ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XIII -

číslo 2

únor 2009

zdarma

Josefina Napravilová, čestná občanka Lidic
(na fotografii s Václavem Hanfem)
Paní Josefina Napravilová působila od května roku 1945, tedy od prvních dnů osvobozené
republiky, zhruba do začátku jara následujícího roku jako spojovací úředník repatriačního odboru
ministerstva ochrany práce a sociální péče. Přivedla ji tam touha pomáhat československým
občanům postiženým válkou a rovněž jazykové znalosti. V tomto důležitém postavení se především
věnovala vyhledávání českých a slovenských dětí, zavlečených během války do Německa nebo na
okupovaná území, a zajištění jejich návratu do vlasti. Paní Napravilová našla a poslala nebo sama
odvezla domů na čtyřicet dětí. Těsně před Vánocemi 1945 vypátrala ve sběrném táboře
v rakouském Salcburku jedenáctiletého Václava Hanfa, chlapce z Lidic, okamžitě s ním ujížděla do
Prahy, a dokonce k němu přilnula citovým poutem. Okolnosti tomu chtěly, … (pokračování na str. 2)

Zpravodaj OÚ Lidice

únor 2009

strana 2

že se tito dva lidé neviděli plných pětapadesát let a že o sobě ani nevěděli. A zase přispěla náhoda
– pan Václav Hanf, v té době šestašedesátiletý, mohl přijet v roce 2000 za svou zachránkyní do
Bechyně, kde paní Napravilová žije. Od té doby se s ní stýká nejen pan Hanf s manželkou, ale i
jeho syn Václav s manželkou a vnučka Marta, kteří žijí v Lidicích. Příběh paní Napravilové popsal
Přemysl Veverka v knize Jak se chodí do Lidic, jež vyšla péčí Památníku Lidice, a také v článku
Cesta humanity Josefiny Napravilové, který uveřejnilo v polovině letošního ledna Národní
osvobození.. Této statečné ženě se dostalo významných ocenění. Otisk historické pečetě města
Plzně předal plzeňské rodačce 27. října 2008 plzeňský primátor Pavel Rödl. Zastupitelstvo obce
Lidice jí udělilo na tamějším obecním úřadě z rukou místostarosty Tomáše Skály čestné občanství
Lidic, a to 20. ledna 2009, v předvečer jejích 95. narozenin. Zastupitelé ocenili nejen repatriační
aktivity jubilantky, ale i její poválečné působení ve vídeňské instituci International Refugy
Organisation, která poskytovala servis utečencům z východního bloku na Západ, jakož i
plnohodnotný, téměř pětačtyřicetiletý život paní Napravilové v Kanadě. Věrnost demokratickým
principům, víra ve svobodu a projevy solidarity, to jsou hodnoty, které paní Napravilovou
charakterizují. V rámci slavnostního aktu předal oslavenkyni stříbrný pamětní odznak Památníku
Lidice ředitel této organizace JUDr. Milouš Červencl a za Občanské sdružení Lidice předal
pamětní list jeho předseda Antonín Nešpor. Upřímně Josefině Napravilové blahopřejeme.

text: *Přemysl Veverka, foto:*Renata Hanzlíková – Památník Lidice
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 26
Přítomni: JUDr. Klíma, Ing. Kovačík, Ing. Hanf, M. Ramba, T. Skála, J. Mareš, nepřítomni: Ing. Pokorná, hosté:
Ing. Krupička, Ing. arch. Kohl, ověřovatelé: J. Mareš, M. Ramba, zapsal: M. Čermák. Na 26. veřejném zasedání OZ obce Lidice konaném dne 7.1. 2009 bylo přijato toto usnesení:

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: a/ uzavření „Smlouvy o využívání díla ČOV a kanalizace Hřebeč – Lidice“ mezi obcí Hřebeč a Lidice a v odstavci 4c) smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. b/
uzavření „Smlouvy č. 2009/1/026 o sběru a odvozu komunálního odpadu“ mezi obcí Lidice a MPS
Kladno, spol. s.r.o. c/ uzavření „Smlouvy č. 2009/2/026 o sběru vytříděných složek komunálního
odpadu“ mezi obcí Lidice a MPS Kladno, spol. s.r.o. d/ pořízení změny č. 1 Regulačního plánu
obce Lidice z vlastního podnětu podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 62 odst. 2 písm. c) stavebního zákona č.183/2006 Sb. e/ Ing. Václava Hanfa, člena obecního zastupitelstva jako zástupce obce Lidice pro pořízení změny č. 1 Regulačního plánu obce Lidice f/ udělení čestného občanství obce
Lidice paní Josefině Napravilové g/ po provedené kontrole vydání rozhodnutí o povolení pokácení
přerostlého ořechu manž. Kůrovým h/ konzultaci OÚ s p. Petýrkem o postavení obce při vydání
stanoviska k projektu pro stavební řízení i/ zpracování návrhu na řešení bezpečnosti silničního provozu v obci pracovní skupinou ve složení JUDr. Klíma, p. Mareš, Čermák, Ramba j/ zakoupení
nové značky „Konec obce“ k/ po třech hodinách jednání pokračovat v zasedání l/ uzavření „Dohody o pracovní činnosti“ s panem Bohumilem Kučerou a měsíční odměnu za správu webových
stránek ve výši 1.500,- Kč
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje: a/ výměnu pozemků p.č. 411/6, 411/7, a 411/17 v k.ú Lidice
v majetku Památníku Lidice za příjezdovou komunikaci k bočnímu vchodu Lidické galerie a pozemek před restaurací b/ umístění výherních hracích přístrojů na území obce Lidice.
3. Zastupitelstvo obce pověřuje: a/ starostu obce JUDr. Josefa Klímu ke stvrzení „Memoranda“
podpisem.
4. Zastupitelstvo obce ukládá: a/ Ing. Krupičkovi – připravit návrh uzavření smlouvy o pronájmu
bytu mezi obcí Lidice a panem Josefem Krupičkou b/ panu Čermákovi – vypracovat jednotný seznam hospodářských smluv a jejich očíslování.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: a/ kontrolu plnění úkolů uložených usnesením 24. zasedání b/ připomínku Ing. Kovačíka ke znečišťování hladiny rybníku c/ pracovní materiál zadání
změny č. 1 Regulačního plánu obce Lidice a přípravu dodatku Mandátní smlouvy se spol. PRISVICH, s.r.o. d/ návrh Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Obecními úřady Drnovice, Javoříčko, Miřetice, Lidice a Památníku Lidice, spravujícím i NKP Ležáky e/ sdělení ředitelky DPS
Buštěhrad o dodávání teplé stravy manželovi paní Jaroslavy Kopecké f/ zajištění zimní údržby g/
zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole plnění vybraných usnesení OZ za 1. pol. 2008 h/
upozornění Ing. Kovačíka, že v ul. Josefa Stříbrného je na komunikaci napadané jehličí z modřínů,
písemné oslovení Ing. Borovičky, aby komunikaci uklidil a odstranil ostnatý drát, kterým je obehnán
pozemek pod jeho parcelou.
(Příští zasedání OZ bude 11.2. 2009 v 17.00 hodin).
Lidice 7.1. 2009

místostarosta obce: Tomáš Skála, člen zastupitelstva obce: Josef Mareš

Poznámka redakce: s přihlédnutím k oprávněným připomínkám čtenářů Zpravodaje k nečitelnosti
malého písma při celém zápisu OZ, bylo na základě rozhodnutí starosty obce doporučeno, že ve
Zpravodaji budou vycházet jen zápisy z Usnesení OZ. Celý zápis lze najít ve vitrínce proti
obchodnímu středisku či v prostorách obecního úřadu
nebo na oficiálních stránkách: www.obec-lidice.cz
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Zimní příroda kolem nás
Na Boží hod vánoční jsem brzy ráno vyrazil
s Barborkou v kočárku na procházku. Vzhledem
k tomu, že byl sváteční den a časné ráno, bylo
všude naprosté ticho a klid, prostě, jak se říká nikde ani živáčka. Dokonce i pejskové, kteří nás
obvykle doprovází svým štěkáním, byli ještě
schováni… Barča brzy usnula a jelikož bylo krásné
slunečné počasí, pokračoval jsem ještě v procházce
směrem k fotbalovému hřišti a dále okružní cestou. Snad
díky tomu, že rtuť teploměru neklesla pod bod mrazu a již
zmiňovanému tichu, bylo nač se koukat. Celou dobu nás
doprovázelo hejno SÝKOREK KOŇADER, jednou jsem
zahlédl i HÝLA OBECNÉHO, všechny pak ale vyplašila
majestátně vyhlížející POŠTOLKA OBECNÁ. Příliš to
nevadilo, neboť brzy na to jsem na vzdálenějším poli viděl tři
krásné SRNY, které se po chvíli vydali směrem ke Hřebči.
Dalšími zástupci zvířecí říše byli dva poskakující ZAJÍCI a
přes cestu přebíhající VEVERKA, která mi zmizela ve špičce
borovice. Poté jsem si vzpomněl na Krkonošské pohádky, chvilku jsme totiž byli ve
společnosti SOJKY OBECNÉ. Pomyslnou třešničkou na dortu
byly dvě STRAKY MODRÉ, jejichž příbuznou STRAKU
OBECNOU vídávám v Lidicích poměrně často, ale STRAKU
MODROU jsem zahlédl pouze jednou, a teď rovnou dvě
najednou… Se skautským oddílem z Buštěhradu vyrážíme do
přírody často, dá se říci, že i do vzdálenějších koutů naší
vlasti, ale jak vidno, i u nás doma je nač se koukat. Proto doufám, že bude společnou
snahou nás všech chránit přírodní krásy i její obyvatele tak, aby i budoucí generace měli
kam chodit a co obdivovat….
text: *Tomáš Skála

Led(n)ové radovánky
Když jsem posílal Zdeňku Fousovi zde zveřejněné fotografie, poznamenal jsem si jeho
větu: „Už pomalu odvykáme zimě se sněhem a ledem a děti se asi diví, na co jsme
se za dob našeho dětství tolik těšili.“ Je to
pravda, takových pohledů na lidický rybník,
jako nabízí čtveřice fotografií ze soboty 3.
ledna 2009, moc nezažijete. Stávají se
téměř vzácností.
Činnosti, během které dochází k pohybu po
hladkém povrchu pomocí speciálních pomůcek zvaných brusle (oficiální vysvětlení
toho, co je bruslení), se v prvních dnech
nového roku na lidickém rybníku věnovalo
mnoho dětí a dospělých. Už to vypadalo,
že vánoční prázdniny budou děti trávit jen doma, případně za zimními radovánkami…. (pokračování na str. 5)
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Led(n)ové radovánky

… budou muset vyrazit někam do
zahraničí. Doslova na poslední chvíli
si počasí dalo říci, a tak se mohly před
návratem do škol na pravém lidickém
ledovém povrchu a čerstvém vzduchu
dosyta vydovádět.
text a foto: *Marek Veselý

Veřejná knihovna
Milé čtenářky a čtenáři, i v novém roce začínáme větou, že v naší
knihovně máme připravené další zajímavé knihy z výměnného
fondu Středočeské vědecké knihovny Kladno. Na ukázku uvádíme jednu,
která by mohla mnohé z Vás zajímat. Lubomír Rys: „Obsluhoval jsem
hokejového krále“. Dobré slovo otvírá železná vrata – to je citát z knihy
Luboše Ryse, Kladeňáka, který má dobrého slova i nálady na rozdávání další informace o knize: Sám bývalý vynikající hokejista je dnes
manažerem JÁGR TEAMU a jeho hlavní „pracovní náplní“ je péče
o našeho „hokejového krále“. Rys je Jágrovým důvěrníkem,
psychologem, řidičem, společníkem, a také kuchařem či protihráčem. Je
také oblíbeným vypravěčem, textařem, zpěvákem. O svém zajímavém životě, o Jaromíru Jágrovi a o přátelích vypovídá svěží a vtipná knížka,
kterou napsal se zkušeným novinářem Pavlem Loňkem. Kniha je doplněna řadou dosud
nepublikovaných fotografií ze soukromého archivu.
Přejeme Vám příjemné počtení.

Oznamujeme čtenářům, že od ledna se začal vybírat, podle knihovní zákona, registrační
poplatek na celý kalendářní rok 2009. (V naší knihovně opět v nezvýšené ceně jako minulé
roky). Děti do 15 let platí Kč 20,-, dospělí Kč 40,- .
Knihy se celý rok půjčují zdarma.
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Akce ve školní družině - školní rok 2008/09
Druhé kolo turnaje zábavných her
Za účasti několika přihlížejících rodičů se v pátek 12. prosince 2008 uskutečnil plánovaný
odvetný turnaj zábavných her. Své síly v něm soustředily "družinové" děti z Lidic (Lucinka
Polívková), Bělok (Maruška Sedelmayerová), Dřetovic (Anička Leuchtnerová) a Zájezda
(Jay Kumar), proti dětem z Buštěhradu (Matěj Kolak, Mikuláš Plášek, Kačka Mullerová,
Danielka Kótková).
Družstva byla tentokrát čtyřčlenná a všechny disciplíny prověřovaly motorické schopnosti
hráčů. Hlavními pomůckami byly míčky, pálky, kroužky a terče.
Nehrající spolužáci odměňovali každý úspěch soutěžících mohutným pokřikem a vytvořili
tak příjemnou sportovní atmosféru.
Ale ani tentokrát nedošlo k vyhlášení absolutních vítězů. Turnaj skončil nerozhodně,
protože každé družstvo získalo za svoji snahu dva body.
foto i text: *Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka, ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

1. Zklamání ze špatného hodu, 2. Lucinka Polívková z Lidic, 3. Danielka z Buštěhradu, 4. Další disciplina
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Hráli jsme si na seriál…
Jak je možné, že herec Michal Zelenka zná děti ze drůži v Liptále? Nemusíte složitě pátrat, odpověď je jednoduchá…na začátku školního roku si děti hrály na seriál Ošklivka Katka, nakreslily katalog podzimní módy 2008 a připravily módní přehlídku. Fotografie ze slavnostní přehlídky jsme poslali e-mailovou poštou do Lidic, kde jak všichni dobře
víte, máme spoustu vzácných přátel. No a proč zase
do Lidic? Protože z Lidic pochází herec Michal Zelenka…a tajemství je prozrazeno.
Ačkoli Michal Zelenka (33) prošel již několika seriály.
(Redakce, Ulice), výrazněji se prosadil až díky roli
sympatického proutníka Marka Černého, obchodního
ředitele módní firmy KM Styl v seriálu Ošklivka Katka
(2008).Jak uvádí v jednom z rozhovorů: „Herectví je
opravdu nádherná profese, ale z divadelního platu
rodinu neuživíte. A my teď s přítelkyní máme doma
našeho půlročního chlapečka, takže je mojí povinností
rodinu zabezpečit," vysvětluje s tím, že ačkoli
zpočátku netušil do čeho se to vlastně hlásí, záhy se
do seriálového kolotoče zamiloval. „Jsem takový
seriálový týpek. A to jsem svého času vykřikoval, když
moje maminka sledovala zahraniční telenovely, že bych v něčem takovém nikdy nehrál.Teď na
Ošklivku nedám dopustit,“ přiznává Michal neboli seriálový Marek.
Nám do dopisu ještě napsal, že ho naše psaní a přehlídka modelů pobavila a máme se mít všichni
báječně. To poslední rádi splníme!
Pro školní web napsala vaše Pilná vychovatelka.

Katalog módy 2008

část diváků

Poznámka redakce Zpravodaje:
příspěvek byl převzat z webových stránek http://www.zsliptal.cz ZŠ Liptál, kde je paní Petra Pilná
vychovatelkou školní družiny.Ona v roce 2007 přivezla do Lidic pravou valašskou trnku neboli švestku, kterou
děti ze ZŠ Liptál věnovaly k 65.výroční lidické tragedie a k uctění památky 88 zavražděných lidických dětí.
Tento stromek vyrůstá v místě pod Růžovým sadem poblíž Pomníku dětských obětí války. Druhá trnka byla
zasazena v zahradě liptálské školy. Obec Liptál se nachází na Valašsku, přibližně 9 km jihovýchodně od
Vsetína, a v roce 2006 byla vyhodnocena jako obec roku České republiky.
http://www.liptal.cz/
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EVROPSKÁ VÝSTAVA POUZE V LIDICÍCH !

Lidická galerie Památníku Lidice v Lidicích
se zanedlouho stane jediným místem v
České republice, kde se představí
významná a výjimečná výstava knih 40
významných ilustrátorů dětských knih z
Valonska-Bruselu s názvem : KDYŽ JE
ČTENÍ BAREVNÉ - PARADE / PANORAMA.
Do Česka tato výstava zavítá v rámci
uplatňování Dohody o spolupráci, kterou 28.
března 2001 podepsala Česká republika s
Francouzským společenstvím Belgie a
Valonským regionem. Výstava výjimečných
ilustrací dětských knih tak bude také
symbolizovat předsednictví České republiky v
EU.
Výstavu zahájí J. E. Renilde Loeckx,
velvyslankyně Belgického království
ve středu 11. února v 17:30 v Lidické galerii, přítomni budou i dva vystavující ilustrátoři, kteří
následující 2 dny povedou speciální dílny pro děti i dospělé.
První výstava „Parade“ s humorem, fantazií a hravostí ukazuje valonské a bruselské karnevalové
oslavy, které byly zařazeny na seznam Ústního a nehmotného dědictví lidstva Unesco. Patnáct
umělců se zapojilo do hry a vytvořilo originální „obrazový celek“.
V druhé výstavě „Panorama“ najdeme práce 40 ilustrátorů vydané v letech 1950 až 2007, které
představují kaleidoskop současných ilustrací ve Valonsku a Bruselu.
„Tato výstava i katalogy, které ji doprovází, byly pro naše ilustrátory a vydavatele příležitostí, jak
nabídnout našim ... ale i vašim dětem ohromující množství knih pro zasmání, zamyšlení i pěstování
smyslu pro umění a život v pospolitosti.“
*Chantal Léonard, kurátorka výstavy

Výstava potrvá od 11. února 2009 – 3. května 2009
Otevřeno denně: únor 9 – 16 hod., březen 9 – 17 hod., duben, květen 9 – 18 hod.

Organizátoři výstavy: Památník Lidice,
Zastoupení Valonsko-Brusel, Ministerstvo
kultury ČR
Kontakt: Mgr. Ivona Kasalická, vedoucí Lidické
galerie, Památník Lidice
+ 420 312 253 063, 736 642 318,
kasalicka@lidice-memorial.cz
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Jubilea
• paní Emilie Chválová oslaví 15.února 75 let. Milé jubilantce přejeme hodně zdraví
a štěstí.
Poděkování
• Srdečně děkujeme za krásné dárky a hezké gratulace k našim 80. narozeninám
Obecnímu úřadu Lidice a panu Mirkovi Rambovi, který nám přišel za Obecní
zastupiltestvo v den narozenin blahopřát. Jiřina Vaněčková z Oradourské ulice a
Anežka Jiránková z OÁZY.
• Děkuji panu Rambovi, který mi za Obecní úřad a zastupitelstvo obce Lidice popřál k
narozeninám a předal dárky. Jaroslav Řečínský, Lidice č. 129
Zprávy z OÁZY
Středisko Oáza, Josefa Stříbrného 162, Lidice
pořádá

Masopustní karneval pro děti
Sobota 7. února 2009 od 15 hodin
Masky u dětí podmínkou, u dospělých vítány
Hudba, tanec, soutěže, občerstvení
Těšíme se na vás
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Restaurace „Lidická Galerie“

Nabízíme:
Svatby - oslavy - rauty
Svatební menu
od 250,- Kč
Steaky a minutky
od 105,- Kč
Polední menu od 70,- Kč
Hotová jídla od 59,- Kč
Dětský koutek

Pivo Gambrinus 11°
a Plzeň

14.2.2009 od 20.00 - 24.00 hod. VALENTÝNSKÁ ZÁBAVA
hraje kapela "Trosečníci"

otevřeno:

Po – Ne

tel. 777 63 07 09
www.zvelebilgastro.cz
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Vnější opevnění Prahy
V letech 1936-38 jich v pohraničí bylo vybudováno na tisíce. A to rukama těch, kteří věřili, že náš tehdy mladý
stát ubrání před narůstající mocí nacistického nepřítele. Byly to pevnosti těžkého i lehkého pohraničního
opevnění státu. V roce 1934 bylo jasné, že válečná krize je na spadnutí, proto se v generálním štábu naší armády rozhodovalo jestli vydat finance na modernizaci techniky armády, a to znamenalo podporovat vývoj
zejména tanků a letectva, či vystavět stálé opevnění.
Zvítězil vliv francouzského generálního štábu a po vzoru Maginotovy linie zde bylo vystaveno stálé opevnění. S
výjimkou asi 200km společných hranic s Rumunskem byla v celém pohraničí naplánovaná výstavba opevnění.
Od jediného Rumunska se totiž ČSR nemusela obávat nepřátelského útoku. Výstavba byla rozplánována do
15 let, vše mělo být dobudováno kolem roku 1950. Avšak výstavba trvala jen od roku 1936 do roku 1938. Po té
byla přerušena Mnichovskou zradou.
Opevnění nás mělo chránit před případnými vpády nepřítele a dokonalým krytím palebných prostorů decimovat
jeho postup. Avšak v neposlední řadě mělo chránit i naše hlavní město. Proto zde bylo vybudované Vnější
opevnění Prahy, jinak také "pražská čára". S VOP bylo počítáno nejen jako s obranou Prahy, ale také jako s
ústupovou linií armády v případě, že by se vedení konfliktu vyvíjelo nepříznivě pro Československo. Takto by
československá armáda ustoupila až na nynější česko-slovenské hranice a zde by se snažila udržet pozice do
příchodu Rudé armády.
Pražská čára začínala u Mělníka a pokračovala přes Velvary, kde bylo počítáno s pěti těžkými objekty (ty se
bohužel nepodařilo včas vybudovat), dále na Slaný, Smečno, Důl Libušín, Doksy, Dolní Bezděkov přes Nižbor
na Beroun,Srbsko až na Slapy u Vltavy. Bylo zde vybetonováno 77 lehkých objektů vzor 36 a 755 lehkých
objektů vzor 37, těžké objekty zde byly plánovány, ale nepodařilo se je vybudovat. Dochován zůstal jeden
objekt vzoru 36 a 36 objektů vzoru 37.
Způsobeno to bylo tím, že po vyhlášení Protektorátu se nacisté obávali zneužití pevnůstek českým obyvatelstvem v případném protiněmeckém povstání. Proto vyšel rozkaz k likvidaci, která probíhala odstřelem. Avšak
některé objekty zachránila blízkost obytných budov, železniční tratě, silnice či vedení vysokého napětí. Tyto
byly likvidovány náhradním způsobem. Byly vyplněny lomovým kamenem, který tvořil zához bunkru a mezery
mezi kamenem prolity řídkým betonem. U některých byly i vytrženy ocelolitinové střílny.
Některé z takto znehodnocených objektů si dnes vybírají nadšenci a různé kluby vojenské historie a uvádějí je
do stavu, v jakém měly být za mobilizace československých vojsk v roce 1938. Jejich práce není zrovna jednoduchá. Vyrubávání kamene z interiéru bunkru připomíná spíše práci v kamenolomu. Přesto už na pražské
čáře vyrostlo několik pěkných skanzenů, které stojí za to navštívit. Jsou to například:
Lehký objekt vzoru 37 typ Z1 v Sazené,
Lehký objekt vzoru 36 typ A u Drnova,
Lehký objekt vzoru 37 typ B2-80z ve Smečně,
Lehký objekt vzoru 37 typ A-180 v Doksech u Kladna,
Lehký objekt vzoru 37 typ A-200z pod silnicí mezi Dolním Bezděkovem a Bratronicemi,
Lehký objekt vzoru 37 typ E v Berouně vpravo nad komunikací na Prahu.
Na závěr bych vám chtěl připomenout, že tyto pevnosti byly stavěny pro muže, kteří byli odhodláni bránit svou
vlast i za cenu položení vlastního života! Nebyli to však vojáci profesionální, kteří jsou na tyto situace cvičení!
Byli to tátové od rodin a měli různé profese. Byli povoláni armádou a nebyl jim lhostejný osud jejich vlasti!
Těžko by se dnes mezi námi hledal někdo stejně odhodlaný! Proto prosím, važme si těchto mužů i naší historie!
Za KVH Doksy u Kladna

*Tomáš Kružík, www.kvh-doksy.wgz.cz
(v příštím čísle uveřejníme otvírací doby objektu
KVH Doksy u Kladna)
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Přehled představení PL připravovaných v rámci LZV sezona 2008/2009 - ÚNOR
12. 2. 2009 od 18°° hod.
ŽENY V LITERATUŘE - večerem
provází spisovatelka
Eva Štolbová,
hudební doprovod Zuzana
Kohoutová - soprán,
Roman Musil - klavír

17. 2. 2009 od 18°° hod.
KAŽDÝ SVÉ BŘÍMĚ
ANEB POCTA P.
JOSEFU
ŠTEMBERKOVI,
Účinkuje: Miroslav
Gabriel Částek

25. 2. 2009 od 18°° hod
NOC PO ROZVODU
představení divadla
VIOLA
účinkují: Klára
Pollertová-Trojanová,
David Matásek

26. 2. 2009 od 18°° hod. KŘESLO PRO ZDEŇKA MAHLERA,
aneb, co zde ještě nebylo řečeno …
večerem provází Slávka Kopecká, na klavír Martin Fila

Loňské zajímavosti z Památníku Lidice
San Jeronimo Lidice.
Na konci provozní doby v
úterý
29.
července
2008 navštívil lidické muzeum pan Javier Ramirez
Campuzano z Mexika se
svou dcerou. Pan Javier přijel do Lidic z hlavního
Náměstí Lidice v San Jeronimo
města Mexika. Řekl nám, že
jedna z městských částí Mexico City je nazvána "San Jeronimo
Lidice". Tato městská část, která čítá téměř 200 tisíc obyvatel
byla dříve samostatné město, nyní však splynula s vlastním
hlavním městem. Má nově rekonstruované a známé divadlo
Lidice, dále náměstí Lidice a základní školu Lidice. Pan
Javier i jeho dcera strávili v České republice pouze 3 dny, přesto
však jejich první kroky vedly právě do Lidic. K České republice je
váže ještě jeden symbol a to jméno " Masaryk". Zvědavě se
tázali průvodkyně, kdo že to byl. Podle našeho prvního
československého prezidenta je nazvána totiž jedna z hlavní tříd
v Mexico City, dokonce v hlavním městě nalezneme od října
roku 2000 i bronzovou sochu Tomáše Garrigue Masaryka.
Socha TGM v Mexico City
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