonský ume ocet a bylinky. Slad-
ké mandle voní po cejlonské skořici. 
Nabídku mandlí doplňuje extra pa-
nenský olivový olej s hodnotou ky-
selosti 0,1. Pochází z rodinné farmy, 
kde se pěstování oliv věnuje již sed-
má generace, a je bezvadný! Naši vý-
robnu spojenou s obchodem najde-
te na Kladenské ulici naproti poště. 
Speciálně při výrobě mandlových 
sušenek nebo sladkých mandlí nás 
určitě najdete, když půjdete takzva-
ně „po čuchu“. Těšíme se na Vaši 
návštěvu!

www.mandlova.cz
martina@mandlova.cz

Martina Sejkorová
Mandlová má otevřeno, foto M. Sejkorová

Martina Sejkorová, foto P. Sejkora
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KLOUŽE TO VAŠEMU DĚŤÁTKU NA 
HLADKÉ PODLAZE? 

BOJÍTE SE, ŽE PŘESKOČÍ FÁZI LEZENÍ?

3 velikosti (74, 80 i 86)

protiskluzová certifikovaná vrstva
 celé z BIO bavlny, ručně šité

vysoký elastický náplet přes bříško
3 barvy (modrá, růžová a hořčicová)

ekologický produkt i balení

Už se nemusíte stresovat, 
máme pro Vás ŘEŠENÍ!

www.polezu.cz   
  
Tel: 737 494 589
E-mail: info@polezu.cz

www.facebook.com/polezu.cz
www.instagram.com/polezu.cz

Osobní odběr přímo v Buštěhradu

Krádež, 
oheň 
nebo 
velká 
voda? Štěstí přeje připraveným 

a s profesionálním certifi kovaným 
zabezpečovacím systémem 
BEDO Ajax budete připraveni 
nejen na zloděje, ale i na požár 
a vytopení domácnosti. 
Díky našim specializovaným 
montážním partnerům trvá 
instalace bezdrátového systému 
v řádech minut a není třeba 
složitých zásahů do konstrukce. 
Prvky chytré domácnosti jako 
například otevření garážových vrat 
už jsou pak příjemným bonusem, 
který Vám rádi nainstalujeme. 
Chraňte sebe i své blízké 
nejoceňovanějším zabezpečovacím 
systémem na trhu.

Návrh zabezpečení a montáž v Buštěhradu a okolí 
Vám zařídíme, ozvěte se nám pomocí kontaktních údajů níže

723 714 652
bustehrad@instalujubedo.cz

Víte, že více než 80 % 
lidí si svůj domov 
zabezpečí až 
po nepříjemné 
zkušenosti 
s krádeží, 
požárem 
či vytopením?

Certifi kovaný alarm v Buštěhradu

JARNÍ
JARMARK

BUŠTĚHRADSKÝ

MEZI RYBNÍKY 
"NA BABKÁCH"

10:00 - 18:00
WWW.MESTOBUSTEHRAD.CZ

13. 6. 2021
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Bc. Ludmila Tyrová DiS.
606 677 096

ludmila.tyrova@re-max.cz

Ing. Michal Regal

michal.regal@re-max.cz



777 078 945

Vaši sousedé z 
Buštěhradu

Realitní služby, jaké si přejete

www.mojimakleri.cz facebook.com/mojimakleri

Vážení  sousedé, 
jmenujeme se Michal  Regal  a Ludmi la Tyrová.  V Buštěhradě, přesněj i  v  u l ic i  Habrová,  ž i jeme od roku 2009.  
Jsme ž ivotn í  i  pracovní  partneř i ,  táta a máma čtyř  dět í  a také Vaši  sousedé. Oba společně pracujeme jako 
rea l i tn í  makléř i  ve společnost i  REMAX G8 Real i ty.  Svým k l ientům pomáháme s prodejem a pronájmem 
nemovi tost í  j iž  4 rokem. Za tu dobu máme za sebou desí tky úspěšně prodaných nemovi tost í  a spokojených 
k l ientů.  Pokud byste potřeboval i  také Vy pomoct s č ímkol iv  ohledně rea l i t  (prodej/pronájem nemovi tost i ,  
odhad k dědickému ř ízení ,  dotaz k daňové problemat ice týkaj íc í  se nemovi tost í  atd. ) ,  neváhej te nás kontak-
tovat.  Rádi  Vám pomůžeme a poradíme. Setkat se můžeme u Vás,  u nás (v  u l ic i  Habrová) ,  nebo v naší       
kancelář i  v  Kladně.
 


