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BUSHFEST OPEN AIR
BUŠTĚHRADSKÉ ČARODKY
UKRAJINSKÉ RODINY V RC PELÍŠEK

Na fotografii zleva: Eliška Vyškovská, Patrik Ernest, Adéla Kuchyňková. Foto M. Žitníková

Na fotografii zleva: Anna Tůmová, Lenka Straková, Samuel Kalánek, Elen Otáhalová, Oskar Schaldach. Foto M. Žitníková

S LO V O R E D A K C E
Milé čtenářky a čtenáři,
dovolujeme si vám opět nabídnout
slušnou porci čtení, které jinde nenajdete. Věříme, že si rádi připomenete letošní pálení čarodějnic,
kdy jsme se poprvé po covidu sešli
v neuvěřitelně hojném počtu, i další
akce kulturní a sportovní, na které
jste se možná nedostali. Vedle toho,
co bylo, se dozvíte i leccos o tom, co
se chystá – jako třeba tradiční Open

Air Bushfest v polovině června nebo
1. ročník běhu Oty Pavla! Poběžíme
sice až v září, ale trénovat se dá začít
už teď. Pravda, v červnu bývá jarní
svěžest poněkud vypražena žhnoucím sluncem, ale sportuchtiví se jen
tak nedají. Kéž by počasí a jeho kvalita bylo jediným zásadním tématem
měsíce, a to nejhorší, co by se mohlo
přihodit, by byl déšť na Medarda…
Jenže světu kolem a válkám zejména

je jedno, jak moc si přejeme šťastně
a dobře žít za buštěhradskou mezí.
Uvědomění o to bolestnější, že v nijak vzdálené Ukrajině díky jednomu
psychopatovi mnoho lidí nesmírně
trpělo a stále trpí a jiný psychopat
způsobil tragédii našich lidických
sousedů, jejíž osmdesáté výročí si letos v červnu připomeneme. Važme
si toho, co máme, a buďme si dobrými sousedy přes ploty i přes hranice!

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 04/2022
ze dne 27. 4. 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání
č. 04/2022 ze dne 27. 4. 2022 přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu p. Karla Jelínka
a p. Magdu Kindlovou, zapisovatelku
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 03/2022 ze dne
30. 3. 2022
Usnesením č. 4
Upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 03/2022

Usnesením č. 5
Rozpočtové opatření č. 03/2022
Usnesením č. 6
Zhotovitele na akci „Buštěhrad u MŠ.
VO“, a to firmu Elektromont Matějka. a.s., Nové Strašecí, za nabídkovou cenu 5 381 057,13 Kč bez DPH
Usnesením č. 7a)
Uzavření Darovací smlouvy mezi
městem Buštěhrad a Bytovým družstvem Buštěhrad na částku 132 005
Kč
Usnesením č. 7b)
Uzavření Darovací smlouvy na částku 132 005 Kč

Usnesením č. 8
Prodej části pozemku parc. č. 1078,
k.ú. Buštěhrad, o výměře cca 30 m2,
za cenu 3000 Kč/m2. Přesná výměra pozemku bude stanovena geometrickým plánem
Usnesením č. 9a)
Schvaluje pronájem hrobového
místa M-XIX-10/UH na pohřebišti Buštěhrad
Usnesením č. 9b)
Schvaluje pronájem hrobového místa
L-III-5/UK na pohřebišti Buštěhrad
Usnesením č. 10
Užití znaku města Buštěhradu Českým svazem chovatelů z.s. Základní
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organizace chovatelů zpěvných kanárů Buštěhrad
Usnesením č. 11
Žádost ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad na pořízení multifunkční kopírky v ceně 52 621 Kč
Usnesením č. 13
Nabídku firmy LKA s.r.o., Praha
3, na zpracování a podání žádos-

ti o podporu z Národního plánu
obnovy prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt „Rekonstrukce východního
křídla buštěhradského zámku“, cena za zpracování a podání žádosti
o podporu je ve výši 39 000 Kč bez
DPH, cena splatná v případě schválení žádosti a přiznání podpory po-

skytovatelem podpory je ve výši
360 000 Kč bez DPH

tální, obor Krajinné inženýrství,
specializaci Aplikovaná ekologie.

Se zaměřením na ekologii přináší tedy do naší práce nové pohledy, které budou klást větší důraz
na ochranu zeleně a životního prostředí města. Její pracovní zkušenosti jsou pestré, od práce dostihového jezdce a stájníka v Irsku, přes
založení vlastní kozí farmy s výrobou sýrů až po poradenství v oblasti zemědělské dotační politiky
nebo lektorování ekovýchovných,
chovatelských a zpracovatelských
programů a workshopů. V současnosti je největším koníčkem kynologie, věnuje se chovu psího plemene
beauceron a se svými psy se účastní českých i mezinárodních závodů
v pasení, kde se pravidelně umisťují
na nejvyšších příčkách. Kromě ovčácké práce se věnují záchranařině
pod vedením Středočeské záchranné brigády kynologů.

Zamítá:
Návrh usnesení bodu č. 12
Navrhovanou cenu nájemného za
pozemky parc. č. 1809/1, 1809/2
a 2070, k.ú. Buštěhrad, a to ve výši
12 Kč/m2/rok

Nová posila na M ěÚ
Od začátku března máme na úřadě novou kolegyni Ing. Lenku Táborskou, a to na pozici referentky
pro životní prostředí (předtím zastávala tuto pozici paní Tvrzová).
Paní Táborská je zkušená úřednice, na Odboru životního prostředí
kladenského magistrátu působila
v dřívějšku na úseku státní správy
v ochraně přírody a krajiny a krajinného rázu a v posledních letech
na pozici správce veřejné zeleně.
Její náplní práce je nyní vše kolem
zeleně, od povolování kácení až po
vytváření koncepce městské zeleně a návrhů výsadeb na konkrétní
místa. Vzdělání má velmi zajímavé
– vystudovala VOŠ ve Vodňanech
(diplomovaná specialistka pro vodní hospodářství a ekologii), Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
fakultu životního prostředí, obor
Ochrana přírody, a ČZU v Praze,
Fakultu lesnickou a environmen-

Lenka Táborská, foto archiv LT

DJ

AKTUALIT Y
V polovině dubna byl zkolaudován
nový vodovod na Bouchalce. Vodárny
snad již brzy osadí vlastníkům vodoměry a začnou dodávat vodu.
Na Náměstí, u ZUŠky a u Dolního
rybníka se dokončuje projekt „Zeleň
v intravilánu“. Na Babkách jsme zahradnické práce pozastavili kvůli akci
pálení čarodějnic – aby nám návštěv4

níci nepošlapali nové výsadby, což se
ukázalo být prozíravým rozhodnutím, neboť nakonec dorazilo odhadem
700–800 návštěvníků. Jako u každého
projektu výsadby nové zeleně se efekt
dostaví až po určité době, až sazenice
zesílí, výsadby trvalek i nový travní
drn se patřičně zapojí a stromy zkošatí.
Pokračují práce na rekonstruk-

ci ZUŠky. V zadní části budovy vyrostlo nové válcové schodiště, kterým bude zpřístupněno podkroví,
kde se rovněž intenzivně pracuje. Již
byla osazena nová zelená okna historického dělení a profilace.
Dokončují se nové asfaltové povrchy v ulicích U Cihelny
a Bezručova.
ČÍSLO 6

Ve středním křídle zámku
v 1. patře (v místnosti nad infocentrem) nyní pracují restaurátoři na
odkrytí a fixaci nástěnných maleb
z doby toskánských vévodů. Vzhledem k získané dotaci z Ministerstva
kultury (PZAD) zde brzy opět začnou stavební práce. Doufáme, že
již v letošním roce bude obnova této místnosti dokončena a místnost
bude připojena k prostorám Městského úřadu –
získáme novou krásnou
zasedačku.
V jednání jsou dotace
na východní i střední křídlo zámku. Ve východním křídle by měla být
umístěna soukromá základní škola a v přízemí
lékárna (dotace MPO na
využití brownfieldů pro
podnikatelské využití),
dokončení se předpoklá-

Na co

Výsadba nové zeleně v intravilánu města,
foto JP

Výměna povrchu v Bezručově ulici, foto JP

z příštích BZ podrobnější informace.
S vodárnami a odbornou firmou
jednáme o spolupráci při odbahnění rybníčku na Bouchalce. Problém
rybníčku je v tom, že je umístěn pod
čističkou odpadních vod. Čistička
vypouští určité (legální) množství
kalů, takže rybník má tendenci se
zanášet, zvlášť když doteď nefungoval správně systém dluží na přítoku (někdo nám je pořád
přendával, takže voda tekla jinudy, než měla, a kaly
se nemohly usazovat v mělké části pod přítokem, která
je k tomu určena). Vodárny
nám však tento problém pomohou vyřešit.
Pracujeme na projektu Zeleň v extravilánu II. –
obnovily by se další zaniklé
polní cesty a vysázela další
stromořadí v okolí města.
DJ

Víme, vypadá to trochu divně. Asi
si říkáte, proč se to rovnou neudělá
všechno najednou. Sice máme vysazené krásné nové stromy, keře a trvalky, ale vedle se rozpadá schodiště.
Schodiště přece hoří víc! Jenže my
bohužel na všechno najednou peníze
nemáme. Abychom toho udělali co
nejvíc, musíme využívat dostupné
dotace. A systém dotací je nastaven
trochu nesmyslně. Jednu dotaci má-

te na komunikaci, jinou na chodníky, jinou na zeleň, jinou na kapličku.
Asi je to dané tím, že některé dotační
výzvy vypisují různá ministerstva,
která si hlídají pouze svoje priority.
Třeba na opravu schodiště a opěrných zdí neexistuje dotace žádná.
To nám velmi přidělává práci, musíme při opravách složitě kombinovat, dělit projekty a rozpočty na části. A realizace jednotlivých částí pak

dá do konce roku 2025. A dále z ITI
bychom mohli získat dotaci na rekonstrukci středního křídla – obnovu hlavního sálu se zázemím, expozici o městě, a další veřejně přístupné
prostory (dokončení cca 2027). Vypadá to nadějně, pokud vše dobře
půjde, přineseme vám v některém

se také ptáte

Když děláte U Cihelny nový asfalt,
proč tam neopravíte taky chodníky?
Když opravujete v Lípovce, Stavební a dalších ulicích chodníky, proč
neuděláte taky povrch komunikace?
Když sázíte u kapličky nové stromy a keře, proč tam taky rovnou neopravíte schody, opěrné zdi, a neuděláte nové chodníky?
ČERVEN 2022
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třeba ani nenavazuje. Na prostranství v Olivové ulici jsme vloni dostali dotaci na stromy, ty už se zasadily, a letos čekáme na další dotaci na
úpravu povrchů, lavičky, pingpongový stůl a další vybavení relaxační
zóny. Z pohledu obyvatel to pak asi
nevypadá moc dobře, že se to takto vleče. Starostové již léta volají po
tom, aby existovala nějaká dotace na
veřejný prostor, ze které půjde zaplatit toto všechno najednou. Aby obce
měly volnější ruku v použití dotací
a mohly z nich zaplatit to, co opravdu nejvíc potřebují. Tak uvidíme,
jestli se teď v novém dotačním období EU dočkáme.
DJ

Nový

Chodník v Lípové ulici po rekonstrukci veřejného osvětlení, foto JP

taras v  Prokopově ulici

V květnu byla dokončena oprava
úseku tarasu v Prokopově ulici. Část
tarasu se v loňském roce zřítila. Museli jsme nechat vypracovat projekt
na nový taras a vysoutěžit dodavatele, kterým se stala firma Salamánek

Stavby, s. r. o. Oprava stála 1,5 mil.
Kč bez DPH. Taras byl nově důkladně založen (což starému tarasu chybělo), vyzděn ze ztraceného bednění a vyplněn železobetonem, takže
by měl vydržet minimálně příštích

100 let. Přibylo nové pěkné zábradlí, kterým postupně nahrazujeme
různá stará dožilá zábradlí po městě. Výhledově plánujeme po částech
postupně opravit celý taras.
DJ

Taras v Prokopově ulice se povedl, foto JP
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ČÍSLO 6

K U LT U R N Í A K C E N A M Ě S Í C Č E R V E N
1. 6. 2022
od 17:30
▶ Zasedání městského zastupitelstva
Přijďte si poslechnout, co projednávají Vaši zastupitelé. Zasedání
bude také přenášeno online na
facebookovém profilu města.
Zámecký sál, 2. patro.
2. 6. 2022
17:00–19:00
▶ ZUŠ Buštěhrad srdečně zve na:
Absolventský koncert žáků hudebního oddělení a výstava prací žáků výtvarného oddělení.
Zámecký sál a přísálí zámku
Buštěhrad, 2. patro.
4. 6. 2022
8:00–12:00
▶ Rybářský dětský den
Jako každý rok i letos se můžeme těšit dětský den pořádaný
našimi rybáři mazi rybníky „Na
Babkách“.
4. 6. 2022
14:00–17:00
▶ Magický dětský den v zámeckém parku
RC Buštěhradský pelíšek a kulturní výbor města Buštěhrad.
Den plný soutěží a zázraků na
nás čeká v parku i s různými
stánky.
4. 6. 2022
15:00–17:00
▶ Odpolední koncert ZUŠ v zámeckém parku
Koncert ZUŠ Buštěhrad, která si ke svému vystoupení v zámeckém parku pozvala soubor
KMČ ze Základní umělecké školy Velvary.
4. 6. 2022
19:30–22:30
▶ Darren Heinrich & Libor
Šmoldas: Jazz Organ and Piano
Art Club AktOFFka zve opět
na jazz. V sobotu 4. června
do Buštěhradu zavítá Darren
ČERVEN 2022

Heinrich & Libor Šmoldas a spolu s nimi jejich hudební pořad
Jazz Organ and Piano plný šťavnatého jazzu, blues, funku a živelné improvizace na té nejvyšší umělecké úrovni. Vstupné je
dobrovolné.
8. 6. 2022
16:30–18:00
▶ Pasování prvňáčků na čtenáře
Městská knihovna a ZŠ
Buštěhrad zvou na slavnostní
Pasování prvňáčků na čtenáře,
které se uskuteční v zámeckém
sále zámku Buštěhrad.
10. 6. 2022
18:30–22:00
▶ Noc kostelů Buštěhrad
Kulturní výbor srdečně zve na
tradiční Noc kostelů, která nastane v pátek 10. června v kostele Povýšení Svatého Kříže
v Revoluční ulici.
11. 6. 2022
19:30–22:30
▶ Shiva Rock Diva
Art Clubu AktOFFka srdečně
zve na koncert autorské kapely Shiva Rock Diva, která si hraje s žánry popu, rocku, soulu, rythm & blues, indie, rockového
šansonu a čehokoli, co má v sobě náboj a inspiruje. Vstupné je
dobrovolné.

16. 6. 2022
17:00–19:00
▶ ZUŠ Buštěhrad srdečně na
Koncert žáků hudebního oddělení a výstava prací žáků výtvarného oddělení ZUŠ Buštěhrad,
který se uskuteční v zámeckém sále a přísálí 2. patra zámku
Buštěhrad.
17. 6. 2022
17:00–23:59
▶ BUSHFEST & David Koller
Kulturní spolek Butzkow, z.s. pro
vás organizuje hudební festival
v zámeckém parku.
Tentokrát spojuje své síly se star
české scény rock&pop Davidem
Kollerem, k němuž se za
Bushfest připojí jádro těch, kdo
měli vystoupit na předchozích
dvou ročnících. V tuto chvíli jsou jimi Vltava a Vladivojna
La Chia s jejím novým hudebním projektem Tepe a září.
Jako první vystoupí buštěhradští The Rox, kteří budou hájit
barvy naší ZUŠ Buštěhrad.
Vstup do areálu: 17:00
Hudební program: 18:00–24:00
Zavírací hodina: 01:00
Předprodej vstupenek je v IC,
AktOFFCe, xticket.cz
18. 6. 2022
10:00–16:00
▶ Buštěhrad na vodě 2022
Tradiční projížďky po rybníku
na kánoích a raftu, soutěže, bohaté odměny zejména pro děti.
Ideální pro školní děti a rodiče
s dětmi. Akci pro vás připravuje
mezi rybníky „Na Babkách“ spolek Buštěhradské fórum.
19. 6. 2022
16:00–21:00
▶ Sousedské grilování
Milí sousedé, zveme vás na další ročník Sousedského grilování v Sousedském parčíku
v Družstevní ulici. S sebou: ma7

so či zelenina na gril, něco na
pití, salát či buchta pro ostatní vítány. Na místě budou grily
s obsluhou, chlazené pivo za Kč,
lavice a stoly (vlastní deka výhodou). Eva a Sam Gallatovi.
21. 6. 2022
17:00–19:00
▶ Závěrečné vystoupení tanečního oddělení ZUŠ Buštěhrad
ZUŠ Buštěhrad srdečně zve na
Závěrečné vystoupení tanečního
oddělení ZUŠ Buštěhrad, které
se tradičně uskuteční v zámeckém sále zámku Buštěhrad.

23. 6. 2022
17:00–18:00
▶ ZUŠ Buštěhrad srdečně zve na
Závěrečný koncert žáků hudebního oddělení a výstavu
prací žáků výtvarného oddělení, které se uskuteční v zámeckém sále a přísálí 2. patra zámku Buštěhrad.
26. 6. 2022
15:00–16:00
▶ Divadlo pro děti: Skřítek, který to nevzdal
AktOFFka a Divadlo KiX
zvou všechny malé diváky na Pohádku za vysvědčení.

Loutková pohádka o zamilovaném skřítkovi, kterého láska přenáší přes hory a doly.
AktOFFka Art Club,
Oty Pavla 246, Buštěhrad.
29. 6. 2022
od 17:30
▶ Zasedání městského zastupitelstva
Přijďte si poslechnout, co projednávají Vaši zastupitelé.
Zasedání bude také přenášeno
online na facebookovém profilu
města. Zámecký sál, 2. patro.

BUSHFEST: David Koller, Vltava , Vladivojna a The Rox
Tahle čtyři jména jsou znamením, že konec dvouletého půstu je
tu a velké koncerty se konečně vracejí do Buštěhradu. Chce se zvolat:
konečně, sláva! Vždyť původně připravený Bushfest na rok 2020 a 2021
covid neúprosně smetl ze stolu stejně tak, jako téměř veškerou kulturu
a akce ve městě.
Pro toho, kdo neholduje sáhodlouhým souvětím a chvalozpěvům o výše uvedených umělcích (které jsou
nakonec zbytečné, známe je všichni), uveďme jednoduše to nejdůležitější stručně a jasně.
Kdy: v pátek 17. června
Co: Bushfest
Program: v titulku článku
Kde: zámecký park
Otevíráme: v 17:00
Program: od 18:00 do 24:00
Zavíráme: v 01:00
Vstupenky: Infocentrum,
AktOFFka nebo www.goout.cz
a www.xticket.cz
Pořadatel: Kulturní spolek
Butzkow a dobrovolníci
Podrobněji: sledujte bushfest.cz,
stejnojmenný facebookový profil, a jako vždy Infocentrum
Buštěhrad.
8

David Koller
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Těch pár stručných řádek výše však pořadatel nevěší jen tak do
vzduchu. Stojí za nimi stovky hodin práce zadarmo na kulturních
a společenských akcích města. Stojí
za nimi i členové dalších buštěhradských spolků a dobrovolníci, kteří se
přidávají a pomáhají taktéž bezplatně. Stojí za nimi i dlouho odkládaný program za poslední dva roky,
a stojí za nimi i úspěšný první velký podzimní koncert na zámeckém
nádvoří, kam na Katapult z celé republiky přijelo 1200 diváků.
Protože vedle jarního Bushfestu
si musel dva roky počkat i podzimní koncert Davida Kollera, a protože
čistý zisk z prodeje na akcích města
za poslední dva roky byl nižší než
kdykoli dříve1, obě akce spojují své
síly v jeden jediný den.
Jdeme do toho znovu. Držme si
palce, aby vyšlo počasí, a především:
přijďte a přiveďte své známé!
Za pořadatele a dobrovolníky
Martin Kosa

Vladivojna La Chia

Vltava
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SPOLEČENSK Á KRONIK A
Ve středu 27. 4. a 4. 5. 2022 se
v obřadní síni MěÚ sešlo 8 mladých
rodin, ve kterých v loňském roce
přibylo nové miminko. Do Buštěhradu jsme přivítali Patrika, Adélu,
Elišku. Elenu, Annu, Lenku, Samu-

ela a Oskara. Dětem přejeme, aby
prožily hezké, klidné a pohodové
dětství uprostřed rodinného kruhu. Rodičům přejeme, aby si užívali každou chvíli se svým dítětem
a svojí rodinou – vždyť nejdůležitěj-

ší v našem životě není jenom zdraví, ale také mít dostatek času pro
své nejbližší.
Jana Zemanová,
matrikářka

Z Š A M Š OT Y PAV L A
Procházka tmou
Tentokrát vyrazila 5.B na Neviditelnou výstavu. Výstava se nachází
v Praze blízko Karlova náměstí. Jeli
jsme od Macíků autobusem, pak metrem a kousek jsme šli pěšky.
Už předem jsem se domluvili, že
snídat nebudeme doma, ale až v Praze. Původně byla v plánu nějaká cukrárna nebo kavárna, ale protože děti
dospělé přehlasovaly, skončili jsme
v Mekáči. Nakonec ale byly spokojené i Mari s Renčou a Hankou, protože i tam měli kávu a dortíčky.
Po snídani nám zbylo ještě dost
času, tak jsme se šli projít ke kašně.
Do kašny jsme naházeli pár mincí
a vyfotili jsme se. Shodou okolností
šel kolem nevidomý muž s vodicím
psem. Napadlo nás, jestli to nebude
náš průvodce výstavou?
Pak jsme se přesunuli do Novoměstské radnice, kde ve 2. patře sídlí Neviditelná výstava. Po příchodu
jsme všechny svoje věci museli uložit do skříněk. Museli jsme mít úplně prázdné obě ruce a u sebe jsme
nemohli mít nic, co by svítilo. To
znamená ani hodinky, ani mobily.
Z bezpečnostních důvodů jsme si
museli sundat i brýle.
Výstava byla rozdělená do dvou
částí. Ve viditelné části nám paní
průvodkyně ukázala různé pomůcky pro nevidomé. Viděli a vyzkoušeli
jsme si psací stroj, různé společenské
hry, chodili jsme pomocí slepecké
10

5.B na výletě a návštěvě Neviditelné výstavy, foto Marianna Hauserová

hole. Paní průvodkyně byla velmi
mile překvapená, že jsme věděli, co
znamenají červené proužky na holi.
Kutáleli jsme si těžkým míčem,
ve kterém byly rolničky, abychom
ho slyšeli. Viděli jsme potřeby pro
běžný život nevidomých. Hodinky, metr, váhy, knížky, rozpoznávač
bankovek, čidlo na hladinu tekutiny
ve sklenici a další.
Rozdělili jsme se do skupinek po
8 ke vstupu do neviditelné části. Po
příchodu do tmy jsme dostali instrukce, jak se máme chovat.
Tato neviditelná část byla rozdělena do deseti místností. Ty nám ukázaly různá prostředí. Byt, náměstí,

les, galerii, hájovnu, trhy… Skončili
jsme u baru, kde jsme si moli koupit
pití a sušenku.
Pro některé z nás skončila tato neviditelná část výstavy hned na začátku. Po vstupu do tmy cítili velkou
bolest hlavy, úzkost, hlava se motala, bušilo srdce. Paní průvodkyně je
vyvedla ven a čekali ve světlé části.
Rozhodně se nenudili, po zklidnění se zabavili hraním her a skládáním skládaček. Bylo nám řečeno, že
je to normální, že vždycky je nějaké
procento lidí, pro které není lehké
prohlídku absolvovat. Náš Pepa zaslouží obdiv, protože s těmito pocity
úzkosti absolvoval celou hodinovou
ČÍSLO 6

5.B na výletě a návštěvě Neviditelné výstavy, foto Marianna Hauserová

„prohlídku“. Celou dobu se křečovitě držel spolužačky, ale nevzdal to!
Tato malá výprava do tmy nám
umožnila na krátkou chvíli vcítit
se do role nevidomých. Uvědomili
jsme si, jak je zrak důležitý pro náš
život. Většině z nás takový pobyt
ve tmě nebyl vůbec příjemný. Vyvolalo to v nás také otázky, nakolik
je lidský zrak dokonalý/nedokonalý ve srovnání s některými zvířaty.
Tento obohacující zážitek všem moc
doporučujeme!
A mimochodem, ten pán, který kolem nás procházel se psem,
byl jedním z báječných průvodců
výstavy!
Napsali společně žáci 5.B

ECHO ZUŠ
S blížícím se koncem školního roku narůstá počet hudebních setkání
organizovaných naší školou. Mnohé
z nich jsme byli nuceni odložit kvůli covidovým opatřením, která jsou
už naštěstí zrušená; nám tedy nezbývá než doufat v příznivé počasí, které je podmínkou pro konání
venkovních akcí.
Konec dubna byl ve znamení vrcholících příprav na velmi oblíbený
koncert rodičů, učitelů a žáků, který
konal po dlouhé tříleté pauze; dále
pak koncert v Libochovičkách, vítání občánků v Hostouni a nakonec
velký koncert poboček, na kterém si

zahráli převážně žáci z Brandýska,
Hřebče, Libochoviček a Středokluk.
Dařilo se i našim výtvarníkům,
v letošním 50. ročníku Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy Lidice 2022
získali čestná uznání Adéla Šimečková a Magdaléna Šťovíčková, stejně tak byla oceněna kolektivní práce našich dětí s názvem „Pravěké
jeskynní malby“. Všem oceněným
gratulujeme!
Náš červnový kalendář je také naplněný už od začátku. Pokud bude příznivé počasí, můžete se těšit
v sobotu 4. června na velký koncert
orchestrů ZUŠ Buštěhrad, Velvary

a Unhošť, který pořádá Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek.
Hned na začátku dalšího týdne –
6. a 7. června – proběhnou talentové
přijímací zkoušky do naší ZUŠ. Přihlášky je stále možné podávat elektronicky do 5. 6. Letos poprvé otevíráme studium hry na elektrickou
kytaru. Těšíme se na všechny nové talenty!
Ve čtvrtek 9. června přivítáme
v Buštěhradu nadaného klavíristu
a varhaníka Marka Kozáka. Jeho
jméno je obvykle spojováno s neomylnou klavírní technikou, smyslem
pro proporce a gradaci s bohatou pa-

Koncert poboček ZUŠ s koncert rodičů s dětmi, foto archiv ZUŠ
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letou rejstříků, obrovskou
muzikalitou a vnitřní pokorou k notovému zápisu.
Na koncertní pódia vnáší noblesní interpretační kulturu a posluchače
si podmaňuje schopností předat bez okázalých
gest to, co chtěl skladatel
vyjádřit.
Mimořádné nadání
projevil Marek Kozák už
ve čtyřech letech, kdy začal hrát na klavír a později i na varhany. Oběma
nástrojům se věnoval také na Janáčkově konzervatoři v Ostravě – klavíru
ve třídě Moniky Tugendliebové, varhanám u Martiny Zelové. Na HAMU
v Praze absolvoval hru
na klavír ve třídě profesora Ivana Klánského.
Účastnil se rovněž mistrovských kurzů pod vedením světoznámých
klavírních virtuozů – například Eugena Indjice,
Murraye Perahiy či Garricka Ohlssona. Sám je
laureátem několika mezinárodních
klavírních soutěží (například soutěž
Gezy Andy v Curychu, Evropské klavírní soutěže v Brémách), vystupuje
s řadou předních orchestrů a pravi-

Šťovíčková Magdaléna, 10 let, čestné uznání
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Kolektivní práce dětí Pravěké jeskynní malby,
8–10 let, čestné uznání, foto archiv ZUŠ

delně koncertuje v zahraničí.
V Buštěhradu se Marek Kozák
představí se svým klavírním recitálem, kterému budou odpoledne
předcházet mistrovské kurzy se žá-

ky klavírního oddělení
naší ZUŠ.
Hned následující den
– v pátek 10. června – se
rozezní interiéry kostela Povýšení sv. Kříže při
Noci kostelů, kterou tradičně připravujeme ve
spolupráci s Buštěhradským pěveckým sborem.
Program stále upřesňujeme, zatím můžeme prozradit, že souběžně bude
probíhat i výstava prací
žáků VO a zazní skladby na akordeon v podání našeho kolegy Servera
Abkerimova.
Konec školního roku
bude náročný pro naše pedagogy, mnozí z nich už
dolaďují přípravy na třídní koncerty (např. Server
Abkerimov, Marija Džanězašvili), čeká nás absolventský koncert (letos
hojně obsazený), závěrečný koncert žáků, výstava
prací žáků VO, v rámci
Bushfestu vystoupí naše
kapela The Rox a závěrečné vystoupení žáků TO.
Na všechny akce vás srdečně zveme.
Marcela Zilvarová,
za ZUŠ Buštěhrad

Šimečková Adéla, 10 let, čestné uznání
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M U Z E J N Í O K É N K O – Č E R V N O VÁ V Z P O M Í N K A
Pojďme zavzpomínat na červen
1990, kdy byla na domě čp. 54 odhalena pamětní deska Oty Pavla od
ak. sochaře Jiřího Věnečka. Slavnost
to byla velká – desku odhalil sám
spisovatel František Nepil, za spisovatele promluvil František Kautman
a zpěvem vše doprovodil buštěhradský pěvecký sbor pod vedením dirigenta Jiljího Teringera. Akci uspořádala Osvětová beseda v Buštěhradu,
která výrobu desky financovala.
Později byla deska odcizena.
„V roce 1990 byla u příležitosti nedožitých šedesátých narozenin velkého českého spisovatele Oty Pavla
odhalena Osvětovou besedou bronzová pamětní deska. Bylo to na domě
čp. 54, kde Ota žil celou válku. … Začátkem července (1996) vyšel v kladenských novinách článek o této
desce. A druhý den deska z domu
zmizela. Nikdo nic neviděl, nikdo nic
neslyšel a deska je pryč. Byla násilně
vypáčena, přestože byla připevněna
třiceticentimetrovými šrouby. Kdepak asi skončila? Je pravděpodobné, že byla rozbita na malé kousky
a prodána jako šrot, vždyť za bronz se
dobře platí. Viníci dopadeni nebyli.“
(ze sborníku 500 let města Buštěhradu, OÚ Buštěhrad, 1997)
Nově zhotovená replika byla posléze umístěna na budově ZUŠ, kde
ji můžete spatřit i dnes.
Fotografie z této slavnostní akce
si můžete prohlédnout v Buštěhradském muzeu Oty Pavla, do muzea
je daroval bratr O. Pavla Jiří Pavel.
IK

Odhalení desky se těšilo velkému zájmu, Buštěhradské muzeum O. Pavla

Zazpíval Buštěhradský sbor se sbormistrem Teringerem, Buštěhradské muzeum O. Pavla

Odhalenou desku obdivuje i František Nepil, Buštěhradské muzeum O. Pavla
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S K B U Š T Ě H R A D – F OT B A L
Fotbalová

mládež

Fotbal v Buštěhradě žije! Týmy
fotbalové mládeže jsou neustále
v pohybu. Když se přijdete podívat
třeba v pondělí odpoledne na trénink, zjistíte, že hřiště je úplně plné.
Nejmenší – Lvíčata – se učí pohyby s míčem, hravou formou základní posty a už si vyzkoušeli i první
přátelská utkání. Vždyť ti nejstarší
z nich na podzim postoupí do další
kategorie a musí být připraveni na
utkání v okresní soutěži.
Přípravky a žáci po částečné výměně trenérů, kteří se snaží nejen
o rozrůstání týmů, ale hlavně o motivaci a osvojení si dalších fotbalových technik, jsou už v zápasech
ostřílení. Mladší přípravka po velmi
úspěšné podzimní části soutěže postoupila do vyšší kategorie a zatím si
v zápasech vede obstojně. Starší přípravka je zatím na čtvrtém místě, ale
ještě jim zbývá pár kol do konce sezóny, tak mají velkou šanci postoupit. Mladší žáci také získali posily do
týmu, mladé slečny se začlenily velmi rychle a jsou nejen ozdobou na
hřišti. Tabulku sice žáci nevedou,
ale nadšení při zápasech neutichá,

Buštěhradská fotbalová mládež, foto Jitka Chadová

stejně tak jako touha proměnit šance a dát gól.
Naše týmy posílili, možná jen dočasně, i noví kamarádi z Ukrajiny.
Kluci jsou velmi šikovní a my jsme
velice rádi, že se jim u nás líbí. Náš
klub neustále nabírá nové členy, proto jestli má vaše dítě rádo fotbal, ať
se přijde podívat a zahrát si. Holky
a kluci u nás jsou nejen fotbalisté,

ale hlavně kamarádi.
A co se připravuje? Nejen že fotbalisté pořádají Dětský sportovní
den, kde si může zasoutěžit skoro
každý, ale i letní příměstský kemp.
Nebude chybět ani párty po ukončení sezóny a soustředění v druhé polovině prázdnin, aby se před novou
sezónou dostali do formy.
Kateřina Doležalová

nil a odnesl to kotník na minimálně
šest týdnů. Dále jsme byli za potyčku
potrestáni červenou kartou (Pulec),
také na šest týdnů. To nám značně
zkomplikovalo situaci. V druhém
zápase v Brandýsku jsme i v oslabené sestavě předvedli efektivní výkon, domácího favorita jsme potrápili a po konečné remíze 1:1 jsme
přivezli dva body, když jsme zvítězili na penalty. I ve třetím utkání
jsme brali body. Po remíze 1:1 v základní části a výhře na penalty opět
dva body, doma proti Černuci. Po-

kud se ale chceme udržet v okresním
přeboru, je potřeba domácí zápasy
vyhrávat. V tomto zápase se zranila
i druhá nová posila „A“ týmu, Matyáš Pech z Jihlavy.
Dále čekalo buštěhradské fotbalisty derby v Lidicích. Naši byli celý zápas jasně lepším týmem. Avšak
nebyli jsme schopni chytře bránícímu zkušenému soupeři vstřelit gól.
A tak těsně před poločasem přišel
trest v podobě gólu do naší sítě, který ještě ke všemu patřil do kategorie vlastních. Celou druhou půli to

fotbal
Do jarní části soutěže naši fotbalisté sice vstoupili dobře, avšak další
vývoj už tak příznivý nebyl. Herní
projev není vůbec špatný, ale potýkáme se stále s nepříznivými okolnostmi. Když už jsme absolvovali dobrou zimní přípravu v dobrém
počtu a sehnali nové posily do týmu,
štěstí se k nám hned v prvním zápase obrátilo zády. Porazili jsme na domácím hřišti favorizované Vinařice
2:1, ale za cenu velkých ztrát. Nová
kvalitní posila Kuba Krejsa, který do
SKB přestoupil z Hostouně, se zra14
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byla marná snaha. Těsně před koncem jsme přímo z rohu obdrželi gól
na konečných 2:0.
V dalším zápase doma se
Smečnem jsme brali jeden bod po
remíze 1:1 a prohře na penalty. Znovu opakuji, že domácí zápasy je třeba vyhrávat a jeden bod nestačí! To
už se ale potkáváme s dalším vyřazením hráčů, převážně kvůli obnovení starých zranění. O čarodějnicích v Družci nastupujeme ve velmi
oslabené sestavě a prohráváme 3:0.

Další zranění – útočníka Rudoleckého. V dalším utkání hostíme doma favorizovaný druhý tým tabulky Slavoj Pozdeň. Vyhlídky pro nás
nejsou vůbec dobré. Avšak bojovným, a hlavně kolektivním výkonem
s dobrou komunikací mezi hráči zaskakujeme soupeře a remíza 1:1 je
pro nás přijatelným výsledkem. Škoda jen bodíku za prohrané penalty.
Náš tým nepředvádí špatné výkony, i hra je celkem pohledná. Chybí nám vždy jen krůček k lepšímu

výsledku. Hráči v týmu i vzhledem
k nepříznivým okolnostem táhnou
za jeden provaz. Dobré jádro kolektivu se pozná, hlavně když se zrovna
ne moc dobře daří. Doufáme v brzké
uzdravení hráčů a jarní část soutěže
dobojujeme až do konce. Hráčskému
štěstí chceme jít naproti a doufáme,
že i ono si k nám konečně svou cestu najde. Děkujeme fanouškům SK
Buštěhrad za stálou přízeň a srdečně zveme na naše zápasy!
Za SKB Aleš Šturm

Z P R ÁV Y Z E S O K O L A
Činnost

oddílu judo v roce

Oddíl juda od ledna vůbec nezahálí. Děti chodí pravidelně na tréninky 2x týdně a není jich málo. Judistů je okolo 60 ve všech věkových
kategoriích.
Letos v zimě jsme poprvé uspořádali soustředění spojené i s lyžováním, bazénem, výletem do Adršpašských skal a ukončili jsme ho závody.
Účast byla veliká a spokojenost ještě
větší. Už se všichni těší na další zimu.
Naštěstí mohou děti jezdit letos
i na závody. To je vždy velká odměna

Klárka Cibuzarová poprvé na závodech
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za úsilí na trénincích. A nebylo jich
málo (9 malých a 3 velké). Jedním
z posledních byl Velikonoční turnaj
Teplice. Zde se mohou zúčastnit i nezkušení závodníci a vůbec se jim nevedlo špatně: Klárka Cibuzarová, naše nejmladší 5letá šikulka, si odvezla
hned 3. místo, Tomáš Bernard, Tomáš Skála, Alex Šindler, Marek Neuman 3. místo, Ondřej Ulrich a Viki
Hrubá 2. místo, Tobiáš Obyt, Kryštof Ulrich, Pavel Kraus, Kryštof Jandáček 1. místo.

Krajský přebor 2022 Benešov
První dubnový víkend naše výprava zavítala do Benešova na Krajský
přebor všech věkových kategorií.
Zúčastnilo se 15 našich závodníků a podařilo se nám získat 10 cenných kovů!
Přeborníci: Jáchym Koloušek, který obhájil titul krajského přeborníka
z loňského roku, Tobiáš Obyt získal
titul již ve dvou kategoriích a Pavel
Kraus.
Ondřej Ulrich 2. místo, Kryštof

Krajský přebor Benešov

15

Ulrich 2. místo, Viki Hrubá 2. místo,
Karolína Sušická 2. místo, Zuzana
Dvořáková 2. místo, Vanesa Mannlová 2. místo, Tomáš Bernard 3. místo (Kryštof Jandáček, Tonda Chvoj,
Petra Loučková, Stela Havránková)
A poprvé náš oddíl získal 2. místo družstev starších žákyň.
Český pohár Ostrava 2022
O víkendu 19.–20. 3. 2022 se naši dva
judisté zúčastnili prestižní soutěže Český pohár Ostrava 2022, kategorie U13. Soutěže českých pohárů
jsou nominací na Mistrovství České
republiky mladšího a staršího žactva. Oba podali perfektní a bojovné výkony.
Kryštof Ulrich a Magdalena
Šťovíčková skončili těsně pod stupínkem na 5. místě. Skvělé je, že oba
závodí v této kategorii prvním rokem, přesto mají úspěch ve velké
konkurenci.
Český pohár a Velká cena
Jablonce nad Nisou 2022
14. 5. 2022 jsme se vypravili získat
další body na mezinárodní soutěž.
A konkurence byla obrovská. Sjelo se 109 týmů se 708 závodníky.
Nás reprezentovali 4 borci, a dařilo se jim skvěle. V kategorii U15
krásně zabojovala Petra Loučková,
za mladší v kategorii U13 závodila

Tým v Jablonci

Viki Hrubá a Majda Šťovíčková,
která obhájila 5. místo z Českého
poháru v Ostravě. Za kluky zápasil
Kryštof Ulrich a vybojoval úžasné
3. místo. Moc gratulujeme!
Jsem moc rád, že jsou v oddíle
bezva děti a skvělá parta. Na trénincích si to užíváme. Vše dobře probíhá určitě i díky pomoci Jitky, Zuzky
a Martina, který úspěšně složil trenérské zkoušky juda.
V naší činnosti nás velmi podporuje Sokol a náš každoroční sponzor Stanislav Obyt. Ten nejenže zajistil dětem v letošním roce airtrack
na procvičování gymnastiky, ale také pokud mu to čas dovolí, aktivně
pomáhá na trénincích a závodech.
Kryštof Ulrich, 3. místo z Českého poháru
v Jablonci

Za všechny trenér Martin Plocar

S P O L K Y, P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E M Ě S TA
Ukrajinské rodiny v RC Pelíšek
Sbalit si pár věcí, téměř ze dne
na den vzít děti a vypravit se na náročnou cestu, na sice bezpečné, ale
neznámé místo, kde se musíte spolehnout na pomoc cizích lidí, je pro
většinu z nás naprosto nepředstavitelná situace. To vše s vidinou toho,
že nevíte, jak dlouho to celé bude trvat a jestli vy a vaše děti budete za16

bezpečeni a budete přijímáni novým
okolím. Pro většinu lidí noční můra, která nás, pár jedinců z Buštěhradu, přiměla k rozhodnutí se spojit a snažit se vymyslet, jak těmto lidem pomoci se začleněním v novém
prostředí. Pokud možno je alespoň
na malou chvíli odpoutat od myšlenek na jejich nejbližší, jejich přátele

a domovy, které byli donuceni opustit odchodem z jejich země.
Během velikonočních svátků se
nám podařilo uspořádat setkání
ukrajinských rodin v RC Pelíšek.
Naše malá skupina dobrovolníků
dala hlavy dohromady a snažila se
připravit hezké dopoledne, které si
děti užijí a rodiče se dozvědí něco
ČÍSLO 6

Jarmark, foto Anna Roghozina

Kurz českého jazyka, foto Anna Roghozina

užitečného. Důležité pro nás bylo
i vzájemné seznámení a pohoštění
z připravených domácích, nejen velikonočních dobrot. Byla to první
akce, prvotní osobní kontakt a jsme
moc rádi, ze můžeme konstatovat,
že dle ohlasu byla akce také úspěšná. Maminky a babičky si poslechly prezentaci o možnostech trávení
volného času v Buštěhradu a blízkém
okolí. Podělily se s námi, o co mají
zájem a s čím bychom jim mohli pomoci. Mezitím nám dětští účastníci pomáhali vyzdobit svými nakreslenými papírovými kraslicemi jarní

větvičky a poté se také pustili s velkým nadšením do zdobení perníčků.
Dnes je tomu už více jak měsíc
od našeho prvního setkání a za tu
dobu měly rodiny možnost se zúčastnit dětského kina a nezapomenutelné exkurze na Pražský hrad,
navštěvovat kurz češtiny či s námi
strávit dopoledne na buštěhradském
jarmarku.
Za všechny tyto zážitky, které daly rodinám alespoň malé rozptýlení,
vděčíme všem, kteří nám je pomohli
zrealizovat, ale také těm, kteří nám
fandí a máme jejich podporu. Děku-

jeme starostce Daniele Javorčekové,
Zuzaně Jonášové a jejím kolegyním
z RC Pelíšek, lektorkám českého jazyka Zdíše Dubišarové a Barboře
Vitarigové, Daně Richterové a MC
Lidičkám, artclubu Aktoffka, Zooparku Zájezd, Voyagepraguekids,
Veronice Richterové, Blance Jedličkové a Sokolu Buštěhrad a milým
a ochotným dámám z infocentra.
Na závěr bychom také rádi poděkovali za podporu, trpělivost a pochopení našim rodinám.

chudá a snad i lehce oprýskaná. Je
to však jen zdání a první, povrchní

pohled… Správné drama, přesněji
komedie s tragickými prvky, začne,

Tým Pampeliška

Postižení v A ktOFFce
Příznivci buštěhradského Divadla
KiX se v úterý 19. 4. po 2,5 letech,
době dlouhé až nekonečně, dočkali premiéry nové hry. I když titulek
možná svádí k nejrůznějším divokým představám, v našem art clubu
se tentokrát neukázala ani zlomená
noha. To jen izraelský autor Gur Koren provokativně vtiskl postižení do
názvu svého díla – nevážně vážné
hry o zkoušení Romea a Julie členy
Fantastického divadla a o trablech
mafiánské rodinky, která se marně
pokouší propašovat za hranice zásilku drog. Možná se někomu naznačená zápletka může zdát, zejména
v kontextu dnešní televizní a celkové mediální opulentnosti, poněkud
ČERVEN 2022

Premiéra „Postižení“, foto Monika Žitníková
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když se protnou osudy Fantastického
divadla tvořeného souborem herců,
jež bychom my „normální“ nazvali postiženými, byť oni se více cítí
být lidmi se zvláštními potřebami,
s osudy členů lehce neschopné rodiny pašeráků drog.
O samotném ději už více neprozradíme, nechceme potenciální diváky ochudit o divadelní zážitek z této
malé, leč intenzivní sondy do světa
lidí s neobvyklými potřebami. Snad
jen naznačíme, že hranice mezi normálním a zvláštním může být úplně
jinde, než bychom čekali, a že největším handicapem člověka může
nakonec být on sám.
Premiéra i následná repríza se vyvedly více než zdárně a zcela zaplněná AktOFFka odměnila soubor,

věříme že zaslouženým, potleskem.
Jedinou kaňkou budiž fakt, že další reprízy se vzhledem k vytíženosti
různých členů souboru odehrají až

v říjnu. Naplánováno je pět představení a o přesných termínech budeme
ctěné publikum včas informovat na
www.divadlokix.cz
PJ

Premiéra „Postižení“, foto Monika Žitníková

KiX v Agónii
V pře d ve č er č a ro d ě jn ic
AktOFFka rozhodně dostála svému přídomku art club. Múzy literární a divadelní si tu daly sraz
a Divadlo KiX se zmítalo v Agónii, dokonce v přítomnosti člověka,
který ji přivodil. Obětí oblíbené je-

vištní formy neautorského čtení se
nejnověji stala próza dalšího z buštěhradských spisovatelů – Agónie od Jana Mrkvičky. Představte si, že najednou zjistíte, že vám
zbývá pouhých sedm dní života.
Jak byste se cítili? Dokázali byste

vylézt zpoza vlastní zdi do světa,
kde jste už roky nebyli? Dokázali
byste někomu ublížit? A jak moc?
Co byste dělali vy, odhadnout nedokážeme, ale KiX by nejspíš hrál
nějaké divadlo…
PJ

Neautorské čtení z knihy Jana Mrkvičky, Agónie, foto J. Mrkvička
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STR O J Č AS U
Sbírka fotografií kronikáře města
Jaroslava Pergla je bezedným zdrojem momentek pro naši rubriku.
Dnes vybíráme dvě fotografie, na
kterých je pekárna pana Bohumila
Bláhy. Na první fotografii jsou man-

želé Bláhovi před pekárnou, v popředí stojící osoba není známa. Podle
letopočtu v rohu fotografie byl snímek pořízen v roce 1941.
Na druhé fotografii jsou manželé
Bláhovi při rozvozu pečiva. Fotogra-

Bláhovi před pekárnou

fie by měla být pořízena v meziválečném období. Pohon o jedné koňské
síle byl stoprocentně bio, uhlíková
stopa zanedbatelná, emise sporadické, stoprocentně rozložitelné.
JP, Led

Bláhovi při rozvozu pečiva

CO SE DĚJE V BUŠI
Č arodějná zpráva
Úvodem bych ráda poděkovala
jednadvaceti dobrovolníkům spolku Butzkow za pomoc s přípravou
akce a za trpělivou a ochotnou obsluhu ve stáncích. Netuším, jestli
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by všichni souhlasili se zveřejněním jmen, alespoň poněkud nekonkrétně. Díky Buštěhradským
Šťabajznám za obsluhu ve vinném stánku a díky i Čarodějkám

za předtančení pro děti, než byl
zapálen oheň, který již tradičně
přichystali členové buštěhradského Junáka.
Všechny stánky obsluhova-
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li dobrovolníci spolku Butzkow
a veškerý zisk z prodeje byl použit na odměny účinkujícím a další
náklady nejrůznějšího charakteru
spojené s programem. Výdělek ze
stánků byl 83 720 Kč a náklady na
akci Buštěhradské čarodějnice byly 89 000 Kč. Rozdíl bude vyrov-

nán z rozpočtu kulturního výboru.
Kdyby stánky byly pronajaty jiným živnostníkům, kterým bývá
účtováno 1500 Kč, mohli bychom si
letos dovolit program takové kvality
a na velkém profesionálním pódiu
jen v případě, kdyby se pronajmulo 56 stánků.

Věřím, že se všichni „na čárách“
dobře pobavili. Také doufám, že
alespoň někteří ocení všechnu tu
práci a čas strávený organizací a přípravami, bez kterých by prostě nebylo nic.
Helena Blesková

Buštěhradské čarodky, 8x foto JP
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I.

ročník běhu

Oty Pavla

Běh a cyklovýlet v okolí Buštěhradu pro dospělé i děti
Milí buštěhradští sportovci, sportovně naladění sousedé a příznivci pohybu, připravili jsme pro vás podzimní sportovní výzvu – běžecký závod
v okolí Buštěhradu. Rádi bychom takto založili novou tradici sportovní akce pro celou rodinu, kterých u nás dosud mnoho nebylo. Běh jsme nemohli
pojmenovat jinak než po významné
postavě místní historie a milovníkovi sportu Otu Pavlovi. Ten byl sám
aktivní sportovec, psaním o sportu
se sám živil a napsal o něm několik
skvělých knížek.

Vyhlašujeme tedy slavnostně první ročník Běhu Oty Pavla,
který se uskuteční 17. září se
startem i cílem Na Babkách
u buštěhradských rybníků.

Běh je určen pro všechny, kteří mají chuť sportovat a překonávat sami
sebe, bez ohledu na výkonnost ne-

bo věk. Platí otřepané „není potřeba
vyhrát, ale účastnit se“. Takže se není třeba obávat, že nejste příliš trénovaní nebo zkušení. Těšíme se na
všechny, kdo si troufnou a mají chuť
si protáhnout kostru.
Naplánovány jsou tři trasy pro
všechny kategorie. Pro sváteční běžce jsme připravili okruh 6 km, na
který si mohou troufnout i zdatnější
děti. Trénovanější běžci mohou pokořit okruh dlouhý 12 km. A ti nejodvážnější si mohou troufnout na
půlmaratón – zlatý okruh, dlouhý 22
km. Ten je naplánován přes krásná
a i historicky zajímavá místa v našem
okolí, jako je Okoř či Budeč, ale i méně známá zákoutí. Všechny tratě vedou po zpevněných místních cestách
a zcela minimálně po silnicích.
Na vítěze běhu pak budou v cíli
čekat originální ceny a pro každého účastníka na památku diplom
s jeho časem. Na Babkách bude také připraven doprovodný program
pro ty, kteří běžet nechtějí či ne-

mohou, a pro rodinné příslušníky
závodníků.
Pro rodiny s dětmi je připravena cyklovarianta. Ta vede stejnými
místy jako zlatý okruh a měří také
22 km. Po cestě budou pro děti připraveny zastavení s úkoly a hrami.
Pro každé dítě, které trasu projede
a splní všechny úkoly, je připravena
odměna. Každé dítě vyhrává.
Více informací bude postupně
následovat zde ve Zpravodaji, na
Facebooku a především na webu
www.behotypavla.cz. Tam budou
veškeré propozice, mapy tras a další podrobné informace.
Tak se nechte vyhecovat a začněte trénovat. Uvidíme se na podzim
na startovní čáře!
Běh Oty Pavla pořádá Sportovní
výbor města Buštěhradu za podpory dobrovolníků.
Sportu zdar!
Za organizátory Jiří Žitník

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Modrá je dobrá
… a také všechny ostatní barvy
včetně zlaté. Dívám se na obrazy akademické malířky Alexandry Rudové
a ty barvy si mne podmaňují. Ty ma-

Alexandra Rudová při instalaci obrazů, foto JP
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ličké i větší geometrické vzory a ty ornamenty se mi skrze oči a mozek dostávají někam hluboko dovnitř. Tam
mne hladí, rozněžňují, jemně roz-

veselují a ponoukají k hledání další a další krásy v obrazech. A pak to
vše jde zase skrze mne ven a já zjišťuji, že se usmívám a nějak zvnitřku
zářím ven.
Dívám se na obrazy, které se mne
natolik dotkly, že o tom píši i vám
všem, kteří jste ještě na výstavě na
našem zámku nebyli.
Každému se líbí něco jiného, možná to není zrovna ,,váš šálek kávy“, ale
jděte tam a zkuste to. Třeba vás to osloví stejně tak jako mne a dokonce i mého manžela a budete bohatší o krásný
prožitek a pocit.
Blanka Jedličková
21

TA LE NTO VÉ Z KOUŠ KY
P ŘI J Í MA C Í ŘÍZ ENÍ P RO
Š KO LNÍ ROK 2 02 2/ 2 02 3
Srdečně Vás zveme k talentovým zkouškám.
Pro zapsání dítěte ke zkoušce je potřeba nejpozději
do 5. 6. 2022 vyplnit elektronickou přihlášku s
rezervací termínu na www.izus.cz.
Odkaz na přihlášku naleznete také na našem webu
www.zusbustehrad.cz/zapis
Do ZUŠ je možné přijímat žáky, kteří ke 31. 8.
2022 dovrší 5 let.

Nově otevíráme výuku hry na elektrickou kytaru.

Talentové zkoušky proběhnou na buštěhradském zámku
v těchto temínech:
Hudební obor: pondělí 6. 6. 13:00 - 17:00 (zámecký sál 2. p.)
úterý
7. 6. 13:00 - 17:00 (zámecký sál 2. p.)
pondělí 13. 6. 16:00 - 18:00 (zámecký sál 2. p.)
Taneční obor: úterý

7. 6. 13:00 - 17:00 (zámecký sál 2. p.)

Výtvarný obor: pondělí 6. 6. 13:00 - 18:00 (Spolková místnost)
úterý 7. 6. 13:00 - 18:00 (Spolková místnost)
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