
Na	1.	místě	okresu	žáci	
TJ	Butoves	A!

Sezóna stolního tenisu je v plném proudu. 
TJ Butoves poskládala do letošního ročníku 
2017 ‐ 2018 celkem pět týmů. Tři týmy nás 
reprezentu j í  v  kategor i i  mládeže , 
konkrétně 2 týmy žáků a jeden v dorostu, 
dva týmy pak v kategorii mužů. Žáci TJ 
B u t o v e s  A  j s o u  n a  p r v n í m  m í s t ě 
v průběžném pořadí okresní soutěže. 
Je třeba podotknout, že jako jediní v okrese 
máme dva týmy žáků, pro upřesnění, 
například taková města jako Jičín a Hořice 
letos tým žáků vůbec neposkládala. 
Prakticky všechny kluby se potýkají 
s problémem přilákat mládež ke sportu. 
O to víc nás těší vynikající výsledky žáků 
TJ Butoves A v této sezóně. Naši kluci 
prakticky ovládli špičku okresního přeboru 
stolního tenisu a dokazují to pravidelně 
při turnajích K‐Klubu v Jičíně, na turnaji 
Olympi jských naděj í ,  a  pravidelně 
při zápasech okresního přeboru. Daří se 
nám porážet hráče ze stolnětenisových 
velmocí jako je Nová Paka i Lázně Bělohrad. 
V dorostu náš tým od začátku sezóny ještě 
neztratil ani bod. O tomto víkendu nás čeká 
bitva s nesilnějšími týmy z Chomutic 
a Jičína a pravděpodobně v nich přijdou 
první porážky. Je třeba si uvědomit, že naši 
borci jsou věkem stále žáci a přesto 
nastupují do soutěží Okresního přeboru 
dorostu již třetí sezónu. Na nedávném 
Turnaji Olympijských nadějí v Jičíně 

ve stolním tenisu dorostu obsadil Hynek 
Vohánka vynikající 5. místo, když předtím 
vyhrál první místo v žácích. Je také 
průběžně na prvním žebříčku žáků Okp. 
Těsně za ním se drží Láďa Konůpek, který 
na jaře ovládl pohár K‐Klubu a Okp 
v kategorii mladších žáků. Velkou radost 
nám dělá třetí hráč týmu žáků A ‐ Jan 
Vohánka ze Třtěnic, který hraje teprve svou 
druhou sezónu v okresním přeboru. 
O to víc nás těší, že se tak rychle dokázal 
prosadit mezi samotnou špičku hráčů 
okresu. Tým žáků B ve složení Tom Šviha, 
Radim Kuncl a Barča Vohánková jsou 
věkem mladší žáci a mají před sebou ještě 
minimálně 4 sezóny v žácích. Zatím sbírají 
důležité zkušenosti  v mistrovských 
zápasech, při kterých jim nechybí potřebné 
zapálení a houževnatost. 
Závěrem mi dovolte trochu zavzpomínat. 
Historie kolektivních sportů v Butovsi má 
několik etap. Populární fotbalový Jezeran 
Butoves ukončil svou činnost v roce 1945 
přesunutím klubu z Butovse do Milíčevse. 
Až v devadesátých letech se zásluhou Karla 
Formánka staršího začala pravidelně hrát 
soutěž Okresního přeboru ve stolním 
tenise. Samozřejmě nesmíme zapomenout 
ani na úspěchy šipkařů, které z velké části 
úspěšně reprezentovala rodina Volkova. 
Butoves rozhodně nemá nejideálnější 
podmínky pro pravidelné kolektivní 
sportování, o to víc nás výsledky mládeže 
ve stolním tenise těší.

 A. Vohánka

Bowling
3. sportovně společenská akce TJ Butoves
V sobotu 25. listopadu se uskutečnila akce 
TJ Butoves. Po příjezdu vlakem do stanice 
Hrubá Skála se skupinka deseti výletníků 
vypravila na sedmi kilometrovou cestu přes 
Doubravice, po hranici CHKO Český ráj, 
přes Lázně Sedmihorky, až dorazila na 
sedmihorský bowling. Dalších 20 lidí, kteří 
se dopravili po vlastní ose, již čekalo 
v restauraci. 
Po dobrém obědě se začalo koulet celkem 
na čtyřech drahách. Tři  dráhy byly 
obsazené dospělými, jedna dráha byla pro 
mládež. Po dvou kolech házení se utkalo 
osm nejlepších. Všichni přítomní ocenili 
výbornou sportovní atmosféru.
Po návratu do Butovse se sportovci sešli 
v Butovance, kde proběhlo zakončení, 
a akce byla zhodnocena.

Dana Vohánková

Připravované	akce
Rozsvícení	vánočního	

stromečku
se bude konat první adventní neděli 
3. 12. 2017 od 17 hodin. 
Srdečně zveme všechny sousedy – dospělé 
i děti ke společnému setkání a zpívání 
u stromečku. Akce se koná v prostoru 
u obchodu COOP. Přijďte si vychutnat 
předvánoční atmosféru a zazpívat. Zpívat 
budeme známé koledy: Jak jsi krásné 
neviňátko, Půjdem spolu do Betléma, Já 
bych rád k Betlému a Štědrej večer nastal.
Pro děti bude připraven čaj a pro dospělé 
oblíbený svařáček. A pokud přinesete 
sousedům ochutnat své cukroví, jistě jim 
uděláte velikou radost. 

Úvodní	slovo	starosty
Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo plánovalo na podzim veřejnou 
schůzi, kde bychom občany seznámili se 
záměry na příští rok a také s výsledky soudu 
s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
ohledně nezaplacených úroků z úvěru. Bohužel 
jsme nebyli schopni se domluvit na vhodném 
termínu tak, aby to vyhovovalo všem 
zastupitelům. Termín nalezneme v lednu 
a veřejnou schůzi uspořádáme.
Výstavba chodníků pokračuje a vzhledem 
k počasí bude nejspíše plně dokončena na jaře 
roku 2018. 
Plánujeme výměnu zámkové dlažby u prodejny 
potravin a opravu nákladové rampy u prodejny 
potravin. Zároveň dojde k instalaci osvětlení 

nad místem pro přecházení u prodejny 
potravin, které je již naznačeno bílými 
přerušovanými čarami na vozovce.
Přes zimu bychom rádi pomocí výběrového 
řízení nalezli vhodného zhotovitele pro 
rekonstrukci hasičárny a přístřešku u Butova‐
nky. Tyto dvě akce budou pod‐pořeny dotací 
z Ministerstva zemědělství, jak jsem již 
informoval.
Obec bude v příštím roce postupně mapovat 
(kamerou) stav úseků dešťové kanalizace. 
Začneme nejstaršími úseky, abychom měli stav 
potrubí zmapován a nejhorší úseky můžeme 
pravidelně kontrolovat a čistit nebo opravit. 
Občané se v anketě o hřišti jasně vyjádřili 
pro ANO a to poměrem 77 ku 37. Na veřejné 
schůzi  bychom rádi  představili  návrh 
a seznámili občany se všemi okolnostmi 

výstavby multifunkčního hřiště, kde by mělo 
stát, jak bude vypadat, jak se bude projekt 
financovat a kde na investici chce obec vzít 
peníze.
Pokud máte nějaké připomínky nebo náměty 
k zastupitelstvu a chodu obce, neváhejte se 
na nás obrátit a to prostřednictvím emailu, 
pošty, nebo prostým vhozením dopisu 
do schránky na budově obecního úřadu.
Poslední  informace je  ke  kontejneru 
na bioodpad, který bude opět přístupný až 
na jaře roku 2018.
Závěrem Vám chci popřát hezké a hlavně klidné 
prožití svátků, hodně zdraví a štěstí do roku 
2018. 

Bohumil Zach
starosta obce
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Souhrn	usnesení	zastupitelstva	obce	Butoves
27. zasedání zastupitelstva – 15. 8. 2017
Schváleno:
· Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na výstavbu chodníků v obci Butoves
· Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/588/2016 s firmou Obis s.r.o. (výstavba chodníků)
· Rozpočtová opatření č. 4/2017
· Darovací smlouva na finanční dar ve výši 2 000,‐ Kč p. Havelkovi na pořádání Butovského 
bramboráku

28. zasedání zastupitelstva – 10. 10. 2017
Schváleno:
· Vítěz poptávkového řízení ve výši 42 730,‐ bez DPH na doplnění dopravního značení v obci ‐ firma SAVOZ s.r.o. IČO 25959212
· Vítěz poptávkového řízení ve výši 32 728,50 Kč bez DPH na zateplení stropu na obecním úřadě ‐ p. Jaroslav Kůta IČO 68496907
· Vítěz poptávkového řízení ve výši 41 040,‐ Kč bez DPH na údržbu zeleně v obci ‐ firma AcomaTrade s.r.o. IČO 4379802
· Zastupitelstvo obce Butoves delegovalo p. Švihu a náhradníka p. Zacha na 24. řádnou valnou hromadu VOS a.s.

Žádáme občany, kteří ještě nemají 
uzavřenou smlouvu na odvádění 
odpadních vod, aby se do konce roku 
2 0 1 7  d o stav i l i  n a  o b e c n í  ú řa d 
v  úředních hodinách a smlouvu 
uzavřeli. Připravované	akce

3. 12.  Rozsvícení vánočního stromečku 
9. 12. Mikulášské čaje s nadílkou Klub seniorů
13.12. Česko zpívá koledy  Klub seniorů
16.12. Rozloučení s rokem 2017 Klub seniorů
6. 1.  Přivítání roku 2018  Klub seniorů
13. 1.  Memoriál K. Formánka ve stolním tenisu TJ

20. 1. Ples seniorů  Klub seniorů
3. 2. Butovský ples TJ + SDH
17. 2. Maškarní merenda  Klub seniorů
Jarní prázdniny ‐ lyžařský výcvik s TJ Butoves

Anketa
Znak	obce	Butoves

Vážení spoluobčané,
žádáme Vás touto cestou o vyjádření 
názoru při výběru znaku a vlajky obce 
Butoves. Naše obec je jedna z posledních, 
která nemá ještě své symboly. Proto 
zastupitelstvo oslovilo heraldika Mgr. Jana 
Tejkala, který za posledních 23 let vytvořil 
znak a vlajku více než 800 obcí a měst. Jen 
v našem kraji navrhl 102 znaků obcí, 
v našem nejbližším okolí se jedná o Tuř, 
Kovač, Vrbice, Slatiny, Vitiněves a Úlibice. 
V létě nám zaslal 6 variant, které navrhl 
s ohledem na historii obce Butoves, tak aby 

vykazovali významový vztah k Butovsi. 
V archívech mimo jiné zjistil,že obec 
Butoves pečetila typářem sousední obce 
Vrbice na témže panství Milčeves. Pečeť 
měla v obraze oráče s taženým pluhem 
a byla reflektována ve znaku obce Vrbice 
z roku 2006. Ke všem variantám se kladně 
v y j á d ř i l  p o d v ý b o r  p r o  h e r a l d i k u 
a  vexi lo logi i  Pos lanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Celá zpráva je k nahlédnutí 
na obecním úřadě.
 Z těchto šesti variant zastupitelé vybrali tři, 
které Vám předkládáme.
 Vysvětlení základních prvků v návrzích: 
‐ Orlí křídla jsou převzata z erbu rodu 
píšícího se z Nemyčevsi  a z Tuří  a 
připomínají tedy nejstarší zmínky o obci 
(1392 Jan z Nemyčevsi, 1406 Matyáš z Tuří). 
‐ Pilovité dělení štítu je symbolem okolních 
lesů a především pak připomíná pilu 
zřízenou u nádraží v Butovsi v roce 1888. 
‐ Vlnité dělení štítu odkazuje na někdejší 
rybníky v okolí obce, v historii obce se 
zmiňuje až 15 rybníků v období od 15. do 
18.století
‐ Železniční kolo představuje symbol 
nádraží v Butovsi 
Hlasovat můžete buď na webu obce 
Butoves: http://www.butoves.cz nebo 
vystřiženou anketu ze zpravodaje vhoďte 
do poštovní schránky na obecním úřadě.

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3  



Střelby ze vzduchovky se zúčastni lo 
19 soutěžících:

1. Vratislav Bílek
2. Květa Míková
3. Josef Dresler

Střelby z luku se zúčastnilo 16 soutěžících:
1. Petr Rejmont

2. Vladimír Dydyk
3. Jitka Cermanová 

instruktor Libor Vobrátil nastřílel rekordních 
28 bodů.
O absolutním vítězi za fandění všech 
soutěžících rozhodli střelbou z kuše vítězové 
jednotlivých kategorií.
Absolutním vítězem nástřelem 28 bodů se 
stal Petr Rejmont na druhém místě nástřelem 
26 bodů se umístil Vratislav Bílek
na třetím místě nástřelem 16 bodů se umístil 
Josef Škaloud.
Pak už se za hudby Slávka Krause všichni 
dobře bavili a tančili do 19 hodin.

Zdeněk Jiránek

Výlet	na	Vysočinu
Na jeden z posledních slunných víkendů, 
sobotu dne 30. 9. 2017, byl uspořádán výlet 
občanů naší obce do krásného kraje Vysočiny 
k návštěvě malebného skanzenu Veselý 
kopec s následnou prohlídkou Betlému ‐ 
souboru lidových staveb Vysočina Hlinsko. 
Všichni účastníci výletu se velice dobře bavili 
jak již cestou na místo, tak v samotném 
skanzenu, kde jsme načerpali  cenné 
informace ohledně života našich předků 
v krásných roubenkách. Na místě nám byla 
předvedena lidová řemesla jako zpracování 
lnu a drátkování hliněné keramiky. Kdo chtěl, 
mohl si zakoupit nějaký tematický suvenýr 
na památku. Děti se zabavily zábavně‐vzdělá‐
vací formou ‐ doplňováním předloženého 
dotazníku s tajenkou týkajícího se názvosloví 
popisovaných řemesel a života v roubených 
chalupách, za jehož zdárné vyplnění je čekala 
odměna. Expozice byly bohatě vybaveny 
předměty vytvářejícími atmosféru, která nás 
přenesla do minulosti a ukázala jedinečnou 
kolekci technických památek na vodní pohon. 
Následně jsme přejeli do Betlému Hlinsko, 
kde nás čekala prohlídka lidových staveb 
s popisem života a dalších řemesel našich 
předků jako např. starodávná pilníkárna.
Opravdu vydařený výlet byl zakončen 
na přání nejmladších účastníků rychlým 
občerstvením v KFC.

Martina Hrdá

Drakiáda
V neděli odpoledne 1. 10. 2017 se za obcí 
Butoves v prostoru na Jezeře potkaly děti se 
svými rodiči, aby si společně užili pouštění 

draků. Počasí bylo ideální, ale draci se spíše 
vyhřívali na sluníčku, než by létali. To však 
přítomné od zábavy neodradilo, a když byli 
unaveni z běhání s draky, načerpali zase sílu 
u ohníčku, kde si opekli špekáček. 
Za snahu byly děti odměněny diplomem 
a  s l a d ko st m i ,  k te ré  by l y  za ko u p e ny 
z příspěvku (daru) obce Butoves.

Za Ženy pro Butoves děkuje Iveta Nyčová

Návštěva	hasičského	
záchranného	sboru	

Člen našeho klubu Standa Krásný, major 
ve výslužbě hasičského záchranného sboru, 
navrhl výboru klubu možnost prohlídky 
jičínského záchranného sboru. Nabídka byla 
s radostí přijata a návštěva zařazena do plánu 
akcí na středu 18. října. 
Na poslední akci klubu Odpolední čaje v pátek 
13. října členka výboru Boženka Mádlová 
připravila seznam zájemců o tuto akci 
a vedoucí klubu připomenul, že sraz zájemců 
bude před budovou Hasičského záchranného 
sboru v Jičíně v 13.30 hod.
Ve  s t ř e d u  v e  s t a n o v e n o u  d o b u  s e 
před budovou, kde nás očekával iniciátor 
akce Standa Krásný, sešlo 19 zájemců. Ten nás 
zavedl na nádvoří útvaru, kde nás přivítali dva 
členové záchranného sboru: podporučík 
a velitel čety pan Roman Krásný a pan Martin 
Lokvenc.
Sympatický podporučík nám podal odborný 
výklad organizace sboru a zasvěceně 
odpovídal na dotazy našich členů. Mimo jiné 
jsme se dozvěděli, že profesionální hasič musí 
mít maturitu na technické, zdravotní či 
chemické škole. S údivem jsme vyslechli 
informaci, že zásahová jednotka musí 
v případě vyhlášení poplachu vyjet k zásahu 
do dvou minut. 
Po dotazech jsme se rozdělili na dvě skupiny 
a pod vedením obou záchranářů jsme se 
vydali na prohlídku záchranářské techniky.
Ve 14 hodin nás vylekal zvuk sirény a hlas 
z reproduktorů vyzývající k výjezdu k dopravní 
nehodě. Z míst, kde jsme nepřekáželi, jsme se 
zatajeným dechem pozorovali dění kolem 
sebe. Záchranáři sjeli do přízemí po tyčích, 
r y c h l e  o b l é k a l i  v ý s t r o j  a  n a s e d a l i 
do  nastartovaných  has ičských  vozů. 
Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že zásahová 
jednotka za necelé dvě minuty odjela 
k nehodě.
Po částečném zklidnění jsme pod vedením 
podporučíka pokračovali v prohlídce. 
Prohlédli jsme si zbylou techniku, která 
nevyjela k zásahu, a vyšli do druhého patra, 
kde je zázemí záchranářů. Prohlédli jsme si 
sociální zařízení, šatny, kuchyňku, jídelnu 
a místnost určenou k odpočinku. Překvapil 
nás krásný kulturní sál, kde se ve vitrínách 
blýskalo mnoho pohárů oceňující dobrou 

práci záchranářů.
Na závěr nás Standa zavedl, jak říkala jeho 
manželka Ola, k "našemu třetímu dítěti". 
Otevřel vrata garáže a tan na nás vykoukl 
červený nablýskaný motorizovaný hasičský 
výsuvný žebřík. O vozidlo značky Magirus, 
vyrobené v roce 1937, Standa pečoval již 
za  a k t i v n í  č i n n o st i .  D n e s ,  i  kd yž  j e 
po osmdesáti letech stále funkční, již 
nevyjíždí k zásahům, protože pro nedostatek 
dokumentace nemá technickou kontrolu. Jak 
říká paní Ola Krásná: "Vyjedeme do májového 
průvodu a druhý den leštíme a hýčkáme." Je 
to miláček celé rodiny Krásných a nedivím se, 
že je nazýván "třetím dítětem".
Bylo to krásné vyvrcholení naší exkurze. 
Zasloužené poděkování za krásný, zajímavý 
a poučný zážitek Standovi, ale hlavně jeho 
synovi panu Romanovi Krásnému z úst 
vedoucího klubu bylo provázeno potleskem 
přítomných.

 Zdeněk Jiránek

Adventní	dílny	
I když první adventní neděle letos připadá 
na 3. prosince, my jsme se sešli v Butovance 
o týden dříve, abychom se společně za hojné 
účast i  př ipravi l i  a  naladi l i  na jedno 
z nejkrásnějších období roku.  Závěr listopadu 
patří nejen v dětských očích k tomu 
poslednímu kroku k nejkrásnějšímu měsíci 
v roce, neboť prosinec je měsícem mnoha 
krásných tradic, které vyvrcholí na Štědrý 
den. 
 Předadventní atmosféru za zvuku koled, 
vůně jehličí, cukroví a "svařáku" jsme 
v Butovsi načerpali v sobotu 25. listopadu 
v Butovance. Společně jsme se pustili 
do výroby adventních dekorací, letošním 
hitem se stal stromeček z březového proutí, 
nemenší oblibě se těšila výroba andílků 
ze šišky, výroba ozdob ze samotvrdnoucí 
modelovací hmoty a vloček z papíru. 
 Děti se bavily s kamarády a pochutnaly si 
na cukroví, vyrobily si andělíčka a ozdoby.  
 Připravena byla výstava dekorací a malé 
občerstvení. Všem děkujeme za krásnou 
atmosféru, společně strávený čas, milá 
poděkování za organizaci Adventních dílen 
a fotografie vašich výrobků u vás doma.

 Pavlína Havelková 

Ohlédnutí
Ukončení	léta	
na	hvězdárně	

V pátek 8. 9. 2017 proběhla akce pořádaná 
TJ Butoves v Centru přírodních věd v jičínské 
hvězdárně. Sešli jsme se v komorním počtu 
a zahájili akci u ohniště, kde vzplál oheň 
krátce po 17 hodině. Při opékání buřtů jsme 
netrpělivě sledovali oblohu, zda se nám 
vyjasní a my budeme moci pozorovat skrze 
hvězdářské dalekohledy noční oblohu. Ještě 
před setměním jsme sledovali speciálním 
dalekohledem zapadající Slunce. 
Než  se  setmělo,  v yuž i l i  j sme času 
pro soutěže a hry v příjemném prostředí 
zdejší naučné zahrady. Soutěží, skákání 
v pytlích, chůze na chůdách, střelby na cíl 
a jiné si užili jak malí, tak velcí účastníci. 
Po setmění jsme se radovali z vymetené 
noční oblohy a již nic nebránilo tomu, 
abychom se přemístili do kopule hvězdárny, 
sledovali odborný výklad pana Boba Švihy 
a pozorovali jsme vzdálené planety ‐ Saturn 
a jeho prstenec, dvojhvězdy, planetární 
mlhovinu M57, galaxie M81 a M82 a další 
objekty letní noční oblohy. 
Loučení s létem na hvězdárně se již podruhé 
vydařilo, a proto se budeme těšit zase 
za rok. 

 Za TJ Butoves Magda Neufussová

Stezka	korunami	
stromů

14. září ‐ Výlet Klubu seniorů Butoves
Členové výboru klubu se na poradě 6. září 
na doporučení členů dohodli změnit 
plánovaný zájezd do ZOO Dvůr Králové 
na zájezd do Janských Lázní, kde se v červnu 
otevřela nově vybudovaná Stezka korunami 
stromů. 
Ihned jsem mailem zajistil rezervaci 
a vedoucí provozu pan Bečvář zařídil spojení 
na průvodce pana Mgr. Pavla Tlachače. 
Po vyřešení problému s dopravou jsme se 
společně dohodli na čtvrtku 14. září. 
Na odpoledních čajích 9. září se přihlásilo 24 
zájemců z řad členů klubu a u dopravce 
Zikmunda jsem zajistil malý autobus pro 24 
cestujících.
Za ne příliš vábného počasí (zataženo 
a  m r h o l e n í )  n á s  a u t o b u s  z a v e z l 
k Hoffmanovým boudám, kde nás vítal déšť 
a mlha. Protože jsme přijeli příliš brzo (v 8.45 
a otevírací doba je v 9.30), krátili si někteří 

odvážlivci čekání odskokem do lesa ‐ byli 
odměněni několika houbařskými úlovky.
Ve  s j e d n a n o u  d o b u  n á s  p r ů vo d c e 
za doprovodu poutavého vyprávění provedl 
celou stezkou. Bohužel prohlídku trochu 
znepříjemňovaly kapky deště, ale za pomoci 
pláštěnek a deštníků jsme všichni trasu 
zvládli a s chutí si dali čaj, kávu nebo horkou 
polévku či krkonošské kyselo v restauraci 
na konci stezky.
Po občerstvení a částečném osušení se 
s námi rozloučil drobnými dárky průvodce 
a ve 12.15 jsme odjel i  k domovům, 
kde za skandování: " Sláva nazdar výletu, 
i když zmokli, tak jsme tu," nás však ani zde 
nečekalo lepší počasí. Poděkovali jsme řidiči 
panu Škaloudovi. 
Účastníky jsem byl  pověřen,  abych 
spokojenost s výkladem průvodce pana 
Tlachače tlumočil vedoucímu provozu panu 
Bečvářovi, což jsem ihned písemně učinil.

 Zdeněk Jiránek

Butovské	 spartakiádní	
cvičení	seniorů
Na odpoledních čajích 23. září v 17 hodin 
zahrála hudba Duo Decent rytmickou píseň 
Zamilovaní, kterou na televizním kanálu 
Šlágr nazpívalo Duo Aramis.
Tanečníci se na sále pohybovali každý jinak 
a to se příliš nelíbilo Standovi Krásnému. 
Vzpomněl si totiž na pobyt členů SPCCH 
v Deštném, kdy při jednom společenském 
večírku předvedla za doprovodu hudby 
krásné rytmické cvičení servírka hotelu, 
které nazvala Praní prádla. 
Požádal hudebníky, aby píseň zopakovali 
a vyzval tanečníky, aby si podle jeho vzoru 
společně zacvičili. Tak jsme společně 
do rytmu hudby prádlo prali na valše, 
máchali, ždímali, věšeli a znovu. Všichni se 
do cvičení zapojili a náramně se bavili. Jeden 
ze cvičících v žertu prohodil: „Vida, je 

na světě Butovská spartakiáda“ a navrhl, 
aby se cvičilo pravidelně.
Proto na příštích čajích v sobotu 7. 10. v 17 h 
pozval vedoucí klubu účastníky na parket, 
požádal hudbu o zahrání písně Zamilovaní 
a Standu Krásného, aby se ujal předcvičení.
Tak se zrodilo Butovské spartakiádní cvičení 
seniorů a bude se pravidelně cvičit na každé 
zábavě vždy v 17 hodin.

Zdeněk Jiránek

Svatováclavské	klání
28. září ve 13 hodin za krásného slunečného 
počasí se u Butovanky sešli organizátoři 
střeleckého odpoledne: hlavní organizátor 
Jirka Chládek přivezl střelecké náčiní 
(vzduchovku, luk, terče), dále Libor Vobrátil 
připravoval  stanoviště na parkovišt i 
u Butasu pro střelbu z luku a kuše se 
zapisovatelkou Jitkou Cermanovou, Vráťa 
Bílek se zapisovatelkou Lýdií Bílkovou 
stanoviště pro střelbu ze vzduchovky 
z a  h o s p o d o u  a  A l e š  J i r á n e k  s e 
zapisovatelkou Alenou Kuntovou v sále 
Butovanky stanoviště pro hod šipkami. Ti 
p ř e d  č t r n á c t o u  h o d i n o u  o z n á m i l i 
předsedovi akce, že stanoviště jsou 
připravena. Ten požádal Libora Vobrátila, 
aby přítomné, kterých se zatím sešlo na sále 
Butovanky u prostřených stolů 38, seznámil 
se zásadami bezpečného použití střeleckých 
prostředků. Všichni pak svým podpisem 
potvrdili, že byli seznámeni a že souhlasí 
s bezpečnostními pravidly. Venku panovalo 
překrásné "babí léto", a proto nic nebránilo 
tomu, aby se rozešli na různá stanoviště 
podle svých zájmů.

V 16 hodin byly soutěže ukončeny a všichni 
se sešli v sále, aby poblahopřáli členům 
klubu, kteří se narodili v září a v říjnu 
a kterým členky výboru předaly již tradičně 
písemnou gratulaci, bonboniéru a láhev 
vína. Oslavencům za sborového "živijó" 
připili všichni připravenou sklenkou vína 
a pak si pochutnali na výborných zákuscích, 
které připravily oslavenkyně.
Pak už vedoucí jednotlivých stanovišť 
seznámili s výsledky soutěže:
Hodu šipkami se zúčastnilo 30 soutěžících 
a třem nejúspěšnějším byly předány 
diplomy:

1. Josef Škaloud 
2. Josef Dresler 
3. Jana Rajmová
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