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zdarma

Gymnázium Kladno
10. června 2006.
Každoročně od konce války
odjížděl 10. června z Lidic
autobus
do
Gymnázia
na Kladno s ženami a dětmi,
které přežily. Pamatuji doby,
kdy jsem musel v uličce
autobusu
stát,
protože
sedadla byla plně obsazena
staršími ženami. Maminka
také stála a já se držel
babičky, která seděla a měla
na klíně květiny ze zahrádky.
V autobuse vládlo ticho plné
napětí. Mluvilo se jen šeptem
a útržkovitě.
„Jako tenkrát sedí na korbě
nákladního auta. Je opět
červen 1942“.
V tichu je skrytý smutek
a vzpomínky táhnou k místu,
kde byly Lidické ženy
se svými dětmi naposledy.
V tělocvičně se na slámě
tísnily a nakonec je gestapáci
odtrhli od sebe.
Kolik pláče - kolik beznaděje?
10. červen vyšel letos na sobotu. Po ránu odjíždím společně s dalšími již jen 12 lidickými.
Pokládám kytici kopretin na parkety, na místo, které dobře znám. S tichem přicházejí vzpomínky. Na babičku a na maminku, které tu také tehdy byly.
Ticho vzpomínky přeruší ženský hlas: „Kde domov můj ...“

Postupně se přidají ostatní.

Text i foto: Antonín Nešpor - Pro zpravodaj - Lidice 10. června 2006
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vlasta Lukášová
Čestmír Sklenička
AnnaKarásková
Kristína Tůmová
Metoděj Sehnal

*5.7.
*7.7.
*7.7.
*10.7.
*30.7.

85 let
81 let
75 let
80 let
70 let

Lidice čp. 44
Lidice čp. 141
Lidice čp. 121
Lidice čp. 123
Lidice čp. 101

Vážené dámy, vážení páni, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a osobní
spokojenosti.

Poděkování
•

Děkuji obecnímu úřadu za dárek a květiny k mým narozeninám předané prostřednictvím
pana Marka Veselého. Bylo to příjemné posezení a moc si vážím takových okamžiků.
Květuše Muláková, Lidice 133
Blahop ř ání k s ňat ku

V sobotu 17. června 2006 v Růžovém
sadu v Lidicích si řekli své ANO
Kateřina Koucká a Tomáš Skála.

Přejeme novomanželům Skálovým
hodně lásky a štěstí v novém
společném bydlišti v Oradourské ulici
v Lidicích.
 Hana Šilhánová a Aleš Kohout, oznamují, že nechtějí žít bez sebe, stanou se
z nich manželé. V sobotu 8. července 2006 ve 12.30 hodin v Růžovém sadu
v Lidicích.
(Lidice, Oradourská 146 - gen. Eliáše, Kladno – Dubí)
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FOTOZPRÁVY z vernisáže 34. M DVV Lidice
Skvělý kulturní program slavnostní
vernisáže připravily MŠ Lidice, ZUŠ
Buštěhrad, SVČ LABYRINT Kladno,
taneční soubor BETTY z Prahy,
DIVADÉLKO U ZVONU Kladno,
dětský pěvecký soubor SLUNÍČKO
ZŠ Moskevská z Kladna a Divadelní
klub ÍČKO ze ZŠ a MŠ Oty Pavla
Buštěhrad.

Sto čtyřiceti třemi medailemi a diplomem
„Lidická růže“ ocenila ve čtvrtek 1. června 2006
v Lidické galerii porota 34. ročníku mezinárodní
dětské výtvarné výstavy nejlepší práce. Expozice
letošní výstavy je tentokrát zpracovaná na téma
„PLANETA ZEMĚ“. Na výstavu vybrala porota
tisíc šest set obrázků a objektů z více než osmi
tisíc příspěvků dětí zaslaných z 54 zemí.
Výstava je úžasná a potrvá do 29. října 2006.
(foto: J.Lenková, J. Tauber, Č. Sklenička, Z. Fous)
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ - sportovní dopoledne na hřišti v Lidicích

Neděle – 4. června 2006
Soutěžení, radost,
veselí, krásné odměny,
zasloužené diplomy takový byl letošní
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

foto: zdef

pod vynikající
„taktovkou“ všech
organizátorů z T.J.
Sokol a za finančního
přispění Zastupitelstva
Obecního úřadu Lidice.

Hodnocení Zpravodaje: 1*
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ZPRÁVY z Památníku Lidice – příspěvkové organizace MK ČR

 V pátek 9. června 2006 v 18.00 hodin byl v Lidické galerii zahájen seminář „A nevinní byli
vinni…“ Účastníci vyslechli zasvěcená slova autorů nové expozice: Mgr. Bohumíra Prokůpka –
výtvarník expozice, pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka – historik z VHÚ Praha a Pavla Štingla –
dokumentarista a režisér. Hlavním programem semináře byla návštěva nové expozice Muzea. Pro
všechny přítomné návštěvníky bylo zajištěno tlumočení do angličtiny, němčiny a portugalštiny.
 V sobotu 10. června 2006 od 10.00 hod. si u společného hrobu
lidických mužů připomněly stovky lidí včetně desítek politiků i zahraničních
hostů 64. výročí vyhlazení naší obce. Oproti předchozím letům měl pietní
akt poněkud jiný scénář. Nejprve byly položeny věnce k hromadnému hrobu
lidických mužů. Pak přednesl projev předseda senátu Přemysl Sobotka
a po modlitbě faráře Českobratrské církve evangelické Miloše Rajchrta
promluvila předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla
Dvořáková. Na závěr zazpíval smíšený pěvecký sbor z Buštěhradu

fotografie pro lidický Zpravodaj: Ladislav Lenk
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 Krátce po poledni vystoupil houslový virtuos Václav Hudeček, který tóny svých houslí zahájil
slavnostní otevření nové expozice a prostor lidického MUZEA.
 Následovalo předání čestného občanství in memoriam Pavlu Dostálovi, který se mimořádně
zasloužil o obnovení důstojnosti Památníku Lidice. Z rukou starosty Václava Zelenky převzala
manželka bývalého ministra kultury ČR doklad o čestném občanství obce Lidice.
 Předsedkyně ČSBS Anděla Dvořáková předala řediteli Památníku Lidice JUDr. M. Červenclovi
pamětní medaili všem obětem lidické tragedie, která bude umístěna na čestném místě v nové
expozici MUZEA.

 Před slavnostním přestřihnutí pásky promluvil 1. náměstek ministra kultury ČR František
Formánek a nato byla otevřena nová expozice lidického muzea věnovaná obětem tragédie, která je
kombinací filmových dokumentů, fotografií a několika málo dochovaných památek připomínající
život Lidic před tragedií a během ní. Nejpůsobivější částí multimediální expozice je místnost, v níž
kamera promítá na stěnu korespondenční lístky zaslané lidickými dětmi z koncentračního tábora
jejich příbuzným. Z reproduktorů zároveň zaznívají hlasy současných školáků ze Hřebče, kteří
prosby lidických dětí načetli. Návštěvníci muzea mají možnost podívat se do tváří zabitých, přečtou
si jména všech 340 obětí a na závěr vyslechnou vzpomínky těch, kdo přežili do dnešních dnů.

(*Fotografie z nové multimediální expozice lidického muzea pro lidický Zpravodaj: Jiří Hokův)

 Mezi hosty ze zahraničí, jak pana starosty brazilských Lidic, hostů z Brém, Berlína, Norska, tak
i dalších, byla letos delegace z jižního Walesu, kde byl v roce 1942 natočen film „Tichá ves“ podle
námětu nedávno zemřelého českého spisovatele Viktora Fischla. V tomto filmu neherci z vesnice
Cwmgiedd (čti:kungíd) zahráli zkázu Lidic a tím vzbudili pozornost lidí z Velké Británie na tragický
osud Lidic a jejich obyvatel. Upozornili tímto světovou veřejnost na zločinnost německého nacismu.
(*Horní fotografie:Lubomír Pešek a zdef)
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 Ve 14.00 hodin se u společného hrobu lidických mužů shromáždilo několik stovek
účastníků pietní vzpomínky, kterou každoročně organizuje KSČM. Vzpomínka
na 64. výročí lidické tragedie probíhala za účasti obyčejných lidí z domova i ze zahraničí,
kteří přišli ke hrobu položit květiny a uctít památku všech lidických obětí.

 Poté se shromáždění přemístili k pomníku dětským obětem 2. světové války, kde
Levicové kluby žen z Kladna a dalších měst uctily jejich památku položením kytic bílých
růží.

 Účastníci odpolední tryzny se na závěr ubírali buď do nově zrekonstruovaného muzea
nebo do Růžového sadu, kde mnozí vyhledávali keře růží, které v roce 2001 a 2002
pro novou výsadbu věnovali. Nejeden návštěvník zavítal do obce, aby zhlédl v Lidické
galerii 34. Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu. Někteří svou návštěvu zakončili účastí
na koncertě „Světlo za Lidice“ v zahradě Lidické galerie.
(foto: zdef-10.6.2006)
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Koncert „Světlo za Lidice“

Celodenní program pietní vzpomínky k 64. výročí lidické tragedie uzavřel nádherný koncert „Světlo
za Lidice“ v zahradě Lidické galerie. Vystoupila v něm sopranistka Marta Hanfová, která nyní působí
jako host v operním studiu Národního divadla – (vnučka lidického dítěte Václava Hanfa) a její hosté:
barytonista Michael Kubečka, klavír Radomír Melmuka, Pěvecký sbor města Buštěhrad – dirigent
Jiljí Teringer, Filharmonie mladých Praha (orchestr ZUŠ Na Popelce, Praha 5 - Košíře) - dirigent Ladislav Cigler. Pořadem provázel člen Činoherní klubu Praha - herec Michal Zelenka – (syn lidického
dítěte Václava Zelenky). (*fotografie: LUBOMÍR PEŠEK- starosta města Humburky u Nového Bydžova)

Diváci vyslechli díla W.A.Mozarta –
Laudáte Dominum K.339, Papa duet
z opery Kouzelná flétna, arii z opery Figarova svatba, B. Smetany - arii Karolíny
z opery Dvě vdovy, A. Dvořáka - duet
Bohuše a Julie z opery Jakobín, předehru
z opery Rusalka a arii Rusalky
ze stejnojmenné opery, Ch. Gounoda arii
Markétky z opery Faust, G. Verdiho arii
Fiesca z opery Simone Boccanegra, sbor
zajatých Židů z opery Nabucco, F. Lehára
píseň O Viljo z operety Veselá vdova.
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Zprávy ze ZO Českého svazu bojovníku za svobodu v Lidicích.
◙Terezínská tryzna. Terezínské tryzny, která se konala v neděli
21. května 2006, se za obec Lidice zúčastnil starosta Václav Zelenka,
za Památník Lidice JUDr. Milouš Červencl a za Český svaz bojovníků
za svobodu Pavel Horešovský a Jana Hanzlíková. Hlavní projev
přednesl místopředseda vlády ČR Jiří Hájek. Malou pevností
v Terezíně prošlo v roce 1942 i několik lidických žen, matek dětí
do jednoho roku, které byly následně odeslány za ostatními ženami do koncentračního tábora
v Ravesbrücku. Památku obětí přišlo uctít na tisíc lidí.
◙ Přípravné schůzky výboru pro organizaci pietní vzpomínky k 64. výročí lidické
tragédie, která se uskutečnila ve středu 23. května 2006 v zasedací síni Lidické
galerie, se zúčastnila předsedkyně ústředního výboru Českého svazu bojovníků
za svobodu Anděla Dvořáková. Při této příležitosti jí byl zástupci ZO ČSBS
a Památníku Lidice předán květinový dar a malá pozornost k jejím narozeninám.
Text: *Pavel Horešovský

Dvacet šest lidických zastřelili v Kobyliské střelnici. Prastrýc
Josef, když šel na popraviště, byl stejně starý, jako jsem dnes
já. To jsem si uvědomil dnes v podvečer, ve výroční den
popravy, když jsem se zadíval na mosaznou desku a četl
jména třinácti příbuzných i dalších popravených z Lidic.
Prastrýc Josef byl z nich nejstarší a asi by dnes už nežil (bylo
by mu 107 let). Jenomže jsou tam také dva mladí chlapci,
které popravili ve věku patnácti let. Josef Doležal a Josef
Nerad. Ano, patnáct a dva měsíce. Oba se narodili v dubnu
1927 a Fašisté jim nedali šanci. Odebrali je od ostatních dětí
a poslali do Prahy k dodatečné exekuci společně s rodinou
Horákových a Stříbrných a s muži, kteří byli v době zatýkání
mimo obec. Ještě než jsme dorazili do Kobylis, položili jsme věnec
také v Dykově ulici čp. 20 v Praze na Vinohradech, kde se narodilo
šest lidických pohrobků. Mojí sestře Věnušce by bylo letos 64 let.
Byla první mezi narozenými. Narodila se tři dny poté, co jí fašisté
zastřelili tatínka v Kobylisích.
Na všechny mrtvé a na maminku jsem myslel dnes 16. června 2006.
*Antonín Nešpor pro Zpravodaj 16.6.2006
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v Lidicích ve dnech 2. a 3. června 2006
z 367 voličů volilo 272
ODS
113
ČSSD
63
KSČM
42
SNK-Evropští demokraté
15
Strana zelených
15
KDU-ČSL
10
Právo a spravedlnost
8
Pravý Blok
2
Strana zdravého rozumu
2
Nezávislí Demokraté
1
Nezávislí - politické hnutí
1

(foto: Antonín Nešpor st.)

Mezinárodní setkání v OÁZE

To, že je OÁZA kromě jiného i místem setkávání, dokázala už mnohokrát. Naposledy
v neděli 11. června, kdy přivítala české
a německé účastníky mezinárodního semináře, který měl letos podtitul „Lidice – výzva
světu proti násilí“. Není možné v několika
řádcích, které mám pro svou zprávu, napsat
z dvouhodinového semináře vše, co pokládám za zajímavé. Hlavní přednášku, můžeme-li to takto nazvat, měl Manfred MayerSchwinkendorf – předseda německo-české

a slovenské společnosti v Brémách, který se filozoficky zamýšlel nad tím „Co znamenají Lidice pro
Němce dnes“, své příspěvky měli také starosta
obce Václav Zelenka, lidická žena Miloslava Kalibová a lidické dítě Marie Šupíková. Je moc dobře,
že tento seminář není jen jakousi přednáškou
těch, kteří přijali pozvání a vystoupili se svým příspěvkem. Po příspěvcích je možné klást vystupujícím otázky, či vyjádřit svůj názor, čehož i letos
využili jak čeští, tak němečtí hosté (například
manželé Uhlovi z Brém).
Možná, že se někdo bojí na takový seminář přijít,
protože by nerozuměl němčině. Zbytečná obava,
všechno je simultánně tlumočeno. Tato Mezinárodní setkání už mají několikaletou tradici, tak se
necháme v dobré smyslu slova „překvapit“, zda se
uskuteční i v příštím roce, kdy si připomeneme
65. výročí vyhlazení obce Lidice.

napsal:: Marek Veselý, (foto:zdef - 2006)
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„folk v zahradě Lidické galerie“

☺sobota 17. června 2006 od 1600- 2200 hodin☻

„Buštěhradská dráha“
„Veget“

„Hradní duo“

„Knezaplacení“

Sponzoři
festivalu
„Ivan HLAS trio“

Dobrá muzika + krásné prostředí zahrady + nádherné počasí
+ prvotřídní občerstvení + stánky se suvenýry + pohodoví
diváci + skvělá nálada = 100 % 1. folkový festival
v Lidicích. (Za rok nashledanou!)

*Ivan Hlas pronesl
na zahájení svého
vystoupení památnou
větu: „Kde jinde by
měl být FOLKOVÝ
festival, než v LIDicích
LID = Volk“
♪ ♫ ♪♫♪♫
*foto:zdef

Na úspěchu 1. folkového festivalu se nejvíce organizačně podílela Marta Hanfová
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Čtenáři nám píší.

(foto: Miroslav Čermák, pro Zpravodaj upravil: Antonín Nešpor st.)
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Čtenáři nám píší.

Jak to klape - nebo skřípe?
Dny, které právě minuly, byly naplněny vzpomínkami a setkáváním s přáteli z domova
i ze zahraničí. Z Brém, Berlína i Welsu. Byly to dny naplněné hektickým tempem střídajících se
akcí. Jisté je, že největší zásluhu na přípravách měli zaměstnanci Obecního Úřadu, Památníku,
Oázy, ZO Svazu bojovníků a venkoncem i funkcionáři Sokola Lidice. Na těchto lidech stál vždy
a stojí úspěch či neúspěch akcí připomínajících výročí Lidické tragedie. Následně popsané události
ale nasvědčují, že ne vždy to v organizaci klape, ale že to také může pěkně skřípat. Od loňského
podzimu, kdy byla ukončena hrubá stavba muzea Památníku Lidice se pracovalo intenzivně
na dokončení vlastního programu expozice. To se povedlo díky velikému úsilí odborníků historika
pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka, výtvarníka Mgr. Bohumíra Prokůpka a dokumentaristy Pavla Štingla.
V předvečer zahájení činnosti nové expozice byla vyzvána zahraniční i naše odborná veřejnost
k účasti na semináři souvisejícím s touto událostí. Navštívit tuto akci bylo bohužel znemožněno
panu Dr. Uhlovi, Brémskému biskupovi v.v. a celé delegaci Brémské iniciativy, kterou zdržela zácpa
na dálnici o 10 minut. Pan Vostárek společně s nově jmenovanou ředitelkou Mementa Lidice paní
ing. Wichsovou přišli před začátkem semináře a avizovali, že na brémskou delegaci počkají. Přesto
později nebyli vpuštěni na seminář ani oni dva. Potupně čekali na konec semináře všichni jmenovaní i paní ing. Kostová, která přijela pro maminku, paní Marii Javůrkovou – Lidickou ženu.
S odpovědí: „Pan ředitel si nepřeje, abychom po zahájení semináře kohokoliv pustili“, byl odepřen
přístup na seminář řádně přihlášeným a navíc s avízem, že přijedou později, což bylo možno tolerovat. Plnění příkazů nadřízeného je jistě chvályhodná vlastnost podřízených a svědčí o subordinaci,
kterou vedení zřejmě do puntíku vyžaduje bez ohledu na situaci. Dokazuje to také událost ze dne
následujícího. Po pietním aktu se převážná část pozvaných účastníků přemístila do areálu muzea,
kde byla slavnostně otevřena nová expozice. Opomenu program i průběh otevření nové expozice a
přejdu k poslednímu oficiálnímu bodu programu, a to pozvání přítomných k malému občerstvení
v prostorách Galerijní restaurace, které zaznělo z úst ředitele Památníku Lidice pana JUDr. Červencla k auditoriu na nádvoří před muzeem. Vše podle tištěného programu. Zaskřípalo to až, když
jsme s přáteli z Welsu vcházeli do restaurace, kam jsme jimi byli s manželkou pozváni na oběd.
„Pozvánka je jen pro jednu osobu“ mi bylo řečeno. Welšanům tuto trapnost chválabohu nikdo nepřeložil. Moje výmluva na další neplánovanou návštěvu se ukázala nakonec pravdivá. Paní Mgr.
Stehlíková (manželka podplukovníka PhDr. Stehlíka) s dětmi stála před stejným problémem jako já.
Také jí chyběla pozvánka pro více osob. Pozval jsem je všechny na oběd k nám domů. Ono totiž
nemělo cenu vysvětlovat komukoliv cokoliv už od chvíle, kdy pořadatelé nechtěli golfový kočárek do
lokálu vpustit. Befel, jak vidno je stále befel, bez ohledu na lidi.
Popsaný stav mi není lhostejný, protože jde o věc veřejnou. Památník Lidice a obec Lidice
jsou bez ohledu na legislativní rozdíly pro ostatní svět stále jedno a totéž. Cokoliv se přihodí nepřístojného, jde na vrub nás všech.
Antonín Nešpor (Pro zpravodaj Lidice 14. června 2006, zasláno E.mailem)
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Čtenáři nám píší …
Byl měsíc červen roku 2006, takový krásný, už letní den a já se vracela z návštěvy manžela
v kladenské nemocnici. Přiznám se, ten den mě nic netěšilo a měla jsem, jak se říká, smutek
na duši. Přestože bydlím v blízkých Makotřasech, rozhodla jsem se vystoupit už na zastávce
v Lidicích, abych se procházkou po známých místech trochu zklidnila. Procházím branou glorietu
a cestou odbočím do Růžového sadu k lavičkám u kašny se sousoším chlapce a dívky s holubicí.
Ohlížím se po záhonech rozkvetlých růží a v tom zaslechnu linoucí se tóny krásné hudby. To byl
náhle takový příjemný pocit, že jsem se rozhodla nepokračovat v cestě domů a usedla jsem
na lavičku a nechala se unášet zvuky reprodukované vážné hudby. Naráz jsem zapomněla na svůj
žal a před očima se mi začal promítat film mých vzpomínek. Narodila jsem se ve stejném roce jako
byly vypáleny Lidice.Tragedii přežila moje teta Miluška Suchá, po válce provdaná Jeřábková. Nepřežil strýc Josef ani třináctiměsíční bratránek Pepíček. Když se teta s ostatními ženami vrátila
z koncentráku, tak jsem ji, jako malá holčička, navštěvovala v Kladně v domě zvaném „Berlíňák“.
Později naše rodina docházela za tetou do rodících se nových Lidic. Po válce se údajně nalezl
v Hlučíně bratranec Pepíček, a to podle monogramu „MS“ na zlatém přívěsku. Ale časem se
prokázalo, že se chlapec jmenuje Bohumil a tak byl vrácen ke své pravé mamince. Tento báječný
kluk i přes tuto událost na moji tetu nezapomněl a při vojákování v Rakovníku navštívil po letech
Lidice. Vyhledal tetu a při prvním oslovení ji řekl – maminko. I takové příběhy války přinášejí.
Pamatuji si i na zakládání Růžového sadu. Do Lidic jsem později docházela navštěvovat sestřenici
Evu (dnes Bočkovou) a také její dceru Ilonu a nyní i její vnučku Kačenku Svobodovou. Takové
vzpomínky se mi v mysli honily a kolem mě v sadu vonící růžemi zněla hudba a já se dívala na tu
krásu, která byla tak krutě zaplacena životy lidí z Lidic. O to více jsem v tu chvíli vzpomínala na tetu
Milušku a na všechny, které jsem v Lidicích vídávala a ještě některé z nich potkávám. Během mého
rozjímání vedle mne na lavičku usedla paní z Prahy. Po chvíli se rozpovídala, neboť po zhlédnutí
nové expozice muzea, návštěvy společného hrobu lidických mužů a sousoší lidických dětí byla plná
dojetí. Při pohledu na kvetoucí růže a za zvuků uklidňující vážné hudby mi řekla:“Je to krásné pietní
místo, naše společnost by si měla svou minulost uvědomovat, je to důležité pro nás všechny,
pro naši budoucnost“. Obě jsme se shodly na tom, že velký dík za tak nádherně udržované
a důstojné prostředí památky lidickým obětem, patří všem pracovníkům, kteří se denně o pietní
území starají, a to buď ruční prací, ale i organizačně. Domů jsem odcházela po pěšině cestou
k Makotřasům a v hlavě jsem měla zase čisto. Uvědomila jsem si, že můj zármutek ve srovnání
s tím, co prožívali lidé ve válce je opravdu „malicherný“ a nechá se překonat. Docházím pravidelně
do Obecní knihovny v Makotřasech, kde si mimo jiné půjčuji od naší knihovnice Libuše Pulcové,
také lidický Zpravodaj. Ráda si ho čtu a občas i s něčím nesouhlasím a proto jsem se rozhodla, že
se podělím se čtenáři Zpravodaje o své pocity a jiné názory na nové a modernější uspořádání pietního místa v Lidicích. Také nemohu opomenout navrácení kulturního života do Lidic v rámci zimních
a letních kulturních večerů. I když jsem se zatím dostala do Lidické galerie jen na jeden a to překrásný koncert CON VOCE FESTIVA se souborem „Lyra da camera“, budu se i nadále těšit
na další zajímavé programy. Měla bych však připomínku k organizátorům lidických kulturních
večerů, nezapomínejte na nás „přespolní“, neboť pro nedostatek dostupných informací máme
menší příležitost se o nabízených programech včas dozvědět a tak získat možnost předplatného
nebo rezervace vstupenek. Děkuji!
*Zdeňka Kadlecová, Makotřasy čp. 108
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Přehled kulturních představení Památníku Lidice plánovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ 2006 / 2007
Vážení přátelé,
zasílám vám ještě před prázdninami první přehled kulturních pořadů PAMÁTNÍKU LIDICE
pro nadcházející sezónu. Termíny představení v roce 2007 budou operativně upřesňovány
po dohodě s účinkujícími. Věřím, že si svá představení vyberete a budu se těšit na naše
vzájemná setkávání.
S přáním hezkého léta
M. Červencl
Úterý - 3.10. 2006 od 18 °° hod.- Neuskutečněný herecký koncert - převzaté představení divadla VIOLA
účinkují: prof. Lukavský, piáno – prof. Wiesnerová
Úterý - 24.10. 2006 od 18 °° hod. - The Gin Game - převzaté představení divadla VIOLA účinkují:
B. Bohdanová, J. Somr
Úterý - 7.11. 2006 od 18°° hod. - Odpusť mi mou lásku - převzaté představení divadla VIOLA účinkují:
M. Vančurová, J. Hartl, V. Hálek
Úterý - 14.11. 2006 18°° hod. - Máj: K.H. Mácha - převzaté představení divadla VIOLA účinkuje:
B. Hrzánová
Úterý - 28.11. 2006 od 18°° hod. - Poslední léto - účinkují: M. Vančurová, V. Harapes
Úterý - 12.12. 2006 18°° hod Adventní koncert - účinkuje: Dětský sbor SLUNÍČKO
Úterý - 19.12. 2006 18°° hod. (vstupné 90,- Kč) Česká mše vánoční J. J. Ryby - účinkují: Sbor a orchestr
Svatého Ducha, sólisté Marta Hanfová, Marcela Grofová, Libor Kasík a Zdeněk Hlávka, dirigent Karel Loula.
01-02 2007/ Madame Mistře - převzaté představení divadla VIOLA účinkují:
B. Bohdanová, J. Meduna
01-02 2007/ Adresát neznámý - převzaté představení divadla VIOLA účinkují:
Jan Hartl, Jiří Dvořák
01-02 2007/ Lilian Malkina - převzaté představení divadla VIOLA účinkuje: Lilian Malkina
01-02 2007/ Jsem tvého života amen – Vzpomínka na E. F. Buriana - převzaté představení divadla
VIOLA účinkují: K. Burianová, F. Rajmont

Vstupenky a předplatné na kulturní akce je možno zakoupit v recepci Lidické galerie
cena vstupného je 60,- Kč pokud není uvedeno jinak; cena předplatného na 10 představení dle
výběru je 400,- Kč s platností do června / 2007, místa je nutno rezervovat 3 dny před představením změna programu vyhrazena - kontakt: Památník Lidice,
Tokajická 152, 273 54 Lidice; tel: 312253063, 312253702,
e-mail:lidice@lidice-memorial.cz
www.lidice-memorial.cz
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Zprávy z veřejného zasedání OZ LIDICE
*ZÁPIS č. 33
V Lidicích dne 1. 6. 2006 - zahájení v 1900 hod.
Zasedání zahájil a řídil starosta Václav Zelenka - začátek v 19.10 hodin
NÁVRH PROGRAMU:
1. Schválení „Souborného stanoviska Regulačního plánu obce Lidice“
2. Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky obce Lidice za rok
2005.
3. Žádost Památníku Lidice o změnu umístění nádob na separovaný odpad
4. Žádost Památníku Lidice o povolení pokácení dřevin
5. Žádost JUDr. Jaroše o povolení pokácení vlašského ořešáku
6. Žádost pana Pinčáka o povolení pokácení smrku
7. Úprava vrb u rybníka
8. Žádost OFS o finanční příspěvek na turnaj starších žáků
9. Žádost TJ Sokol Lidice o finanční příspěvek na pořádání dětského dne
10. Určení počtu členů OZ pro nastávající volební období
11. Různé:
•
žádost ZO ČSBS Lidice o udělení čestného občanství pplk. PhDr. E. Stehlíkovi
•
projekt „Evropská mládež proti rasismu a násilí“
•
pronájem nebytových prostor pod Obecním úřadem
•
dotace poskytnuté pro rok 2006
USNESENÍ zastupitelstva obce Lidice č. 33
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Souborné stanovisko Regulačního plánu obce Lidice
b) Účetní závěrku obce Lidice za rok 2005 bez výhrad
c) Žádost Památníku Lidice o povolení pokácení dřevin za podmínky, že bude provedeno v době
vegetačního klidu tj. od 1.10. do 31.3., je-li to nezbytně nutné i mimo tuto dobu
d) Žádost JUDr. Josefa Jaroše o povolení pokácení vlašského ořešáku za podmínky, že bude
provedeno v době vegetačního klidu tj. od 1.10. do 31.3.
e) Žádost pana Pinčáka o povolení pokácení smrku za podmínky, že bude provedeno v době
vegetačního klidu tj. od 1.10. do 31.3.
f)
Úprava vrb v prostoru rybníka
g) Finanční příspěvek ve stejné výši jako v letech minulých pro Okresní fotbalový svaz
h) Pro nastávající volební období počet sedmi členů Obecního zastupitelstva
i)
Revokaci bodu 2/1, usnesení č. 25, ze dne 30.6.2005, neudělit čestné občanství obce Lidice pplk.
PhDr. Eduardu Stehlíkovi
j)
Udělení čestného občanství obce Lidice pplk. Phdr. Eduardu Stehlíkovi
k) Pronájem nebytových prostor pod Obecním úřadem a výši nájmu 450,- Kč/m2
l)
Nákup skeneru do výše 4.000,- Kč pro Veřejnou knihovnu
m) Komisi pro výběr zhotovitele na opravy místních komunikací ve složení Ing. Vladimír Kovačík, Josef
Mareš, Ing. Zdeněk Krupička, Miroslav Čermák
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Žádost Památníku Lidice na změnu místa pro nádoby na tříděný odpad
b) Poukázání finančního příspěvku na nákup cen na Dětský den ve výši 8.000,- Kč pro TJ Sokol Lidice
c) Dotaz Ing. Vondrušky na zametení komunikace v ul. Osady Ležáků
Další zasedání bude ve čtvrtek 3.srpna 2006 od 19.00 hodin

Zasedání ukončeno ve 21.10 hodin.

(*Pro červencové vydání „Zpravodaje“ text upraven podle zápisu Miroslava Čermáka)
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• Upozornění pro čtenáře Zpravodaje: podrobnější zápisy z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ OZ
LIDICE jsou pravidelně vyvěšovány v prosklených dveřích budovy obecního úřadu a ve
skříňkách proti Veřejné knihovně.
• Tři ukázky ze zápisu č.33 doplněné fotografiemi Zpravodaje:

Ad 3/ Obecní úřad obdržel žádost Památníku Lidice, zda
by bylo možno změnit místo, kde jsou umístěny nádoby na
tříděný odpad. Návrh přemístění nádob do dvora za
obchodní středisko z důvodu nízkého průjezdu nelze
realizovat. OÚ prověří finanční náročnost úprav spojených
s výstavbou ochranné zdi.
Ad 7/ Vrby v prostoru rybníka jsou vzhledem
ke svému stáří velice proschlé, kmeny prohnilé
a hrozí nebezpečí ulomení a pádu na rybáře
sedící pod nimi. Zastupitelé souhlasí s jejich
prořezem a zmlazením, které bude provedeno
odbornou firmou. Úklid bude zajištěn členy
Českého rybářského svazu ve spolupráci
s technickou skupinou OÚ.
Ad 11/ Různé:
* zástupce starosty Ing. Vondruška přednesl dotaz, zda by bylo možno zamést komunikaci v ulici
Osady Ležáků.K tomuto problému odpověděl pan starosta:
„Bydlím zde již 55 let a
nepamatuji se, že by obec
někomu zametala před domem.
Tato záležitost (čistota kolem
domu a před domem) byla vždy
pro každého občana Lidic
samozřejmostí. Domnívám se, že
toto je jen malá možnost občanů
udělat něco pro obec a nejenom
využívat obecní pozemky jako
svoji odkládací plochu, jak tomu
u některých občanů bývá. Obec
dosud k těmto občanům byla
velmi benevolentní a od těchto
občanů
nevybírala
žádné
KATKA SMITHOVÁ s úsměvem zametá před domem v
poplatky
jak
je
tomu
zvykem
ulici 10. června 1942, kde bydlí se svými rodiči a
v okolních obcích“.
sourozenci.
(foto: zdef - 3 .5.2006)
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Zprávy z KNIHOVNY
UPOZORNĚNÍ:
První čtvrtek v měsíci, tzn. 6. července 2006 bude knihovna (státní svátek) O t e v ř e n o bude následující čtvrtek tzn.
13. července od 9.00 - 10.00 a od 16.00 - 20.00 hod.
(knihovna bude otevřená i o prázdninách).

u zavřena

• S radostí připravuji tuto rubriku poněvadž po každé mohu někomu poděkovat.Tak jako
v minulém Zpravodaji jsem začínal s poděkováním Slávce Kopecké, spisovatelce a nakladatelce
za dárek z jejího nakladatelství „Slávka“, tak i nyní mohu jen pokračovat, neboť Slávka věnovala
pro naše čtenáře další knihu. Titul „ARCIDĚDKOVÉ“ je opravdu moc hezká knížka, není divu
vždyť ji napsala oblíbená česká spisovatelka Marie Kubátová.
• Studentka Vlaďka Koucká z Buštěhradu (na fotografii vlevo)
a od 17.6.2006 švagrová Tomáše Skály, si zapůjčila z naší knihovny
publikace o Lidicích, potřebné pro zpracování disertační práce. Dne
22. května úspěšně složila na kladenském Gymnáziu maturitu a svou
disertační práci o Lidicích věnovala do naší knihovny. Seznámil jsem
s touto prací ředitele Památníku Lidice pana JUDr. Milouše Červencla.
Zpracování této studentské práce se mu líbilo a proto pozval Vlaďku
a ještě s ní studentku Petru Bakanovou z Makotřas, do Lidické galerie
na seminář o Lidicích, který proběhl dne 24. května. (*Petra se zajímá
o historii naší obce a byla také členkou delegace v Oradouru s obrazem
z Lidic, který v roce 2003 získal 1.místo), Děvčatům se seminář určený
pedagogům velmi líbil a mnohé se zde dozvěděly. Vlaďka ve volném
čase vede v Buštěhradě junácký oddíl děvčat a před prázdninami pro ně
připravila zajímavý písemný test s otázkami o Lidicích. V některém Zpravodaji ho určitě otiskneme,
vyzkoušíte si, co všechno znáte i neznáte. Petra se zúčastnila s Divadelním klubem ÍČKO dne
1. června slavnostní vernisáže dětské výstavy - Lidice 2006.
•

10. června 2006, před slavnostním otevřením nové expozice lidického muzea
mne Václav Zelenka seznámil s pani profesorkou ekonomie Ing. Zoe Klusákovou,
CSc., dcerou armádního generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobody a její
dcerou Doc.PhDr. Luďou Klusákovou, CSc. Paní Zoe Klusáková darovala pro naší
knihovnu několik výtisků knihy i s jejím věnováním: „Ludvík Svoboda – životopis“ a
knihu vzpomínek: „O tom co bylo“. Naše první setkání se změnilo v příjemné
přátelské povídání. Velmi mne zaujalo vzpomínání paní Zoe Klusákové na celou její
rodinu, maminku i bratra, který zahynul v koncentračním táboře. Paní Luďa si
vzpomněla na první návštěvu Lidic, kdy jako malé děvče přijela do naší obce se
svým dědečkem Ludvíkem Svobodou. Za všechny čtenáře upřímně děkuji!
• Ve čtvrtek 22. června k nám do Lidic zavítaly pracovnice Středočeské vědecké
knihovny v Kladně - Mgr. Ladislava Cukrová a Eva Šenfeldová, aby si naší
knihovnu vyfotografovaly. Fotografie budou vystaveny v září t.r. na výstavě knihoven
Středočeského kraje v Lysé nad Labem.
• Od začátku letošního roku ke dni 22.6.2006 bylo ve Veřejné knihovně Lidice vypůjčeno: 866 knih.
• Na shledanou s novými zájemci o čtení se těší Zdeněk Fous, knihovník
(foto: zdef-2006)
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ZPRÁVY Z REDAKCE ZPRAVODAJE
Památník Lidice si dovoluje Vás pozvat na zahájení výstavy BESLANSKÁ TRAGEDIE, která
se uskuteční v úterý 4. července 2006 ve 14.00 hodin ve výstavní síni IN MEMORIAM muzea
Památníku Lidice. Výstava se realizovala za podpory Nadace ADRA a Ministerstva zahraničních
věcí ČR a potrvá do 30. září 2006.
Na vzorně upraveném hřišti Sokola Lidice se v sobotu 10.6. 2006 od 8.00 hodin uskutečnil
45. ročník fotbalového turnaje žáků o Lidický pohár. Vítězem tradičního klání se stal Zichovec, jehož
chlapci si v rozhodujícím souboji poradili se Smečnem. Třetí skončila Hřebeč. Finálový turnaj
poháru, do něhož se letos přihlásilo šestnáct družstev z celého okresu, spěl od volnějšího začátku
k velkému vyvrcholení. (*Kladenský deník - 16.6.2006)
14. června 2006 od 11.05-11.55 hod. v oblíbeném pořadu Českého rozhlasu 2 - „Host do domu“
hovořil pplk. PhDr. Eduard Stehlík o Lidicích. Velmi zasvěceně a s láskou k naší obci seznámil
posluchače s historií lidické tragedie, obnově pietního území a novou expozicí lidického muzea.
Probudit zájem dětí a mládeže o Lidice měla Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století, kterou
porota vyhodnotila v pátek 23. června 2006. Letos poprvé ji vyhlásily Památník Lidice a Vojenský
historický ústav Praha ve dvou věkových kategoriích 11 až 14 let a 15 až 18 let. Slavnostní
vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže se uskuteční v Památníku Lidice na základech lidické
školy dne 14. září 2006. Podrobnější informace budou zveřejněny v příštím Zpravodaji.
V sobotu 24. června 2006 ve 22.00 hod. byl v prostoru Památníku Lidice odstartován 18. ročník
štafetového běhu LIDICE-LEŽÁKY.
„Znáte písničku o tragedii Lidic? Pro nedostatek místa v tomto Zpravodaji doplním více
zajímavostí na toto téma až příště a také na žádost některých čtenářů otisknu i text písničky.
V příštím čísle rád seznámím čtenáře s paní JUDr. Jitkou Lenkovou ze Statenic, která se
velice zajímá o Lidice a již uveřejnila několik článků o naší obci. Častokrát se s ní setkávám
u příležitosti významných událostí v Lidicích. Dostávám od ní e.mailovou poštou velmi zajímavé
náměty, fotografie a také obsah stránky č. 5 - „Certifikát o rekordu“ jsem obdržel od ní.
Na stránkách ZPRAVODAJE OÚ Lidice uveřejníme váš názor i připomínky k dění v naší obci.(anonymy
v koši nekončí). Uzávěrka každého čísla je vždy 15. den v měsíci. Vaše písemné příspěvky (maximálně
1x stránka formátu A4 ) budou přijímány, buď v kanceláři OÚ nebo ve Veřejné knihovně Lidice (možno
i do poštovní schránky knihovny) nebo moderní formou e.mailem na adresu: knihovna.lidice@volny.cz

Na závěr poslední stránky bych rád poděkoval všem, kteří mi pomáhali s vydáním
červencového čísla. Bez jejich příspěvků a fotografií bych nemohl podrobněji informovat
čtenáře o dění v naší obci. Největší dík patří Ing. Václavu Hanfovi z Lidic, majiteli firmy
HALBOS, Kvíc, čp. 11, 274 01 Slaný, který ZDARMA, včetně papíru, zajistil vytištění
červencového Zpravodaje OÚ Lidice v nákladu 200 ks výtisků s počtem 24 stránek.
(www.halbos.cz, E.mail: hanf@halbos.cz)
*(Zdeněk Fous)
Zpravodaj Obecního úřadu Lidice. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice.
První číslo vyšlo v srpnu 1995
Redakce: Obecní úřad, ul. 10. června 1942, čp. 161, 273 54 Lidice, tel. 312 253 083, e-mail: lidice@volny.cz
Vychází měsíčně. Připravuje: Zdeněk Fous- knihovník, e-mail: knihovna.lidice@volny.cz, tel.: 312 253 230,604 929 169
Náklad: 200 výtisků. Uzávěrka příštího čísla: 15. července
července 2006.
2006. Cena: zdarma.
Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků. Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ
Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných úprav textu. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí.
Před vydáním schvaluje starosta obce.
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SPORTOVNÍ PŘÍLOHA DO LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
ke dni 13.6.2006
Vážení sportovní přátelé, jsme zde s dalšími výsledky našich mužstev.
21.kolo - mistrovské utkání -14.5.2006
SLAVOJ KOLEČ - SOKOL LIDICE 2 : 0 (1:0)
branky : Dočekal Fr. 1
Vaněk
1
Fotbal zase jednou ukázal, že opravdu nemá logiku. Domácí Slavoj si nečekaně vytvořil více šancí a dvě proměněné mu na úspěch stačily.
Po prvním vyšachování a centru F. Dočekala mířil Vaněk hlavou vedle, pak si ale role prohodili a F. Dočekal ve 38. minutě Vaňkovu příhru proměnil - 1:0.Ve druhé půli už hosté
trochu pookřáli. Stárkovu hlavičku musel likvidovat Plotěný, krásná rána někdejšího borce
Kolče Egrmaiera zasvištěla těsně nad. Rozhodnutí padlo v 81. minutě, kdy Rychlý poslal
na půlce kolmý balon na Vaňka a ten už své sólo na Tesaře proměnil. Lidičtí opět začali
hrát až za nepříznivého stavu, ovšem Machuta z podobné šance jako měl Vaněk netěžil
hlavně kvůli skvělému zákroku vyběhnuvšího Plotěného
22.kolo - 21.5.2006
SOKOL LIDICE - SK PAVLÍKOV 2 : 0 (0:0)
branky: Aleš Radosta 1
Tomáš Radosta 1 (pen.)
Radostové režírovali návrat lidické pohody
Fotbalisté Lidic po čase opět vyhráli, když si na domácím trávníku poměrně snadno
poradili ve 22. kole I. B třídy s Pavlíkovem. Oba góly nesly pečeť bratří Radostů.
V 52. minutě už udeřilo. Po rohu Egrmaiera hlavičkoval Záleský do gólmana, ten jeho
pokus vyrazil jen k A. Radostovi a záložník Lidic dorážku zvládl - 1:0. Až pak hosté trochu
zabrali, dokonce donutili Tesaře k jednomu těžšímu zákroku, ale v 68. minutě neuhlídali
průnik T. Radosty, faulovali a sám postižený z pokutového kopu výsledek pečetil. .
23.kolo - 28.5.2006
OLYMPIE ZDICE - SOKOL LIDICE 2 : 3 (2:3)
branky: Machuta 2
Tomáš Radosta 1 (pen.)
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Jak vždy jsme však nezachytili začátek zápasů, hned ve 2 . minutě utkání nahrál Jan Halwiger přímo na nohu Zdického Kmenta,který prodloužil na křídlo HUMLOVI a domácí se
ujali vedení 1:0.V 9. minutě jsme se však již zaradovali,když krásně po pravé straně hřiště pronikl do vápna Vojta Šromovský, nahrál krásně rozběhnutému Robertovi MACHUTOVI a ten prostřelil obranu a vyrovnal na 1:1. Robertovi Machutovi se velmi dařilo , hrál
s velkou chutí a také ve l3. minutě pronikl po levé straně do pokutového území Zdic,kde
jej obrana srazila a rozhodčí Urbánek zcela správně nařídil penaltu. Kmíči se postavil
v poslední době úspěšný exekutor pokutových kopů Tomáš RADOSTA a střelou na dvakrát,(kdy první střelu brankář vyrazil) jsme se ujali vedení 1:2.. Hned v l5. minutě opět
krásně pronikl do vápna soupeře Vojta Šromovský, nacentroval a MACHUTA zvýšil již
na 1:3. Hned o minutu později v l6. minutě domácí utočili, hra se přenesla na pravou
stranu a centr do vápna hlavou poslal do naší sítě domácí KMENT a snížil na 2:3.
24.kolo - 4.6.2006
SOKOL LIDICE - SK ESTA ORÁČOV 2 : 2 (2:1)
branky: Machuta 1
Jankura 1
Šromovský 1
Pfeifer 1
Ve 12.minutě prvního poločasu se v prostředku hřiště dostal po vyhraném souboji Marek
Vokurka, nahrál jej přímo na rozeběhnutého Roberta MACHUTU,který od poloviny hřiště
upaloval osamoceně na branku hostí a nezaváhal 1:0 pro Lidice. Hra pokračovala dále,ale ve l4.minutě provedla naše obrana špatné vystavení ofsajd systému a to se nám
nevyplatilo,protože hráč hostí JANKURA po odraženém míči od naší tyče tento poslal
do sítě a bylo srovnáno na 1:1. ve 28. minutě vybojoval míč na naší polovině Robert Machuta, potáhl asi 10 m a potom vyslal do uniku Vojtu ŠROMOVSKÉHO, který střelou asi
z 2O metrů nezaváhal a dostal Lidice do vedení 2:1. Byla to Vojtova první branka
v soutěžním utkání.V 60. minutě naše obrana provedla špatně rozehrávku, k míči se dostal oráčovský PFEIFER a střelou podél našeho brankáře vyrovnal na 2:2. Od té doby se
Esta Oráčov zabetonovala ve své obrané polovině a vepředu ponechala pouze jednoho
útočníka,který narušoval naší rozehrávku.
25.kolo - 10.6.2006
FK KAUČUK KRALUPY - SOKOL LIDICE 5:2 (1:2)
branky: Müller 2
Šromovský 1
Moravec 2
Tomáš Radosta 1
Geyer 1
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HLASITÉ SKŘÍPÁNÍ LIDICKÝCH ZUBÚ.
Velmi oslabená sestava hostů přišla ještě o útočníka Machutu zapůjčeného z SK Kladno.
"A hráči na něj byli hodně naštvaní. Dal přednost zábavě před nimi," hřímal
předseda klubu Vasilij Stach. Jeho tým prohrával už po dvou minutách, ale pak přežil
několik šancí a do 17. minuty otevřeného zápasu skóre otočil. Trefili se Šromovský
a po TK Egrmaiera také kanonýr T. Radosta. Jenže za chvíli viděl zadák Tlustý druhou
ŽK a byl vyloučen. Přesto hrály Lidice do půle pěkně, ale po změně stran se nemohly
srovnat s většinou výroků rozhodčího Macháčka. Ten proti nim otáčel veškeré fauly
a dokonce i autová vhazování a nakonec odpískal dva pokutové kopy, které vůbec neměly
být,které proměnili Moravec (55.) a deset minut před koncem Geyer. Navíc jednu penaltu
za stavu 2:2 Lidickým neodpískal. Až v té chvíli se Sokolové sesypali a do konce dostali
ještě dva góly. "Nemůžu se zbavit pocitu, že rozhodčí měl dvojí metr. Byl mnohem
přísnější na nás než na domácí. Tím však neomlouvám, že jsme po přestávce herně
i takticky propadli," řekl hrající kouč Zdeněk Čurilla.
Tabulka po 25.kole
1. FK Kněževes
2. Sokol Vraný
3. Sokol Lidice
4. FK Kaučuk
Kralupy n.Vltavou
5. Český Lev Beroun
6. FC Slavoj Kladno
7. SK Slaný
8. FK Olympie Zdice
9. Sparta Lužná
10. SK Pavlíkov
11. Slavoj Koleč
12. SK Esta Oráčov
13. Slovan Kladno
14. Sokol Mšec

25
25
25
25

17
17
14
14

3
1
4
3

5
7
7
8

70:44
50:33
53:30
57:49

18
13
10
6

54
52
46
45

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

13
12
11
9
8
9
8
6
7
5

4
2
5
5
7
3
2
6
1
4

8
11
9
11
10
13
15
13
17
16

43:36
56:43
54:47
40:44
44:48
34:46
33:49
48:62
28:48
29:60

7
2
2
7
5
9
13
15
14
20

43
38
38
32
31
30
26
24
22
19

Dále bych Vám chtěl poskytnou některé výsledky našeho B mužstva, které hraje a celkem
dobře ve III. třídě , skupina A, okresu Kladno
ŠVERMOV - LIDICE B 1:0
Lidičtí nabídnutou výhodu odmítli . Švermov porazil Lidice, které za stavu 0:0 nechtěly ani za nic kopat odpískanou penaltu a soudce přesvědčily, že jejich hráč faulován nebyl, při souboji se naopak zranil a nedohrál domácí Nedvěd. To domácí si
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z penaltového puntíku zajistili čtvrtou výhru v řadě. V 78. ji proměnil Kytýr
LIDICE B - TJ UNHOŠŤ 1:2
Lidice měly v půli jednobrankový náskok, hosté z Unhoště vyrovnali z desítky Šmídem a v poslední minutě dali i vítězný gól, který skluzem zaznamenal Roulich. Domácí však hráli od 70. minuty vinou zranění v deseti.
BRATRONICE - LIDICE B 2:1
Důležité výhry dosáhly Bratronice. Ke konci půle je poslal do vedení Rotter, avšak
po změně stran Lidičtí po úniku Tichého srovnali. Z nerozhodného stavu se ale
netěšili dlouho, protože za pět minut Kníže zajistil bratronickým barvám setrvání
v soutěži
Tabulka po 25.kole ke dni 13.6.2006
1. Hřebeč
25
23
2. Tuchlovice B
25
17
3. Družec
25
16
4. V. Přítočno
25
15
5. Lidice B
25
12
6. Stochov
25
10
7. Stehelčeves
25
10
8. Unhošť
25
10
9. Dřetovice
25
8
10. Smečno
25
7
11. Bratronice
25
6
12. Švermov
25
5
13. K. Žehrovice B
25
4
14. Novo Kladno B
25
3

1
4
5
3
4
5
5
4
5
5
7
4
6
0

1
4
4
7
9
10
10
11
12
13
12
16
15
22

111:18
79:38
71:28
65:34
45:33
48:39
43:47
54:56
44:69
44:81
36:61
29:61
34:64
30:104

70
55
53
48
40
35
35
34
29
26
25
19
18
9

Poslední kolo, Hřebeč-Družec, Žehrovice B-Novo B, Smečno-Tuchlovice B, StehelčevesŠvermov, Přítočno-Unhošť, Stochov-Bratronice, Lidice B-Dřetovice.

*Pro červencové číslo Zpravodaje připravil:
vedoucí A mužstva a předseda TJ Sokol Lidice

Vasilij Stach.

