ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XIII -

číslo 8

srpen 2009

zdarma

Výstava dětských obrázků z 35. ročníku MDVV
a výstava o historii Lidic v brazilských Lidicích
termín: 19. – 30.6.2009

místo konání: brazilské Lidice

Od 19. do 30. června 2009 mohli zhlédnout návštěvníci městečka Lidice v okrese Rio Claro (cca
160 km vzdálené od Rio de Janeira) výstavu 35. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2007 s tématem „sport“ a také portugalskou verzi výstavy o historii a současnosti českých Lidic. Vernisáž se uskutečnila 19. června při příležitosti tradiční Slavnosti Míru (Festa da Paz), která
se v brazilských Lidicích koná každý rok v upomínku na lidickou tragédii a na počest přejmenování
města v roce 1944. Výstava byla zahájena za účasti významných hostů, hlavní projev měl starosta
okresu Rio Claro pan Raoul Machado, generální konzul České republiky ze Sao Paola pan Stanislav Kázecký a kurátorka výstavy Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie Památníku Lidice
text a fotografie na str.1- 2: Ivona Kasalická
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●momentky z brazilských Lidic ● výtvarná dílna pro děti ze školy CIEP Edvarda Beneše ● Slavnost míru
(Festa da Paz) v brazilských Lidicích ●Portugalská verze výstavy o historii a současnosti Lidic obyvatele
brazilských Lidic velmi zaujala. ● předávání cen oceněným brazilským dětem ve 37. ročníku MDVV
Lidice 2009 dne 22. 6. 2009 na honorárním konzulátě v Rio de Janeiro
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Slavnostní předávání cen 37. ročníku MDVV Lidice 2009

Ve středu 27. května dopoledne se v zahradě Lidické
galerie sešlo při slavnostním předávání cen v rámci 37.
ročníku MDVV Lidice 2009 přes 250 hostů. Vedle
oceněných dětí doprovázených rodiči a příbuznými a
mnoha dalších vážených hostů, byl přítomen předseda
poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav
Vlček, 1. náměstek ministra kultury ČR JUDr. František
Mikeš, předsedkyně České komise pro UNESCO Doc.
Helena Illnerová, poslanec Evropského parlamentu a 1.
čsl. kosmonaut Ing. Vladimír Remek, poslankyně
Evropského parlamentu Ing. Jana Bobošíková, primátor
Kladna Dan Jiránek, velvyslanci Bosny a Hercegoviny,
Egypta, Filipín, Chorvatska, Malajsie, Spojených států
Mexických, Řecka, Turecka, Venezuely a zástupci
ambasád Ázerbajdžánu, Maďarska, Rumunska, Ruska,
Slovenské republiky, Slovinska, Srbska, Sýrie a Ukrajiny.
Pro děti byl jako každý rok připraven bohatý program,
který letos velmi ovlivnilo nejisté počastí. Kromě atrakcí,
které se zde objevují každým rokem byly před budovou
galerie připraveny pro děti dalekohledy Astrobusu
Štefánikovy hvězdárny Praha, jejíž pracovníci dětem
odpovídali na otázky o vesmíru. Největšími atrakcemi
pro děti se podle zájmu staly projížďky kočárem s koňmi
a autogramiáda 1. československého kosmonauta
Vladimíra Remka. Slavnostní předávání cen se
uskutečnilo v zahradě Lidické galerie. Po úvodní skladbě
Jana Hanuše Impromtu, kterou zahrál na trubku Gustav
Sedelmayer, žák ZŠ Buštěhrad, všechny přítomné
přivítala kurátorka výstavy paní Ivona Kasalická, aby
vzápětí pozvala na pódium dětský pěvecký sbor
Japonské školy v Praze, který zazpíval 3 české a 3
japonské písničky. Zvláště Holka modrooká a Jede, jede
poštovský panáček si s nimi rádi zazpívali všichni
přítomní dospělí i děti.
(www.lidice-memorial.cz)
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Uplakaný, ale vydařený dětský den
pořádaný TJ Sokol Lidice ve spolupráci s obcí
Přestože počasí v sobotu 30.5.2009 nebylo moc
přívětivé – teploměr ukazoval pouze 12 stupňů,
sešlo se na fotbalovém hřišti v Lidicích cca 40
dětí těšících se na zábavu, atrakce a sportovní
závody. Nejvíce přišlo předškolních dětí
v doprovodu svých rodičů.
Jako každý rok od 8.30 hodin probíhal zápis
podle věkových kategorií a do jednotlivých
soutěží. Od 9.00 hodin to vše začalo.
Děti soutěžily v zábavných disciplínách – v hodu
na šaška, hodu na plechovky, ve střelbě ze vzduchovky, v kopu míčem na cíl, v chytání umělých
ryb, závodily v hodu šipkami. U všech těchto disciplín dostávaly děti za každý úspěšný zásah žeton. Při získání potřebného počtu žetonů si
chodily vybrat ceny k pořadatelům.
V 10.00 hodin byly zahájeny sportovní disciplíny
pro všechny věkové kategorie. Závodilo se v
hodu granátem, v běhu, a na překážkové dráze.
Vyvrcholením byl, jako každý rok, společný závod
,, formule,, pro děti a rodiče, v běhu s kolečky.
O dětský den se postarali členové TJ Sokol Lidice
a zastupitelé obce s manželkami.
Finanční příspěvek na nákup výherních cen a
občerstvení věnoval Obecní úřad Lidice,
TJ Sokol Lidice a pan Miloslav Hanzlík.
Děkujeme všem, kteří pomohli.
Ing. Václav Hanf
Lidice 15.6.2009
foto: Antonín Nešpor
(zdroj: www.lidice.cz)
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Myslivecké sdružení OREL z Lidic u nás v družině ZŠ Buštěhrad
Předposlední měsíc školního roku pomalu končí.
Akce pořádané pro zábavu i poučení dětí jsou intenzivnější, a také nabývají na kvalitě. Svědčí o tom i
dnešní velmi neobvyklé setkání (25.5.2009). V herně
jsme přivítali pana Jiřího Kotouče, Václava Peka a
slečnu Martu Hanfovou. Všichni tři se zabývají
myslivostí. Přijeli, aby seznámili nejmenší žáky školy
se zajímavostmi ze živé přírody. Na školních lavicích
bylo vyskládáno mnoho druhů paroží, obrázků,
pomůcek myslivců, nechyběly vycpaniny zvířat. Z
pečlivě zakryté krabice se ozývaly zvláštní hlasy.
Mláďata straky tak projevovala svoji nelibost. Ukázka jejich krmení však byla jedinečná. Děti zjistily,
že i v myslivosti, stejně jako ve škole, platí pravidla. Nejvýznamnější se vztahují k péči o zvěř v zimě
(zde budeme myslivcům pomáhat s přikrmováním) a k jejímu lovu. Kvalitní soutěž s obrázky, v níž
měl každý možnost prověřit si své nově získané vědomosti, plně zaujala soupeřící skupiny dětí a
zakončila dnešní první společné setkání. Těšíme se na další, které se tentokrát uskuteční v Lidicích
a bude zaměřeno na pohyb v přírodě. Děkuji členům Mysliveckého sdružení Orel z Lidic za
hodnotný program, přiměřený věku dětí, a také za dárky, které jim věnovali.
text i foto: Anna Holeyšovská vedoucí vychovatelka, ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Poděkování od Zdeňky Jásenské, sbormistryně DPS Arietta ZUŠ Mohelnice
Vážený pane Červencle! Chtěla bych Vám poděkovat za zážitek, který jste společně s paní
Moučkovou a dalšími obětavými lidmi připravili pro
děti z mého sboru. Pobyt na akci Světlo za Lidice byl
moc příjemný, plný nezapomenutelných dojmů (pan
prezident, Lucie Bílá, muzeum atd.). Velmi se nám u
Vás líbilo. Atmosféra Památníku zapůsobila i na mé
největší rošťáky. Byli hodní a v muzeu už ani
nepromluvili. Myslím, že přesně toto by měli vidět a
vědět všichni mladí lidé, aby se nenechali v životě
ošálit nějakými primitivy s hesly. Přeji Vám hodně sil
do Vaší záslužné práce!
(foto: Mgr. M. Moučka)
Poděkování od Evy Kůrkové, sbormistryně DPS Kopretiny z Chebu
Vážený pane řediteli, píši Vám za pěvecký sbor Kopretiny z Chebu. Byli jsme rádi, že jsme se
tohoto pietního aktu „Světlo za Lidice“ účastnili. Děti
si uvědomily to o čem se učí ve škole. V lidickém
muzeu i některá děvčata plakala po přečtení dopisů
lidických dětí. Celá prohlídka vydala za několik
knížek. Malým zpěvákům jsem odpovídala na dotazy
,,co to byl koncentrační tábor nebo co se s dětmi z
Lidic stalo“. Odjížděli jsme plné krásných a smutných
zážitků. Vím, že celá akce byla pro vás pořadatele
velmi náročná, ale vše klapalo. Chtěla bych všem
poděkovat za krásné dva dny. (foto: Mgr. M. Moučka)
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Dopis z Mexika
Milé děti. Přijměte srdečný pozdrav od českého
kamaráda žijícího v dalekém Mexiku. Jmenuje se
Jeníček. Je mu pět a půl roku. Mluví česky a
španělsky. Rád kreslí a chodí do výtvarného
kroužku. Přenesme se tedy společně, byť jen na
okamžik, do „Jeníčkova“ Mexika … Pro svůj obrázek si Jeníček zvolil papír zhotovený z kůry
stromu zvaného „amate“, na němž již v dávné
minulosti Aztékové zaznamenávali pamětihodné
události. Jak zajisté víte, Mexiko je věhlasné
svými pyramidami, které Jeníček často navštěvuje v doprovodu tatínka – archeologa a maminky – antropoložky. Během těchto poznávacích výletů již několikrát vystoupil na pyramidy nesoucí jméno Slunce a Měsíce, nacházející se ve Městě
bohů neboli Teotihuacánu. Pyramidy jsou natolik majestátní, že si Jeníček nedokáže představit svět
bez nich a vzápětí se ptá maminky: „Maminko, co tu
bylo, když neexistovaly pyramidy? Jenom samé nebe?“
Představte si, děti, že při výstupu na Sluneční pyramidu
Jeníček překonal 260 schodů! Pyramida Měsíce je sice
nižší, ale i na ni je výstup velmi namáhavý. Každá pyramida je naštěstí rozdělena na několik úrovní, kde si
můžete zaslouženě odpočinout a nabrat síly na zbývající výstup. Z jejího vrcholku se vám za odměnu naskytne úchvatný pohled na nekonečnou noční oblohu. A
právě o tuto zkušenost se Jeníček rozhodl s vámi podělit, když se na vrcholku pyramidy namaloval spolu s tatínkem a maminkou, aniž by opomenul znázornit do nebe stoupající schody a dvě pumy z šelem kočkovitých coby noční strážce na jejím úpatí.
Kolem pyramid pozorujeme suchou krajinu, kde se daří nejprapodivnějším kaktusům. Mexiko je totiž
i vyhlášenou zemí kaktusů. Podél horního okraje výkresu spatříte opuncie, neboli „nopales“, ozdobené plody červené barvy. Nutno podotknout, že
se z listů opuncií připravuje chutný a výživný
salát a plody, zvláště pak vychlazené (a
zbavené ostnů), jsou osvěžující pochoutkou. Postranní okraje obrázku jsou lemovány kaktusy
připomínajícími podivuhodné úsměvné bytůstky.
Nepodlehněme však klamu, neboť i tyto kaktusy
jsou obdařeny nesčetnými bodlinami. Na obrázku nemohou chybět sopky, kterými Mexiko
oplývá a jež si Jeníček představuje vždy dýmající, se zasněženými vrcholky a osvětlené měsíčním svitem, a konečně obklopené kaktusy
Jan Quilles Chytrý - vernisáž MDVV Lidice
zvanými „agáve“, vyznačující se protáhlými listy
s namodralým nádechem. Noční obloze vévodí
Měsíc, jenž byl původními obyvateli Mexika vpravdě uctívaný, o čemž svědčí zavedení lunárního
kalendáře a pojmenování jedné z pyramid pyramidou Měsíční. Kolem Měsíce se shlukují hvězdičky
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na důkaz, že se tyto národy zabývaly nepřetržitým pozorováním oblohy, zvláště pak pohybu souhvězdí Plejád, zvěstujících příchod dešťů a s nimi zahájení setby k zajištění obživy.
A když se Jeníček zeptá maminky, zda je na světě jenom jedno nebe, maminka přikývne a dodá, že
právě ono nebe sahá z Mexika až k nám, do srdce Evropy, a ještě dále …
Irena Chytrá – Mexiko
(podle originálu v PDF dopis do WORDU přepsal Marek Veselý)
Vítězové si převzali ceny v NKP Ležáky
Vyhlášení vítězů 4. ročníku mezinárodní vědomostní
soutěže "Lidice pro 21. století" proběhlo tentokrát v NKP
Ležáky. 18. června 2009 se zde sešli finalisté, vítězové a
další ocenění soutěžící, aby z rukou náměstka ministra
obrany Ing. Jaroslava Kopřivy, zástupce ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Svatopluka
Pohořelého, zástupce Pardubického kraje Mgr. Jiřího
Hlavy, ředitele Památníku Lidice JUDr. Milouše
Červencla a zástupců poroty pplk. PhDr. Eduarda
Stehlíka a Jiřího Pitína převzali ceny, které za svou účast
v soutěži získali. Vedle věcných darů věnovaných
firmami Rückl Crystal a.s., Seznam.cz a.s., ČSOB a.s.
pobočka Kladno a Euromedia Group, k.s., Vojenským
historickým ústavem Praha a Památníkem Lidice, se ti
nejlepší mohli na NKP Ležáky
podívat
i
z výšky
při
vyhlídkovém letu a sedm
nejúspěšnějších soutěžících se
hned následující pondělí vydalo
na týdenní pobyt do Itálie.
Někteří
autoři
oceněných
literárních prací získali ještě
jednu odměnu. Tou byl přednes
jejich prací, kterého se s velkým
zaujetím
ujali
Taťjana
Medvecká a Josef Somr.
Vítaným obohacením programu byla ukázka radiového
spojení zajišťovaná Radioklubem OK1KHL Holice.
Přítomnost radistů přitom nebyla náhodná, ale
odkazovala na radiostanici Libuše, která fungovala
v Ležákách a jeho okolí od počátku roku 1942 až do
vypálení osady Ležáky v červnu 1942. Program
zpestřený fanfárami hudebníků ze Základní umělecké
školy v Chrasti a vystoupením dětí z mateřské školy
v Miřeticích se vydařil, nezklamalo ani počasí (i když
občas bylo nutné se před sluncem schovat do vlídného
stínu okolních stromů), ani občerstvení (hranolky se sýrem a kečupem si s chutí dali mladí i ti
starší). Snad bude příští - už 5. ročník soutěže - stejně úspěšný, jako ten letošní. (www.lidice21.cz)
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Výlet vítězů vědomostní soutěže „LIDICE pro 21. století“ do italského San Pancrazia
Dne 22. června 2009 vyrazilo 7 oceněných studentů, dvě lidické dívky a zástupci Památníku Lidice,
na zcela jistě zaslouženou cestu do italské vesnice
San Pancrazio, která se nachází v pohoří Palazzolo,
mezi údolími řek Ambra a Chiana. Vesnice má
starověký původ, ale nyní se zde nalézá pouze malá
středověká usedlost. Ubytovali jsme se v budově,
která byla zrestaurována jako Mezinárodní centrum.
Zde jsme se účastnili „ Mírových laboratoří“ , které se
nesly v duchu hudby a divadla. Naši vítězové vědomostní soutěže si ve spolupráci se skupinou italských studentů vyzkoušeli role hudebních skladatelů
a textařů, ale i herců v divadle. Připojili se k nám studenti z Finska, Maďarska , Španělska a Nizozemí.
Jazykové bariéry jsme se snažili prolomit pomocí
řeči našeho těla. Součástí pobytu byla také účast na
různých festivalech, které se konaly v okolních vesničkách. Navštívili jsme oslavy dne Svatého Jana ve
vesnici San Martin, dále jsme se byli podívat na
dobročinný koncert, pořádaný ve prospěch lidí zasažených nedávným zemětřesením. Také jsme se
skvěle bavili na ochutnávkovém večeru v Torre, kde
jsme měli možnost nejen vidět různé toskánské speciality – kachnu pečenou na bylinkách, domácí
chléb, šunku Tarese, ovoce a zeleninu od místních
obyvatel, kteří nás velmi srdečně a mile přivítali.
Ale studenti jen nepracovali. Byli se také podívat do
renesančního centra města Florencie a do
překrásných a romantických Benátek. Ve volných
chvilkách jsme sportovali na nedalekém hřišti, nebo
obdivovali krásy okolní krajiny. Jen koupání jsme si
kvůli špatnému počasí vůbec neužili.
Vrcholem našeho pobytu byla beseda s pamětníky
1. Vítězové vědomostní soutěže
válečných událostí a mírový pochod z Civitella do
v Benátkách
San Pancrazia, kde jsme společně s představiteli
2. V Itálii se ocenění soutěžící sešli se
okolních italských obcí a organizací položili věnec
studenty jiných evropských států
k uctění památky nacisty zavražděných obyvatel.
3. Mírový pochod pořádaný v rámci
Vesničané odmítli prozradit jména partyzánů, a tak
pietní vzpomínky v San Pancraziu
29. června 1944 byly domy zničeny výbušninami a
zapáleny a všechny muže němečtí vojáci zastřelili
v jednom ze sklepů budovy. Nyní je zde pamětní místnost s kaplí, kde jsou vytesána jména umučených. Spojení Lidic a San Pancrazia prostřednictvím společného pobytu studentů z různých zemí
Evropy nese odkaz a poselství o hrůzných událostech nacistického vládnutí do všech stran. Jsme
rádi, že jsme jako zástupci českých škol, které se zapojily do vědomostní soutěže, mohli být při tom.
text: Petra Pilná ml., foto: Památník Lidice
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Dopis Obecního zastupitelstva obce Lidice
Vážený pan
JUDr. Vojtěch Filip
předseda ÚV KSČM
Politických vězňů 9
111 21 Praha 1
V Lidicích 16. 7. 2009
Vážený pane předsedo,
rádi bychom tímto dopisem reagovali na provokaci, kterou provedli radikálové za
Svazu mladých komunistů Československa při odpolední pietní vzpomínce
KSČM dne 13. června v Lidicích.
Souhlasíme s vedením Památníku Lidice a s panem Horešovským (zástupce
lidických žen a dětí), že byla tímto incidentem velmi nevhodně narušena pieta
tohoto místa.
Domníváme se, že Pietní vzpomínka v Lidicích by měla sloužit pouze k uctění
památky zavražděných lidických dětí, žen a mužů. V žádném případě by se
neměla stát nástrojem propagandy jakéhokoliv politického hnutí či strany.
Poklonit se nevinným obětem nacistických zvěrstev může přece každý, ale ať zde
proboha neagituje!
Památník Lidice a přeživší lidické ženy a děti Vám navrhují, abyste se napříště
zúčastnili oficiálního pietního aktu namísto odpolední akce KSČM. My se však
obáváme, aby nedošlo k podobnému incidentu jako v roce 1992, kdy při oficiální
pietní vzpomínce mladí komunisté prováděli provokace směrem k prezidentu
republiky Václavu Havlovi.
Proto navrhujeme společnou schůzku v Lidicích, které by se zúčastnili zástupci
OV KSČM Kladno, obce Lidice, Památníku Lidice a lidických žen a dětí a na
které bychom domluvili průběh pietní vzpomínky v roce 2010 a letech příštích.
Za OZ Lidice
Tomáš Skála
místostarosta

Poznámka: Pro úsporu místa v tomto čísle Zpravodaje otiskujeme pouze dopis OZ. Další
dva dopisy podobného obsahu a vyznění byly odeslány z Památníku Lidice (od ředitele JUDr.
Milouše Červencla) a také za Lidické ženy a děti (od p. Pavla Horešovského).
(Znění dopisů naleznete na webových stránkách obce: http://www.obec-lidice.cz)
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Zpráva ze Střediska OÁZA, Josefa Stříbrného 162, Lidice
Jak napovídá obrázek s dortem, právě dnes se sešla
děvčata cvičící aerobik v Lidické Oáze po šestisté. Skoro
deset let práce na vlastním těle jde k duhu každé ženě,
která dvakrát do týdne spořádá hodinku cvičení. Za tu
dobu se vystřídalo v kolektivu dost žen z Lidic i
přespolních.
Na slavnostním večeru se hlavně vzpomínalo na začátky
cvičení, na to, jak přicházely nové a nové tváře, jak se
tradice cvičení udržela i přes nepřízeň, která Oázu léta
provázela.
Oáza Lidice, dům pro seniory má za sebou už jedenáct
let své existence a programů, které připravilo její vedení
pro obyvatele domu, pro lidické občany i přespolní bylo nepočítaně a návštěvníků Oázy je dnes už
přes 36 000.
Dnešní věkový průměr cvičenek je 46 let. Největší věkový rozdíl mezi cvičenkami je 50 let. Jako
nejpoctivější cvičenkou byla vyhodnocena paní Vlaďka Burkytová, která snad ani jedno cvičení
nevynechala.
Přejme jim všem následná sta a sta úspěšných cvičení i další nové cvičenky. Přijít může každá
žena, či dívka, jenž se chce protáhnout při dobré hudbě.
Protože "šestistovka" vyšla na svátek, tak cvičitelce paní Pavle Nešporové hned na začátku oslavy
cvičenky poblahopřály, za což jim touto cestou ještě jednou děkuje.

text i foto: Antonín Nešpor, 23. června 2009, (zdroj: www.lidice.cz)
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Veřejná knihovna Lidice – z nabídky nových knih
V osmnácti poetických povídkách knihy „BRATŘÍČEK“ se
Vlasta Javořická vrací do časů mládí. Evokuje vzpomínky na
své děti, z nichž některé dosud žijí. Připomíná roztomilého
Fanouše, který musel vždy velice bojovat, aby mezi tolika
ženskými uhájil svou mužskou autoritu. I když mu autorka
přisuzovala, že se stane přírodovědcem nebo cestovatelem
dobyl si MUDr. František Zezulka slávu na poli zdravotním.
Povídky nejen čtenáře pobaví, ale najde v nich i poučení a
mravní posilu.

Již několik generací dětí ji zná jako trochu rozpustilou, nebojácnou a chytrou holku, mladého
myslivce a tajemnou princeznu z nesmrtelné pohádky Tři oříšky pro Popelku, která zvítězila v
divácké anketě o pohádku minulého století. Hrála pak ještě
mnoho princezen, takže není divu, že ji Zdeněk Svěrák
koncem června 2008 při předávání titulu "Hvězda mého
srdce" v anketě České televize nazval "Princeznou českého
filmu, která se právě stala královnou".
Libuše Šafránková se zkrátka i přes všechny své další role,
například v oscarovém Koljovi, Obecné škole, Slavnostech
sněženek nebo Vesničce mé střediskové, zapsala do
povědomí národa jako představitelka něžných, jemných až
křehkých, vlídných a nevinných hrdinek. Je taková i ve
skutečnosti? Během let si díky odmítání jakékoliv publicity
vytvořila pověst nepřístupné, uzavřené, plaché a zdvořile
odmítavé herečky, pro kterou je rodina a uchování soukromí
před bulvárním zájmem veřejnosti nadevše. A přece se této
nechtěné publicitě společně s manželem Josefem
Abrhámem před sedmi lety neubránili, když je dnes již
neexistující bulvární deník napadl s neověřenými tvrzeními o alkoholu a domácím násilí. Byla z toho
nechutná aféra, z níž se sice dostali se ctí, když dosáhli veřejné omluvy, nicméně Popelku tato
událost silně poznamenala, takže se opět stáhla do ústraní. Ledy mlčenlivosti prolomila až po
vítězství v anketě, v níž ji lidé zvolili za hvězdu svých srdcí uplynulého století. Jaké je její manželství
se starším Josefem Abrhámem, o němž se leccos povídalo v souvislosti s jeho slabostí pro něžné
pohlaví? Je opravdu tak idylické, jak oba shodně tvrdí? Její herečtí kolegové se do ní bezhlavě zamilovávali - co ona? Zůstala svým životním zásadám pramenícím z víry věrna? Jaký byl a je její
vztah s mladší sestrou Mirkou? Proč jí přenechala roli Arabely ve druhé sérii veleúspěšného
seriálu?
Na tyto a mnohé další nevyřčené otázky chce odpovědět kniha zkušené publicistky Dany
Čermákové, která se v ní pokusila zmapovat dosavadní hereckou i životní pouť nejpopulárnější
české herečky posledních desetiletí.
(připravili: Zdeněk Fous, Aleš Kachlík)
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Cyklistické Lidice 2009
Letos se mezi 11. a 14. červnem jel v pořadí už 44. ročník cyklistického etapového závodu Lidice 2009. Jedná se o nejvýznamnější (a zřejmě také jediný)
etapový cyklistický závod v České republice. Jeho historie se datuje od roku
1961 a s malou přestávkou právě v šedesátých letech se od roku 1972 jezdí
dodnes. Každoročně je kvalitně obsazen nejen domácí cyklistickou špičkou,
ale i jezdci
ze zahraničí
(letos
ze
Slovenska,
Chorvatska,
Německa, Rakouska a Ruska).
11. června se na start postavilo
138 závodníků. Čekaly je nikterak
lehké etapy v celkové délce 418
kilometrů. Nejdříve jezdce prověřila vysloveně těžká časovka
v Sedlčanech, kterou stěžoval
silný vítr. Druhý den se jela etapa
z Příbrami do Lidic s pěti vrchařskými prémiemi, bouřkami a
chladným počasím, následovaná
klasickou, standardní a léty vyzkoušenou křivoklátskou etapou
se svým stoupáním „po kostkách“
přímo na Křivoklátě. Závod byl zakončen v Lidicích, ve kterých mohli
diváci 33 krát sledovat projíždějící
jezdce na tříkilometrovém okruhu.
Vítězem se stal závodník
s nejlepším časem sečteným ze
všech 4 etap.
Letos to byl jednadvacetiletý
František Paďour z PSK Whirlpool
Author (na snímku). Cenu vítězi
předal 14. června v Lidicích náš starosta Josef Klíma. 44. ročník je u konce, ať se vydaří i ten příští!
text: Marek Veselý, foto: Michal Červený (www.mtbs.cz)
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