ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XI -

číslo 4

duben 2007

zdarma

Ve středu 7. března 2007 se
v Lidické galerii uskutečnilo
poslední představení letošní
sezóny Lidických zimních večerů. Byla to repríza podzimního
představení
Poslední
léto
s Martou
Vančurovou
a Vlastimilem
Harapesem.
Zaplněný sál byl svědkem nejen
hezkého představení, ale i
neobyčejné události, kterou
byla přítomnost známé pěvkyně
Soni Červené, jejíž statečná
maminka byla v Ravensbrücku
s lidickými ženami. Bylo
dojemné pozorovat, jak tato
umělkyně intenzívně prožívá
svoji první návštěvu v Lidicích,
kterou spojila s prohlídkou
muzea a pietního území. Vrcholem její návštěvy bylo první osobní setkání s lidickými ženami paní
M. Kalibovou a J. Skleničkovou přímo v hledišti představení. Při loučení přislíbila Soňa Červená, že
do Lidic přijede opět v příští sezóně a kromě besedy předvede naživo také své pěvecké umění.
Představení skončilo, a protože byl předvečer svátku MDŽ, obdržely všechny přítomné ženy od pracovníků Památníku Lidice kytičku, lidické ženy a Soňa Červená přímo od V. Harapese.
Jedna zimní sezona skončila a druhá se již připravuje, protože již na začátku srpna by měl být zahájen předprodej vstupenek. Již teď je zřejmé, že lze očekávat opět minimálně
10 představení a koncertů. Sezónu zahájí 11.10.2007 koncert violoncellisty Františka Brikciuse
v rámci jeho turné po českých zemích. Návštěvníci mohou také očekávat nejméně 4 nová
představení z divadla Viola a jednu reprízu, kterou je, podle právě ukončené divácké ankety,
představení Máj s Bárou Hrzánovou. Součástí LZV bude také Adventní koncert pod glorietem
11.12. a provedení Brixiho vánoční mše 20.12. v Lidické galerii.
*MgA. Naděžda Rezková Přibylová (foto: *Jaroslav Tauber- Památník Lidice)
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Podobně jako nyní bylo i v minulosti Pondělí velikonoční považováno za
nejvýznamnější den velikonočního cyklu z pohledu lidových zvyků. Toho
dne se odbývala pomlázka, velikonoční hodování, mrskút (proto „mrskaný
pondělek“). Zvyk sám je zřejmě velice starého původu, stejně jako zdobení
vajíček – kraslic. Původně šlo zřejmě o magický obřad, jehož se zúčastnili dospělí, teprve časem se
posunul do polohy zábavy. Dům od domu chodívali mládenci za děvčaty, později hlavně děti, se
spletenými pomlázkami obyčejně z vrbového proutí, zdobenými stuhami. Jimi šlehali dívky i ženy
v domácnosti, vinšovali a dostávali malovaná vajíčka. Toto základní schéma velikonoční pomlázky
mělo řadu místních variant. I když dívky při mrskání křičely, na oko utíkaly a durdily se, byla by se
velice hněvala ta, za níž by žádný chlapec s vymrskáním nepřišel. Na Slovácku dokonce pomlázka
představovala znamení přátelství mezi rodinami – dítě nechodilo k těm sousedům, s nimiž se jeho
rodiče hněvali.
O stáří velikonoční pomlázky a její po staletí nezměněné podobě svědčí vzpomínky pražského
kazatele Konráda Waldhausera, žijícího ve 14. století. Rovněž deník z doby vlády Rudolfa II. uvádí,
že v Praze se před Velikonocemi prodávaly po ulicích pestrobarevné metly, s nimiž pak všichni
venku pobíhali - koledníci dostávali vajíčka namalovaná i jednobarevná, stejně jako bohatě
malované a i jinak zdobené kraslice. A jak vlastně tradice malovat velikonoční vajíčka vznikla?
Legenda vypráví, že Ježíš se svatým Petrem chodili po světě, přišli do jednoho statku a poprosili
hospodyni o kousek chleba. Ta však neměla v celém stavení ani skývu. V tom uslyšela kdákání
slepice, seběhla ke kurníku a našla vejce. Upekla ho v teplém popelu a jím nakrmila oba pocestné.
Když odešli, chtěla smést koštětem pohozené skořápky. Jaké bylo její překvapení, když uviděla, že
se proměnily ve zlato. Selka potom každého pocestného obdarovala vejci, ale žádná skořápka se
již ve zlato neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou
pocestných.
Zdroj: Církevní rok a lidové obyčeje (V. Vondruška)

pro Zpravodaj připravila:
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

Marie Petýrková
Veronika
Rychtaříková
Ladislav Žemla
Irena Müllerová
Jaroslav Mezera

13. 4..
13. 4.

81let
81 let

Lidice čp. 73
Lidice - OÁZA

16. 4.
22.4.
23.4.

82let
87 let
70 let

Lidice čp. 21
Lidice čp. 94
Lidice čp. 74

Milé dámy, vážení pánové, přejeme Vám pevné zdraví,
hodně štěstí a osobní spokojenosti k Vašim krásným
narozeninám.
Poděkování
•

Krásná kytice a dárky přesně dle mých chutí smířit se s mým věkem mě
zajisté nutí. Velký dík našemu výboru a zastupitelstvu za pozornosti, které nám
starším věnují. Já z celého srdce přeji, ať ve zdraví se toho též dožijí.
S díky Eva Výrutová, Lidice čp. 47

•

Obecnímu úřadu i zastupitelstvu Lidice děkuji za květiny i dárkový balíček,
který jsem obdržel v den mých narozenin. Děkuji také panu zastupiteli JUDr.
Josefu Klímovi za osobní předání této gratulace k mému životnímu jubileu.
*Josef Vaněček, Lidice čp. 135

•

Děkuji Obecnímu úřadu a Obecnímu zastupitelstvu Lidice za blahopřání k mým
81. narozeninám, za hezké květiny a dárky, které mi přišel předat a poblahopřát
pan Josef Klíma. Též děkuji Základní organizaci ČSBS Lidice zastoupenou
sestrami Hanzlíkovou a Součkovou za přání a dárek. Udělalo mi to radost a
velice mě to potěšilo.
*Květoslava Korecká, Lidice čp. 48
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Okresní konference
ČSBS
Konference okresního výboru
Českého svazu bojovníků za
svobodu se konala naposledy
před třemi lety v Lidicích. Od té
doby se mnoho změnilo. Bývalý
předseda Jiří Kostík zemřel a jeho
funkci dočasně vykonávala teprve
jednadvacetiletá studentka Karlovy univerzity Gabriela Literová (na
fotografii). Důvěru dostala na konferenci konané
v polovině února v Kladně i na další funkční
období, jejím zástupcem byl zvolen pracovník
Památníku Lidice – vedoucí lidického muzea –
ing. Ančo Marinov. Oba se také stali delegáty
sjezdu ČSBS.
Činnost všech základních organizací
v okrese Kladno je chvályhodná, i když se
mnohde kvůli vysokému věku členů a velké
nemocnosti aktivita snižuje.
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vést v Lidicích besedy se studenty. ZO Lidice
ale i přes své nadnárodní aktivity plní i základní
cíle svazu,členové kladou každoročně věnce
v dni státního svátku k pomníčku
padlých z 1. světové války, který je
situován na pietním území.“
Aktivity ČSBS během působení
slečny Literové vzrostly. I nadále by
se měly ubírat k zachování a šíření
historické pravdy o nevinných obětech a utrpení lidí v období druhé
světové války. Prvořadým cílem by
mělo být rozšíření počtu besed se
studenty, či sepsání vlastních vzpomínek na dobu 2. světové války.
Součástí programu bylo i hodnocení hospodaření za uplynulé funkční období a poděkování městským a obecním úřadům, které činnost ČSBS podporují. Poděkování patřilo i
Památníku Lidice, jmenovitě řediteli dr. Červenclovi, který byl rovněž na konferenci přítomen.

Gabriela Literová poukázala na výjimečnost
ZO ČSBS Lidice, když ve svém projevu řekla:
„ZO Lidice je svým postavením zcela výjimečná,
vzhledem k tomu, že Lidice zná celý svět a
členové ZO Lidice jsou z převážné většiny
přeživší tragédie, jejich činnost přesahuje české
hranice. Bratr Horešovský se opakovaně zúčastňuje zahraničních akcí, kde reprezentuje
nejenom Lidice, ale i Český svaz bojovníků za
svobodu. V říjnu loňského roku se zúčastnil se
mnou, sestrou Hanzlíkovou a bratrem Marinovem kongresu, který se konal v Kolíně nad
Rýnem a následně v Berlíně. Kongres měl
název „Od vzpomínání k budoucnosti“ a česká
delegace zde byla váženými hosty.
Členové ZO Lidice jsou také aktivními
funkcionáři na ÚV ČSBS, sestra Kalibová je
členkou předsednictva HS Ravensbrück a je
jedinou ženou, která je stále schopná a ochotná

Zpracoval: Marek Veselý,
(Foto: Josef Seifert – Kladno)

Zpravodaj OÚ Lidice

duben 2007

strana

5

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 2
13. 3. 2007

Lidice pro 21. století – ukončení I. kola 2. ročníku vědomostní soutěže
Dne 11. března 2007 bylo ukončeno první kolo 2. ročníku vědomostní soutěže
„Lidice pro 21. století“, vyhlášené Památníkem Lidice, příspěvkovou organizací
Ministerstva kultury ČR a Vojenským historickým ústavem Praha.
Účastníci soutěže
Studenti ve věku od 11 do 18 let z kterékoli země světa měli od 1.2.2007 do 11.3.2007 možnost
přihlásit se na speciálních internetových stránkách Památníku Lidice www.lidice21.cz,
a stát se tak účastníky 2. ročníku vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“. Téměř neuvěřitelně se
celkový počet zaregistrovaných účastníků zastavil na čísle 1000, což znamená, že oproti
loňskému ročníku vzrostl počet soutěžících téměř o více jak 400.
V I. kategorii se zaregistrovalo 615 účastníků, z toho 371 dívek a 244 chlapců.
Do II. kategorie se přihlásilo 385 soutěžících, z toho 213 dívek a 172 chlapců.
Nejpočetněji byla zastoupena tato města a obce:

Praha
Ostrava
Zlín
Meziboří 24

90
44
30

město – obec a počet soutěžících
Pardubice
85 Kladno
Nivnice
43 Veselí nad Moravou
Buštěhrad
30 České Budějovice
Teplice 24

81
37
24

V letošním ročníku jsme vedle českých soutěžících zaznamenali
rovněž účastníky z těchto zemí:
Litva
Německo

27
5

stát a počet soutěžících
Rusko
20 Slovensko
Lotyšsko
1
USA

7
1

Výsledky prvního kola soutěže
Porota soutěže ve složení PhDr.Maria Bezchlebová, plk.Mgr.Aleš Knížek, PaedDr. Marie Kocálová,
Mgr. Jiří Kovařík, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, PhDr. Jaroslav Láník, Mgr. Iva Petrtýlová, Jiří Pitín, pplk.
PhDr. Eduard Stehlík, PhDr. Karel Straka, Mgr. Přemysl Veverka nyní vyhodnocuje vědomostní
testy a dodržení formálních pravidel stanovených pro literární úvahu (téma, rozsah).
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Výsledky I. kola budou vyhlášeny 2.4.2007 a následně zveřejněny na internetových stránkách
www.lidice21.cz. 42 finalistů soutěže (21 nejlepších účastníků z každé kategorie) obdrží na svou
e-mailovou adresu zprávu o postupu do finálového kola.
Jak bude probíhat II. kolo
Druhé soutěžní kolo proběhne od 19.4.2007 do 22.4.2007. Finalistům obou kategorií bude zpřístupněn nový vědomostní test. Vědomostní testy II. kola a obsahová a literární úroveň úvah z I. kola
budou vyhodnoceny porotou do 27.4.2007, kdy budou oznámeny výsledky soutěže.
Slavnostní vyhlášení
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spolu s předáním ocenění se uskuteční v Památníku Lidice 21. června 2007. Všichni finalisté obdrží od vyhlašovatelů účastnický diplom, soutěžící, kteří
se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s uvedeným pořadím, na němž
se umístili, odborné publikace a věcné ceny. Vítězové obou kategorií obdrží navíc skleněnou lidickou růži a připraven je pro ně vyhlídkový let nad středočeským regionem. Porota rovněž může udělit
až tři zvláštní ocenění v každé kategorii odměněné diplomem a skleněnou plastikou.
TISKOVÁ ZPRÁVA - 23. 3. 2007 - Přísně tajné! Lidice!
Právě vychází zvláštní monotematické číslo měsíčníku „Přísně tajné“ nazvané „Lidice!“ s podtitulem
„Lidice očima pamětníků a autorů literatury faktu“, věnované letošnímu 65. výročí tragédie, která
postihla obec Lidice v době nacistické okupace.
Slavnostní křest monografie „Lidice!“ se bude konat 18. 4. 2007 ve 14 hod. v Lidické galerii.
Program
I. Úvodní slovo
Vystoupení šéfredaktora měsíčníku „Přísně tajné!“ PhDr. Karla Richtera a ředitele Památníku Lidice JUDr.
Milouše Červencla
II. Autorská čtení
Roman Cílek - Hrstka kamínků do lidické mozaiky
Karel Richter - Konstrukce z omylů a zlé vůle
III. Ukázky z díla
Miroslav Kučera -Poslední kroky K.H. Franka (E. E. Kisch)
Otakar Brousek - Jan Masaryk: Lidická děcka… (R. Cílek)
Otakar Brousek - Planina smíření (P. Veverka)
Hudební doprovod
Lyra da camera - J. Rosická, K. Chudobová, J. Navrátilová (spinet, flétna, zpěv)
Vivaldi - Koncert pro flétnu C moll
J. D. Zelenka - Orate pro me, lacrimae
A. Vivaldi - Laudate
IV. Slavnostní křest monografie „Lidice“
Monografii „Lidice!“ slavnostně pokřtí Otakar Brousek st. a Miloslava Kalibová, nejstarší lidická
žena, za účasti JUDr. Františka Čermáka, majitele Pražské vydavatelské společnosti a vydavatele
měsíčníku „Přísně tajné!“, šéfredaktora měsíčníku „Přísně tajné!“ PhDr. Karla Richtera a ředitele
Památníku Lidice JUDr. Milouše Červencla
Po křtu bude následovat krátká autogramiáda. Pro účastníky setkání je zajištěno občerstvení.
Předpokládané ukončení v 17 hod.
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Klub v OÁZE
Schůze správní rady
Úterý 10. dubna 2007 ve 14 hodin
Po Velikonocích o Velikonocích
Úterý 24. dubna 2007 v 15 hodin:
Poselství Velikonoc v povídání s paní farářkou Brodskou
Mládež proti rasismu
Výtvarné setkání pro děti a mládež
neděle 22.dubna 2007od 10 hodin
Služby v Oáze
Kadeřnictví
J. Macháčková dle dohody – tel. 312 253 008, 603 885 784
Masáže
E. Gadajevová dle dohody – tel. 775 05 23 12
Cvičení pro ženy v Oáze
Přijďte si zacvičit do Oázy každé úterý a čtvrtek od 19 do 20 hodin.
Cvičení pro seniory
Cvičení pro všechny dříve narozené. Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin v Oáze
Přijďte se protáhnout a společně si zacvičit
Páteční odpoledne s ping-pongem
Přijďte si zahrát ping-pong každý pátek od 16 do 18 hodin.
PORADNA OÁZA
Sociálněprávní a psychologické poradenství
Můžete se na nás obracet s problémy a otázkami v oblasti: rodina a mezilidské vztahy, bydlení,
sociální, sociálněprávní a pracovněprávní vztahy.
Poradna bude otevřena každý pátek 15 – 16 hodin ve středisku Oáza, Josefa Stříbrného 162,
Lidice. V tomto termínu můžete přijít bez objednání.
Na jiný den je nutné se předem domluvit na čísle 602 417 542 Jana Wichsová. Svoje dotazy
můžete rovněž posílat písemně nebo e-mailem na adresu: memento.lidice@cbox.cz
*********************

!!!!Oáza má nové telefonní číslo!!!!
Do Oázy můžete volat na čísla 312 253 502, 504
a nově na 312 253 506
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Zprávy od rybářů

Na fotografii
úlovek
vedoucího
dětského
rybářského
kroužku
Petra Šedy
*
Z našeho revíru:
štika obecná 82
cm a 4,5 kg

Vážení přátelé rybářského cechu,
než nám začnou jarní brigádnické povinnosti, připomeňme si v tomto období
relativního klidu něco z historie a současnosti Českého rybářského svazu jehož je
naše organizace součástí.
Historie Českého rybářského svazu
První spolky sportovních rybářů se začínají v Čechách organizovat koncem 19.
století. Například v roce 1873 byl založen rybářský spolek v Opavě, v roce 1876 v
Ronově nad Doubravou. Do roku 1900 jich bylo založeno několik
desítek.Nejznámější rybářský spolek První rybářský klub v Praze byl založen v roce
1886. Jeho členy byly i významné osobnosti té doby, například prezident Tomáš
Garrigue Masaryk, Ferdinand Lobkowicz, doktor Bedřich Schwarzenberg, či
světoznámá zpěvačka Ema Destinová. O práci tohoto spolku informoval Rybářský
věstník, pozdější Rybářské listy, které jsou předchůdcem dnešního časopisu
Rybářství.Již začátkem 20. století pociťovaly rybářské spolky potřebu vytvoření
velké společné organizace, která by mohla účinněji hájit chov, lov i ochranu říčních
ryb a dalších vodních živočichů. K vytvoření jednotné organizace však došlo až v
roce 1957, kdy sloučením Jednoty rybářů v Praze a Jednotného sväzu rybárov v
Žilině vznikl Československý svaz rybářů, který měl v roce založení 409 místních
organizací a 78 767 registrovaných členů.V roce 1968 došlo k opětovnému rozdělení
Československého svazu rybářů se na dva samostatné svazy, Český rybářský svaz a
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Slovenský rybársky zväz. K dalšímu rozdělení Českého rybářského svazu došlo v
roce 1990, kdy se oddělil tehdejší Jihomoravský územní svaz, který dal základ
vzniku Moravskému rybářskému svazu.
Současnost Českého rybářského svazu
Český rybářský svaz patří v současnosti mezi největší zájmová sdružení v České
republice. Sdružuje více než 260 tis. (z toho 39 442 mladších 18 let) členů
organizovaných prostřednictvím 478 místních organizací, které jsou sdružené do 7
územních svazů.
ČRS obhospodařuje 1 737 rybářských revírů (z toho 1 275
mimopstruhových a 462 pstruhových). Každý třetí kilogram zkonzumovaných
sladkovodních ryb v ČR pochází z odlovu na udici. ČRS vydává několik druhů
povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají
celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých
územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry. Český
rybářský svaz hospodaří na 2 200 chovných rybnících o rozloze 2 138 hektarů. Roční
produkce chovných rybníků a nádrží je každoročně více než 1 400 tun ryb. Potřeba
násad pro zarybnění rybářských revírů je pokryta převážně z vlastní produkce ryb.
Plnění zarybňovacího plánu na jednotlivých rybářských revírech je základní
povinnosti uživatelů rybářských revírů. Český rybářský svaz zarybňuje svěřené
rybářské revíry vlastními náklady. Ročně se do rybářských revírů vysazuje 30 druhů
ryb včetně ohrožených druhů. Ročně se na rybářských revírech ČRS uloví více než
3 300 tun různých druhů ryb.
Ochrana rybářských revírů a rybochovných zařízení je zabezpečována rybářskou
stráží, která má statut veřejného činitele. Rybářskou stráž ustanovuje obecní úřad
obce s rozšířenou působností na návrh uživatele rybářského revíru či jiného
oprávněného subjektu. V rámci ČRS působí v současnosti 5 000 členů rybářské
stráže, kteří vykonávají tuto funkci dobrovolně.
ČRS průběžně sleduje kvalitu vody v rybářských revírech a snaží se předcházet
haváriím. Aktivně se zapojuje do řešení problematiky zprůchodňování vodních toků,
odběrech vody,

úpravách koryt vodních toků, apod. ČRS se zabývá sledováním vývoje počtů
rybožravých predátorů a vyhodnocováním jejich vlivu na společenstva volných vod.
Zapojuje se do jednání s orgány státní správy ochrany přírody při řešení této
problematiky. Spolupracuje se státní ochranou přírody při záchraně ohrožených
druhů ryb a vodních organismů.
ČRS provádí školení uchazečů pro získání
prvního rybářského lísku, rybářských hospodářů, rybářské stráže. Školení pro
získání kvalifikačních osvědčení pro vedoucí kroužků mládeže a hlavní vedoucí
táborů. Pravidelná publikační činnost prostřednictvím časopisu Rybářství.
Práce s dětmi a mládeží probíhá v zájmových kroužcích a klubech při místních
organizacích ČRS. Podporuje rozvoj vědomostí a pozitivního vztahu k rybářství,
přírodě a životnímu prostředí. Vyvrcholením celoroční práce s dětmi jsou akce jako
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např. přírodovědná soutěž Zlatá udice - soutěž rybářské mládeže ve znalostech a
dovednostech v praktickém rybolovu.
Český rybářský svaz je jedním z aktivních členů EAA (Evropské rybářské aliance)
se sídlem v Bruselu, která sdružuje rybářské svazy z 18 evropských států. ČRS také
úzce spolupracuje s rybářskými svazy sousedních zemí jako je Slovensko, Polsko,
Německo, Rakousko a Maďarsko. ČRS je členem mezinárodní organizace
sportovního rybolovu CIPS (Confédération Internationale de la Péche Sportive) a
jejích sportovních federací FCS (pro rybolovnou techniku), FIPS - Mou (pro lov ryb
udicí na umělou mušku) a FIPS - e.d. (pro lov ryb udicí na plavanou), které společně
sdružují 64 zemí světa. Zároveň je ČRS členem ICSF (International Casting Sport
Federation), federace spadající pod mezinárodní organizaci neolympijských sportů
GAISF (Games Assotiation International Sport Federation), což mu zaručuje účast
na Světových hrách pořádaných jedenkrát za čtyři roky v některém z vybraných
států světa.
Sportovní (závodní) lov ryb
•

•

Existuje několik odvětví sportovního rybolovu:
1. Rybolovná technika (RT – hod na cíl a do dálky).
2. Lov ryb udicí na plavanou (LRU - PL), kterého se pravidelně
zúčastňují i hendikepovaní závodníci.
3. Lov ryb udicí na umělou mušku (LRU - MU).
4. Lov ryb udicí přívlačí (LRU - PŘ).
5. Zároveň se začíná rozvíjet další z odvětví, kterým je lov ryb udicí –
feeder.
Sportovní aktivity v ČRS se soustřeďují do dvou oblastí, domácích soutěží a
reprezentace České republiky na mezinárodních šampionátech.

Na těchto silně obsazených mezinárodních šampionátech naši reprezentanti
pravidelně získávají ta nejvyšší ocenění a úspěšně tak reprezentují ČRS a Českou
republiku. spadající pod mezinárodní organizaci neolympijských sportů GAISF (Games
Assotiation International Sport Federation), což mu zaručuje účast na Světových hrách
pořádaných jedenkrát za čtyři roky v některém z vybraných států světa.

Sportovní (závodní) lov ryb
1.
2.
3.
4.
5.

Existuje několik odvětví sportovního rybolovu:

Rybolovná technika (RT – hod na cíl a do dálky).
Lov ryb udicí na plavanou (LRU - PL), kterého se pravidelně zúčastňují i
hendikepovaní závodníci.
Lov ryb udicí na umělou mušku (LRU - MU).
Lov ryb udicí přívlačí (LRU - PŘ).
Zároveň se začíná rozvíjet další z odvětví, kterým je lov ryb udicí – feeder.
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Sportovní aktivity v ČRS se soustřeďují do dvou oblastí, domácích soutěží a
reprezentace České republiky na mezinárodních šampionátech.
Na těchto silně obsazených mezinárodních šampionátech naši reprezentanti
pravidelně získávají ta nejvyšší ocenění, a úspěšně tak reprezentují ČRS a Českou
republiku.

Za pomoci údajů ČRS sepsal:

.

Petrův zdar

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Jak mi zamrzla a nezamrzla nafta -NORSKO 1997
V roce 1997, když jsem ještě jezdil pro firmu Čechofracht Praha,
jsem hned na počátku roku dostal nabídku jet na Výstavu cestovního
ruchu do Osla v Norském království. V objednávce bylo požadováno,
abych vyjel dne 2.1.1997 a že loď na mne bude čekat v Kielu v SRN dne
5.1.1997. Bylo mi divné, proč mám vyjet už 2.1,ale nakonec jsem
rezignoval a jako poslušný žáček jsem dne 2.1. odpoledne vyjel.
Ještě než jsem vyjel, tak slyším v rádiích, že se od Hamburku
ženou do naší republiky kruté mrazy. No nic, natankoval jsem na Cínovci plnou nádrž a vydal
jsem se po A 13 směr Berlín, Hamburk, Kiel. Když jsem přijížděl k Berlínu, tak již bylo patrno,
že tuhá zima dorazila. Najednou se mi začalo kouřit silně z výfuku a já jsem se správně
domníval, že budou problémy. Dojel jsem až na Berlínský okruh a zde mi kolem 24.00 hodin
vozidlo zastavilo a že dál nepojede, že má zamrzlou „naši kvalitní naftu“. Jaké bylo mé
zděšení. Provoz takřka žádný, zima -25 st.C. Opravdu jsem nevěděl, co mám dělat, a bylo mi
z toho „hodně úzko“. Začal jsem stopovat vozidla. Samozřejmě, že mě všichni ignorovali, jeli
prostě dál. Zastavili mi kolem 01.00 nějací Poláci, ale když zjistili,že mi nemohou pomoci, tak
odjeli dále. Jaké bylo mé překvapení, když kolem 03.15 hodin zastavil u mne Trabant s
plátěnou střechou,vystoupil z něj asi 20tiletý obrýlený chlapec v montérkách a ptal se mne,
co se mi stalo. Domluvili jsme se na tom, že se mi bude snažit pomoci. Moje vozidlo jsme
uzamkli na dálnici. Nastoupil jsem do TRABANTU a spolu jsme objížděli po okruhu kolem
Berlína benzínové čerpačky s tím, jestli nenajdeme nějakou odtahovou službu. Nakonec se
nám to podařilo a moje vozidlo bylo tehdy ještě za 60.- DM odtaženo asi 50 km do jistého
Fürstenwalde před opravnu Ford. Tento mladý kluk, i když jsem s ním najel kolem 50 km,
nechtěl (ačkoliv jsem mu je vnucoval) po mně žádné peníze, a tak jsem mu nakonec vrazil do
kapsy alespoň české PETRY. Děkoval se slovy, že nekouří, ale že to dá tátovi, a odjel s tím,
že si řidiči mají v nouzi pomáhat. Byl jsem moc šťastný, že se v takové kruté zimě našel
dobrý člověk a pomohl mi v nesnázích, a to zcela bezplatně.
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Ráno v 6.00 se otevřely brány servisu a mistr za pomoci klíčku „doskákal“ dovnitř. Zde
potom vzali 4 velké fukary na teplý vzduch a spustili ohřev nafty v nádrži. Dostal jsem kávu a
potom mi řekli, že mám přijít kolem poledne. Když jsem v poledne přišel, slyšel jsem, jak můj
„miláček“ vrčí. Jaké však bylo mé i mistrovo překvapení, když najednou zhasl. Znovu jej
zkoušeli nastartovat, ale nic. Nakonec byla závada v tom, že jak nafta mrzla v nádrži, tak se
tím ledem úplně zlomila a roztrhla nasávací trubku a plovák v nádrži. Nakonec mne oprava
stála 720.-DM. To však nebyl konec. Ještě po cestě jsem musel asi 2x natankovat do nádrže
benzín, protože to začalo znovu zamrzat. Nakonec jsem kolem 23.00 hodin dojel šťastně do
Kielu, kde jsem se měl ráno nalodit do Norska. V noci jsem ani neusnul, jaká mi byla zima.
Dovedete si představit, jak by to dopadlo, kdybych opravdu 2.1. nevyjel? Zcela jistě bych loď
nestihl a ty problémy, jaké by tímto nastaly, si nedovedu ani představit.
Ráno v 9.00 hodin jsem se nalodil spolu s dalšími kamiony, převážně s norskou
značkou, na loď PRINCESSE RAUNGHILD a dostal jsem kabinku. Cesta totiž z Kielu do Osla
trvá 19 hodin. Loď měla 8 pater. Tří spodní byla pro vozidla, další 2 patra byla pro zákazníky
s kabinkami. V dalších 2 patrech byly restaurace a poslední patro bylo pro posádku a
kapitána lodi. Zařízení lodi bylo úchvatné: kinosál, kavárny, herny, apod. Mám perličku: v
jednom z pater je také velké prostranství pro řidiče trucků. Když jsem tam přišel, tak jsem
viděl norské řidiče, jak se najedli (káva a čaj zdarma), a pak najednou udělali nápor na místní
pivnici. Každý z nich si nesl v každé ruce 5 piv a ty okamžitě začali konzumovat. Ona je totiž
v Norsku prohibice. Nedovedete si představit, jak asi vypadali, když každý vypil, co si
přinesl. Zábava tam byla veliká. Dokonce jsem zaslechl, že v Norsku se pořádají zájezdy na
víkend, kdy lidi jedou kvůli bezcelní zóně do Kielu a nazpět a na lodi konzumují a konzumují
a…
Ráno když jsme přijeli do přístavu v Oslo, tak jsem se díval jak truckeři vyjížděli na
celnici. Oči, jako když má králík „Bazetovu nemoc“, ale byli spokojení. Při rozhovoru s nimi
jsem se dozvěděl, že jezdí 2x týdně pro jižní ovoce do Španělska a zpět. Jeden z nich byl
také jednou v naší Jihlavě (IGLAU) a stále mi to v opilosti připomínal.
Když jsem projel celnicí, tak jsem si našel pro mne určený penzion, kde jsem se na dobu
14 dní ubytoval (1 noc stála 280,-NK bez jídla), a našel jsem zástupce ČR, kteří výstavu
zajišťovali pro naše vystavovatele. Mým úkolem bylo denně být k dispozici těmto
vystavovatelům z Čech a zajišťovat pro ně svozy zboží z přístavů a letiště apod. Když jsem
druhý den jel na výstaviště, tak se mi stala jedna příhoda, která svědčí o velmi dobré práci
norské policie. Nevěděl jsem o tom, že cesta na Výstaviště vede také po okruhu, který je
však placený. Najel jsem do fronty, kde nebyly kamiony, a projel jsem kolem mýtnice. Jaké
bylo mé překvapení, když se za 30 minut najednou u výstavního stánku ČR objevili policisté
a vyptávali se po řidiči TRANZITA s českou značkou. Měl jsem štěstí, protože zrovna byl
přítomen i obchodní rada z našeho velvyslanectví, a ten mne zachránil. Já jsem totiž projel
mýtnicí, která je jen pro lidi, kteří mají celoroční známku na průjezd mýtnicí. Pan obchodní
rada pro mne vyřídil mimořádnou známku na průjezd touto mýtnici a pokuta mi byla odpuštěna. Mrazy byly stále stejné, ale když jsem natankoval norskou naftu, tak jsem za celý pobyt
v Norsku ani jednou nezamrzl. Mají prostě ropu z moře a ta je kvalitnější – nezamrzá. Také
jsem jel do 400 km vzdáleného historického Bergenu po silnici A6,která vede napříč celým
Norskem a končí až za polárním kruhem. Měří přes 3500 km. Závěje kolem dálnice byly místy
až 2 m vysoké, ale silnice byla zcela suchá. Viděl jsem nádherné fjordy a hned jsem si
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vzpomněl na své kamarády, kteří jezdí do Norska na rybolov. Ačkoliv nejsem rybář, dovedl
jsem si představit jejich nadšení.
Večer po práci jsem v Oslu chodil po městě a prohlížel jsem si jeho pamětihodnosti. Viděl
jsem přístav, ve kterém byly ukotveny historické vikinské lodě, dále starobylý RATTHAUSS
(radnici), která byla postavena již v 15. století, dále jsem viděl hotel OSLO, kde jsou
předávány Nobelovy ceny. Také jsem se díval na balkon, na kterém vždy podle tradice,
vyznamenaní vědci zdraví diváky, kteří je chtějí spatřit. Také jsem zde viděl vedle
Královského paláce, domek, ve kterém bydlel sám vynálezce dynamitu Alfred Nobel
(zakladatel ceny).
Co mne však překvapilo, že Norsko patří mezi nejdražší země světa. Při rozhovoru s
lidmi jsem se dozvěděl, že Oslo je vedeno jako 4. místo na světě v drahotě hned za New
Yorkem,Tokiem a Londýnem. Např. když jsem si dal pivo na lodi, tak jsem za něj platil 27.norských korun, ale ve městě samotném stejné pivo stálo již 65,-NK, V tu dobu byla jedna
norská koruna za 4.80.-Kč, tak si to dovedete spočítat, že i já, který má rád pivo, jsem si
dovolil tak 2 piva za den.Chleba a ostatní potraviny zde stály kolem 60.-NK. Nevím, jaký je
průměrný plat norského občana, ale mně se to zdálo strašně drahé.
Navštívil jsem i slavný HOLMENKOLEN, kde jsou světové závody a pořádalo se zde i MS
ve skocích na lyžích. Celých 10 dní, co výstava trvala, byl výstavní stánek ČR obležený,
skoro každý si bral prospekty a plakáty a jiné upomínkové předměty a velmi se zajímali o ČR,
kam by mohli jet na dovolenou apod. Nevím, čím to bylo, protože ostatní stánky ze všech
zemí, tak obležené nebyly. Asi to bylo také tím, že zde byl zástupce pivovaru U Fleků z Prahy,
který hostům naléval na ochutnání jejich 13ti stupňové černé, dobré pivo. Výstavu po
skončení jsem opouštěl s dobrým pocitem, že ČR vůbec žádnou ostudu na této výstavě
neudělala. Toto nám potvrdil na konci i obchodní rada z velvyslanectví ČR, který byl na
výstavě každý den.
Když jsem na konci mého pobytu v Oslu přijel do místního přístavu, tak jsem znovu
viděl stejné řidiče náklaďáků, jak vyjíždějí z lodi s jižním ovocem a dalším zbožím z
kontinentu. Zpáteční cesta byla dobrá (moře tam ani zpět vůbec nehoupalo, bylo jak
zrcadlo), protože ještě před vyplutím na moře jsem natankoval velmi dobrou norskou naftu, a
na tuto jsem dojel až do Drážďan. Mrazy také mírně polevily, ale to jsem nevěděl, že v naší
republice silné mrazy stále trvají. V Drážďanech jsem tedy natankoval německou naftu u
Aralu v domnění, že se jedná o známou německou kvalitu a že během posledních 150 km
domů se nemůže nic stát. Přijel jsem na Cínovec, kde bylo +2 st.C° a krásné slunečné
počasí. Jak jsem dole v Teplicích koukal, když po 9 km sjezdu do města zde bylo minus 24
C° a v Litoměřicích jsem už zase musel dolévat benzín do nádrže, aby mi nafta znovu
nezamrzla.
Na závěr mohu říci, že až na tu strašnou drahotu v Norsku a trable s naftou po cestě to
byl můj jeden z nejlepších zážitků. Mnoho ujetých km, ale také nádherná příroda a příjemní
lidé v této skandinávské zemi vynahradili všechny moje trampoty. Bylo to opravdu krásné.
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K N I H O V N Y

Po dobu nemoci knihovníka bude knihovna otevřena každou

sobotu od 15 00 do 17 00 hodin.

od 6.3. 2007 používá knihovna novou e.mailovou adresu:

knihovna.lidice@seznam.cz
od 17. března naše knihovna nabízí 150 nových knih, které nám zapůjčila
Středočeská vědecká knihovna v Kladně formou výměnného fondu.
(pokračování z výpisů obecní kroniky – připravil kronikář Marek Veselý)

KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI
I. 22. listopadu 1955 se stal vedoucím obecní knihovny Miroslav
Nešleha za Zdeňka Žižku, který onemocněl.(nevíme rok, kdy začal být
knihovníkem Z. Žižka)
II. Rok 1974: Naše místní lidová knihovna byla vybavena novým
nábytkem a za pěkné plnění svých úkolů byla vyznamenána titulem
„Vzorná knihovna“. Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 495
čtenářů, kteří si vypůjčili 2.393 knih a 200 ilustrovaných sešitů –
časopisů. Zásluha patří pracovníkům v knihovně Zdeňku Žižkovi
a Marii Ottomanské.
Zdeněk Žižka se narodil 6. června 1922 v Kladně. Rodina
Žižkova měla v Kročehlavech hezký rodinný dům. Zdeněk
se dobře učil, a tak vystudoval Obchodní akademii
v Berouně. Nějaký čas pracoval v Poldi Kladno, kde se
také seznámil se svojí budoucí manželkou – Miloslavou
Zbrojkovou. Přestěhoval se do Lidic (čp. 54) a v roce 1952
si Miloslavu vzal. Rozuměl ekonomice, uměl velmi dobře
anglicky (což se zrovna v padesátých letech „nenosilo“),
a proto začal pracovat na ministerstvu zahraničních věcí.
To ho koncem padesátých let vyslalo i s manželkou
na téměř dva roky do Ameriky. Brzy ho však postihly
vážné zdravotní komplikace, byl v invalidním důchodu, ale
než se tak stalo, pracoval v jednom pražském podniku
zahraničního obchodu. Zemřel 13. prosince 1978 v kladenské nemocnici. Manželství zůstalo
bezdětné, jedním z nejbližších – a poměrně známých – příbuzných je jeho synovec
plk. Jan Žižka, ředitel středočeských hasičů.
Poznámka: Prosíme čtenáře Zpravodaje o poskytnutí bližších informací o knihovníkovi
panu Miroslavu Nešlehovi. Děkujeme.
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ČINOVNÍCI TJ SOKOL LIDICE
JARO 2007

Hlavní
pořadatel
Vedoucí
mužstva
Trenér
mužstva
Zdravotník
mužstva
Pořadatel
Pořadatel
Pokladnípořadatel
Pořadatel

Ing.HANF

Václav

STACH

Vasilij

TOPKA

Jaroslav

ŠILHAN

Jaromír

Ing. SLAVÍK
LUKA
LUKOVÁ

František
Martin
Helena

KLÍMA

Petr

11.3.2007- Zpráva do dubnového Zpravodaje
Zpráva o stavu přípravy na mistrovská utkání našeho A mužstva před zahájením JARO 2007 v 1.B
třídě KFS,skupina A.

•
•

z kádru A mužstva zatím nikdo nechce odejít a bylo jednáno o posilách pro mužstvo:
Jednalo se o brankáře Scheinera z SK Slaný, který však byl nakonec svým klubem
neuvolněn, neboť došlo k poranění jejich brankářské jedničky, a tedy z přestupu zatím sešlo
• Dále se jednalo o hráči Vránovi z Brandýska,který přislíbil účast na trénincích, ale do
současné doby se dostavil pouze 2x. Budeme muset s ním dále jednat.
• Hráč Bohouš Gotthard, přislíbil pomoc našemu mužstvu, jakmile ukončí jeho účast
v Extralize hokejbalu (podle toho jestli jeho mužstvo postoupí do play-off)
• Hráč Vojta Šromovský zažádal o hostování v NOVO Kladno, pravděpodobně mu bude
naším klubem povoleno
• Získali jsme nového brankáře Jindřicha KOHOUTA, který v minulosti chytal
v Kladně, také i v Německu
• Novým trenérem byl schválen bývalý kapitán JAROSLAV TOPKA
• Mužstvo sehrálo do současné doby tato přátelská přípravná utkání :
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Lidice – Slovan Velvary 1:3, (Tomáš Radosta 1)
Lidice – Sokol Řepín 3:4. (Koloušek 2, Zýka 1)
Lidice – Sokol Braškov 0:0
Lidice – Čechie Vel.Dobrá 0:3
Lidice – lig.dorost SK Kladno 0:3
Lidice - Sokol Červený Újezd 4:4 (A.Radosta,Hlásek,Egrmaier ,Koloušek)
Lidice – Sokol Doksy 0:1

Cílem našeho mužstva je umístění do 6. místa na konci soutěže
Mužstvo v zimní přípravě absolvovalo tréninky na umělé trávě u 14.ZŠ Kladno, dále na Sletišti
Kladno a v současné době již od počátku března trénují, pokud to dovolí počasí, již na přírodní
trávě místního stadionu v Lidicích
Rozlosování Jaro 2007-I.B třída skupina A
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

A3A1407
A3A 1502
A3A 1606
A3A 1703
A3A 1805
A3A 1904
A3A 2004
A3A 2105
A3A 2203
A3A 2306
A3A 2402
A3A 2507
A3A 2601

SO 24.3.07 v 15,00
SO-31.3.07 v 16,00
SO-7.4.07 v 10,15
SO-14.4.07 v 16,30
NE-22.4. v 17,00
SO-28.4.07 v 17,00
NE 6.5.07 v 17.00
SO-12.5.07 v 17,00
SO-19.5.07 v 17,00
SO-26.5.07 v 17,00
SO-2.6.07 v17,00
SO-9.6.07 v 17,00
NE-17.6.07 v 17,00

Sokol Koleč – Sokol Lidice
Sokol Lidice – Slovan Kladno
Spartak Žebrák – Sokol Lidice
Sokol Lidice – Slavoj Kladno
Ohnivec Městečko-Sokol Lidice
Sokol Lidice – SK Lhota
Sparta Lužná – Sokol Lidice
Sokol Lidice – Chmel Mutějovice
Tuchoměřice-Sokol Lidice
Sokol Lidice-SK Slaný
Český Lev Beroun-Sokol Lidice
Sokol Lidice-SK Pavlíkov
Sokol Hostivice – Sokol Lidice

Mistrovská utkání na domácím stadiónu budeme hrát v sobotu
od l7 00 hodin.
Vstupné na zápas je určeno KFS na 20.-Kč na osobu
Zprávy z jednotlivých mistrovských utkání budu zasílat do Zpravodaje průběžně.
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U lesíka nad lidickým hřbitovem jsem docela nedávno při jedné procházce se psem našel
bílý pouťový balónek. Nebyl sice prasklý, ale už téměř splasklý. Byl uvázán pevným
provázkem a na druhém konci provázku viselo něco, co připomínalo korespondenční lístek.
Text na něm byl německý. Nechal jsem si ho přeložit, a tak jsem se dozvěděl, že kdesi v obci
Schifferstadt (blízko Mannheimu) slavil jistý Bernard
50té narozeniny a při této příležitosti nechali
vzlétnout 50 balónků. Každý z hostů na něj upevnil
jednu kartičku. Když prý bude pohlednice zaslána
zpět oslavenci, zavazuje se gratulant ke splnění
určitého konkrétního úkolu.
Bohužel nebylo na kartičce žádné datum, ze kterého
by se dalo usuzovat na dobu letu. Vzdálenost bude
odhadem zhruba kolem 400 kilometrů vzdušnou
čarou. Pokud je pravda, že byl vypuštěn
z Schifferstadtu, je to úctyhodný letecký výkon. Svou
zpáteční adresu jsem vyplnil a odeslal „pohlednici“
zpět do Německa. Už ne „balónem“, i když také vzduchem – letecky.
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