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Od 8. – 14. června v roce 2012 navštívila, na pozvání ředitele Památníku Lidice pana Milouše
Červencla, světoznámá operní pěvkyně, mezzosopranistka z Ekvádoru Lídice Robinson naši obec
Lidice. Po celý pobyt bydlela v rodinném domku v Oradourské ulici čp. 78.
Zazpívala s českými umělci na děkovném koncertu věnovanému k 70. výročí lidické tragédie.
Navštívila děti z buštěhradské školní družiny a souboru DUHA, kterému se stala patronkou. S paní
vychovatelkou Annou Holeyšovskou se spřátelily natolik, že její dcera se jmenuje španělsky Ana
neboli Anita (Anička)
Po celý pobyt ji provázela a překládala do španělštiny Monika Vaňhová. V Lidicích poznala mnoho
dobrých přátel, viz vyprávění v minulých Zpravodajích „Lídice Robinson v Lidicích“. Vkládám
fotografie pro připomenutí. Lídice Robinson se neustále zajímá o naši obec a pozdravuje všechny
přátele. Jejím velkým přáním je přijet do Lidic se svou dcerou Anitou a partnerem Juanem Borjou.

Lídice Robinson a partner Juan Borja –
tenor opery v Teatro Colón Buenos Aires
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foto: Klára Klímová Památník Lidice a Miloslav Modr Labyrint Kladno
Sladkou a výtvarnou činnost pro naše děti z mateřské školy připravili manželé Jaroslava a Miloslav
Modr ze Střediska volného času Labyrint Kladno. Zdobení perníčků se konalo ve středu 11. září
2013 v Lidické galérii.
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Zdobení perníčku ve středu 11. září 2013 v Lidické galerii
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JUBILANTI V ŘÍJNU
Alena Zárubová

4. 10.

75 let

Vážená jubilantko, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Děkuji paní starostce, Veronice Kellerové za blahopřání, předání dárku a pěkné popovídání
k mému životnímu jubileu. Děkuji.
Helena Adamcová
• Upřímné poděkování za blahopřání, květiny a dárek k mým 81. narozeninám, které mi za OÚ
Lidice předala paní Verunka Kellerová spolu s paní Maruškou Štrougalovou. Oběma děkuji za velmi
příjemné přátelské setkání
Jiřina Krausová
• Děkuji touto cestou paní starostce Veronice Kellerové za předání dárku od OÚ Lidice k mým
75. narozeninám, za její návštěvu a příjemné popovídání.
A děkuji také ZO ČSBS za dárek, Janě Hanzlíkové a Marušce Štrougalové za milé vzpomínání.
Václav Zelenka, Lidice 144

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová

Letošní léto jsme završili cestou
do Chorvatska za Evou a Vaškem. Asi
všichni víte, o kom mluvím. Jeli jsme
autobusem a byli jsme ubytovaní v krásném
malém hotýlku pár kroků od pláže.
Eva s Vaškem nám všem zpívali každý
večer. Také se s námi vydali na večerní
plavbu po moři. Tam hráli a zpívali Chorvati.
Bylo to nádherné zakončení léta. Užili jsme
si sluníčka, tepla i vody a taky kouzelné
večery s hudbou a tancem.
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PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE PŘIPRAVOVANÝCH
V RÁMCI “LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ – SEZÓNA 2013 – 2014 – ŘÍJEN
7. 10. 2013 od 18:00 hod.
22. 10. 2013 od 18:00 hod.
Hodně smíchu a pár slz
Křeslo pro Petra Nárožného
večerem provází Jan Mikeš, klavír
Účinkují: Tereza Kostková, Carmen Mayerová
Převzaté představení divadla Viola
Marcel Javorček
17. 10. 2013 od 18:00 hod.
29. 10. 2013 od 18:00 hod.
Básník Jan Skácel, jak ho neznáte
večer s texty básníka Jana Skácela v jedinečné Křeslo pro Jaroslava Čvančaru
večerem provází Robert Tamchyna,
interpretaci Josefa Somra uvádí
klavír Martin Fila
Robert Tamchyna
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INFORMACE O PUTOVNÍ VÝSTAVĚ MDVV LIDICE OD IVONY KASALICKÉ
– vedoucí Lidické galerie a kurátorky MDVV Lidice
Během července a srpna 2013 byly díky výborné spolupráci
s Honorárním konzulátem ČR v Panamě prezentovány na několika
místech v Panamě 2 putovní výstavy Památníku Lidice - výstava
dětských kreseb MDVV 2003 - 2012 a španělská verze putovní
výstavy Tragédie Lidic.
Zde je výčet míst, kde byly výstavy představeny:
24. - 30. 7. 2013 - Hotel Westin, Costa del Este
31. 7. - 2. 8. 2013 - knihovna židovského kolegia Isaac Rabin,
Panama City - Ciudad del Sabel 130
5.- 12. 8. 2013 - Instituto Bern, Panama City - Mañanitas
13.- 25. 8. 2013 - Hotel Le Meridien, Panama City
Pro zajímavost uvádíme, že v Panamě se nachází vesnička Lidice,
která je vzdálená od hlavního města 60 km

LIDICE
Padesát dva kilometrů jihozápadně od hlavního města Panamá se v krajině savan nachází
městečko Capira, které však nenalezeme na našich běžně dostupných mapách. Čtyři
kilometry od tohoto městečka nalezneme vesnici de Lidice. Místo kde stávala pouze samota,
začalo být osídlováno v roce 1950 zemědělci. Vznik vesnice je datován do let 1950 – 1957
a na popud původních obyvatel byla pojmenována Lidice.

Zpravodaj OÚ Lidice

říjen 2013

8

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

text i foto: Irena Přibylová a Petra Radová
Milé děti, rodiče a prarodiče, podzim již nastoupil v plné síle, krásných dní zvoucích k pobytu venku
je čím dál tím méně, proto doufáme, že využijete naší programové nabídky na říjen a že se
na některé z našich akcí potkáme.
Nejdříve krátké shrnutí našeho pravidelného programu:
• kroužek keramiky pro děti navštěvující MŠ Lidice – pondělí odpoledne
• kroužek keramiky pro děti a pro děti s rodiči – pondělí podvečer
• výtvarné řádění a volná herna – úterý odpoledne
• angličtina pro děti (ve věku 4-6 let) – středa odpoledne
• cvičení rodičů s dětmi a volná herna – čtvrtek dopoledne
• cvičení dětí bez rodičů – čtvrtek odpoledne
• kurzy angličtiny a francouzštiny pro dospělé – úterý a středa podvečer
Obzvláště bychom rádi upozornili na nové kurzy pro děti – keramiku a angličtinu!
A co dalšího jsme pro Vás na tento měsíc nachystali? V říjnu se můžete těšit na dvě besedy tentokrát se dotkneme témat „BIO potraviny“ a „ dětská výživa“. Pro nastávající a novopečené

Zpravodaj OÚ Lidice

9

říjen 2013

rodiče jsme opět po delší době připravili minikurz Polohování miminek a dospělí se mohou těšit
na výtvarnou dílnu - korálkování a drátkování.
Více informací k programu i ke všem námi pořádaným akcím najdete na www.mclidicky.cz, kde
naleznete i přihlašovací formuláře na jednotlivé akce a kurzy.

PROGRAM MC LIDIČKY NA ŘÍJEN 2013
2. 10. 2013
7. 10. 2013

10. 10. 2013

13. 10. 2013

19. 10. 2013

31. 10. 2013

od 15:30 hod. – 1. lekce kurzu angličtiny pro děti Informace ke kurzu
naleznete na www.mclidicky.cz na stránce „Angličtina pro děti“.
od 15:30 hod. – 1. lekce kurzu keramiky pro děti z MŠ od 16:45 hod. –
1. lekce kurzu keramiky pro děti a pro rodiče s dětmi. Informace ke kurzu
naleznete na www.mclidicky.cz na stránce „Kurzy keramiky“.
od 10.15 hod. - beseda na téma „BIO potraviny“. Přijďte si popovídat
na téma BIO potraviny a výživa. Dozvíte se, co znamená BIO, jak poznáme
BIO výrobky nebo třeba v čem je BIO lepší než běžné potraviny. Vstup
zdarma, děti si mohou v průběhu besedy hrát v herničce.
od 14.00 hod. - výtvarná dílna nejen pro dospělé – Korálkování
a drátkování. Přijďte si vyzkoušet jemnou práci s korálky, úlomky
polodrahokamů a drátkem. Budeme vyrábět drátkované ozdoby s korálky
a šperky z korálků. Akce je určena dospělým, ale pokud máte doma šikovné
dítě, které by si práci s korálky chtělo také vyzkoušet, vezměte ho s sebou.
Na akci je nutné se přihlásit do 6. 10. 2013 pomocí on-line formuláře, který
najdete na www.mclidicky.cz.
od 14.00 hod. – minikurz Polohování a manipulace s miminky - dle Evy
Kiedroň. Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete
na www.mclidicky.cz. Chcete-li se kurzu zúčastnit, přihlaste se
do 17. 10. 2013. Cena kurzu je 370,- Kč.
od 10.15 hod. – beseda na téma „Dětská výživa“. Přijďte si popovídat
na téma výživy pro děti, dozvědět se něco nového a podělit se s ostatními
o své zkušenosti. Mimo jiné se dozvíte, proč je správná zdravá strava u dětí
tak důležitá nebo jaké jsou novinky v oblasti výživy pro děti. Vstup zdarma,
děti si mohou v průběhu besedy hrát v herničce.

MY, KTEŘÍ SLYŠÍME VYPRÁVĚNÍ, SLIBUJEME: TOTO NESMÍ BÝT ZAPOMENUTO
Touto větou končí báseň, kterou napsala na 5 listech formátu A5 novinářka
z Austrálie, paní Valerie Volk, den po návštěvě muzea a pietního území v Lidicích.
Byla to zajímavá skupina studentů bohemistiky, která 10. srpna 2013 přijela do Lidic
- Belgičanka, Lichtenšteinec, Číňan, Australanka a Brazilka s učitelkou z Karlovy
univerzity.
U pomníku dětí se k nim připojila rodina čínského novináře pro východní Evropu.
Miloslava Kalibová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICE MÁ NOVOU GRAFICKOU ÚPRAVU WWW STRÁNEK
http://www.ms-lidice.cz/

● Mateřská škola vznikla jako jednotřídka přestavěním požární zbrojnice v roce 1972. V roce 1999
byla pro velký zájem rozšířena o další třídu.
● V současné době procházejí prostory mateřské školy rozsáhlou rekonstrukcí. Obec Lidice
financuje úpravy vnitřních prostor – nové rozvody elektřiny včetně nových svítidel, přístavbu
vchodu a zhotovení nové šatny, vytvoření nového sociálního zařízení, výměnu podlahových
krytin a úpravu vnitřního zdiva.
● Prvním důvodem bylo ukončení výjimky vydané KHS se sídlem v Kladně, která umožňovala
umístění více dětí, než dovolují prostory školy – požadavky na rozlohu tříd a počet toalet
a umyvadel.
● Druhým důvodem byl již kritický stav elektroinstalace a zastaralý interiér budovy.
● Nyní již bude naše MŠ splňovat všechny požadavky na daný počet dětí.
● Druhým zdrojem financí je dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z těchto prostředků
budou pořízena nová okna, zateplení budovy a nová venkovní omítka.

● POZOR změna termínu Pochodu pana Fouse aneb „Z pohádky do pohádky“.
Datum pochodu je neděle 6. října 2013
Začátek pochodu je v 9:30 hodin u školky, trasa povede po fáborcích přes Běloky až
do Makotřas na hřiště, kde bude připravený táborák s možností opékání buřtů (buřty
zajištěny).
Akci nám pomáhají organizovat Junáci z Buštěhradu a tatínkové z Makotřas. Na rodiče
s dětmi čeká po cestě mnoho pohádkových postav a úkolů. Těšíme se na vás!
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MŮJ PŘÍTEL Z PARAGUAYE NAVŠTÍVIL SVOU VLAST
text i foto: Gabriela Havlůjová

V pátek 6. září 2013 přijíždím
k buštěhradské škole se svým přítelem
z Paragauye - Vasco Spitzem a on začíná
zpívat českou státní hymnu „Kde domov
můj..“. Vasco je v Čechách poprvé a přesto
vnímá svou cestu na evropský kontinent
jako návrat do vlasti. Já jsem ho měla
možnost poznat v loňském roce při své
studijní cestě po Jižní Americe, nahráli jsme
spolu rozhovor o jeho vztahu k Čechám
a také o tom, jak je v rodině uchováno
dodnes ono češství. Dnes, přesně po roce,
tento rozhovor pokračoval.
Otec paraguayského advokáta, Václav
František Spitz, byl cvrčovickým rodákem
a navštěvoval školu v Buštěhradě za první
republiky. Za 2. světové války působil jako

letec RAF ve Velké Británii. Po skončení
války a následné změně režimu v ČSR se
rozhodl k emigraci. Vasco Spitz se narodil
v utečeneckém táboře v Německu v roce
1949, ale následovaly události, které rodinu
rozdělily. Otec Vasca se rozhodl pro život
v Londýně, matka s novým přítelem
a dvěma dětmi, odjeli lodí do Jižní Ameriky.
Usadili se po mnoha zajímavých událostech
v paraguayském hlavním městě Asúncionu,
kde rodina založila pekárnu. Ta funguje
dodnes pod vedením sestry Vasca,
Věrušky, která ho na cestě po vlasti
doprovází. Při cestě po Čechách se oba
sourozenci rozhodli navštívit Kladno,
Buštěhrad, Cvrčovice a rovněž jsem je
vzala i do Lidic. Otec Vasca seděl v jedné
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třídě s lidickými dětmi a tak jsem chtěla našim
krajanům objasnit i tuto tragickou událost
našeho regionu. I přesto, že je Vasco
v Čechách poprvé, dodával, že určitě ne
naposledy. Další návštěvu plánuje v příštím
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roce a to společně se svými dětmi, kterým chce
také ukázat, kde jejich děda vyrůstal a kde i on
stále cítí své kořeny.
Milý Zdeňku, mám radost, že jsem mohla být
u toho, když Vasco vzal do ruky křídu a na
tabuli v buštěhradské škole psal jméno svého
tatínka a také jméno své.
Po 80. letech se vrátil na místo, kde sedával
jeho otec. Bylo to velmi dojemné a díky Aničce
Holeyšovské a skvělým dětem odjížděl Vasco
velmi šťastný.

V COTEL CUPU BYLI DOMÁCÍ ŠTĚDRÝMI HOSTITELI
foto: Pavel Horešovský
Poslední prázdninová sobota (31. 8. 2013) byla
na letním cvičišti ve znamení malé kopané.
Touchovický Cotel Cup počítá již IV. ročník
a v žádném z nich zatím nevyšli domácí na
prázdno. Letošní rok je však nezastihl v nejlepší
formě a stále se zvyšující úroveň soupeřů
odsunula domácí na 7. místo.
Hrálo se tradičně ve dvou skupinách, a to
"vesnické", ve které se utkala družstva Hřivic,
Lidic, Opočna a Touchovic. Ve druhé skupině "firemní " - bojovala družstva Herkul, Phoenix
Zeppelin, Patok a Šilhánek a syn.
O slavnostní výkop se postarali starostové
Hřivic a Opočna, pánové Josef Hajm a Václav
Fyman společně s místostarostou Lidic panem
Tomášem Skálou. Po utkání ve skupinách,
v utkání o třetí místo zvítězilo družstvo Phoenix

Zeppelin nad Hřivicemi 1:0 a odváží si bronzové
medaile. Ve finále porazil tým Lidic v krásném
utkání firmu Šilhánek a syn 2:0 a stal se
vítězem turnaje.
Touchovický Cotel Cup není jen setkání
fotbalistů, ale je pamatováno i na děti, které si
mohly zasoutěžit o zajímavé ceny a vyřádit se
na skákacím hradě, skluzavce nebo dětském
hřišti. Po zakončení turnaje pokračoval pestrý
program zápasem dámského Arabela týmu ve
složení Klára Kolomazníková, Aneta Krejčíková,
Markéta Tanner a Šárka Ullrichová doplněného
místními fotbalistkami proti výběru místních
dívek. Zápas skončil "nečekanou" remízou,
se kterou byla dámská družstva spokojena.
Po zápase následovaly rozhovory a Klára
Kolomazníková zazpívala několik písniček.
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Nakonec bylo pamatováno i na rockery, které přijela potěšit skupina Dio tribute. Kdo si chtěl
zavzpomínat na tvorbu Ronnie James Dia, byl nadšen, protože skupina byla výborná a zahrála
všechny nejznámější "pecky".
Nezbývá než se těšit na příští 5. ročník a poděkovat dvěma hlavní pořadatelům, firmě Cotel s.r.o
a TJ Touchovice, dále firmám ELEKTRO Miroslav Šubert, EISENHAMMER krbová kamna,
STAVKOM a.s., Čenda Vajc Autodoprava. Děkujeme komentátorovi Pavlu Petrovi za vtipné
a fundované průvodní slovo, DJ Tonymu za tradičně perfektní zvuk a Ivanu Vokurkovi
za spravedlivý výklad fotbalových pravidel.
1. Lidice
4. Hřivice
7. Touchovice

Pořadí IV. Touchovického Cotel Cupu:
2. Šilhánek a syn
3. Phoenix Zeppelin
5. Opočno
6. Herkul
8. Patok
Nejlepší střelec - Radek Bartoš, Šilhánek a syn
Nejlepší brankář - Martin Míšek, Lidice
O 3. místo: Phoenix Zeppelin - Hřivice 1 : 0
Finále: Lidice - Šilhánek a syn 2 : 0

Protože se jednalo o poslední letošní akci na letním cvičišti, dovolte mi, abych poděkoval členům TJ
a SDH Touchovice, jejich rodinám a příznivcům, kteří pro Vás připravovali všechny letošní pořady.
Dámy a pánové "klobouk dolů" a ještě jednou díky!
Pavel Hajm
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● P. S. Fotbalisté obce Lidice se opět zúčastnili turnaje v malé kopané Cotel Cup v Touchovicích
na Lounsku, který vyhráli před dvěma roky. Po loňském slabším výsledku přijeli opět skvěle
připraveni a dokázali zvítězit ve stále silnější konkurenci. Ve skvělé formě se představil
místostarosta obce Tomáš Skála, který dvěma brankami ve finále soutěže zajistil vítězství mužstva
Lidic. Turnaje se tradičně zúčastňuje Pavel Horešovský jako zuřivý fotograf.
text: JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice

VÝSTAVA HRDINOVÉ –
PŘÍBĚHY ODVAHY A ZRADY V O BRAZECH ZDENKY LANDO VÉ
text i foto: Památník Lidice
Z unikátní kolekce více než stovky obrazů, které
akad. malířka Zdenka Landová vytvořila v
polovině 60. let minulého století jako poctu
hrdinným československým parašutistům a
jejich spolupracovníkům z řad domácího odboje,
vybral autor výstavy, vojenský historik plk. PhDr.
Eduard Stehlík, cyklus čítající zhruba pět
desítek děl. Tento soubor s doprovodnými texty
byl 18. září slavnostně veřejnosti představen ve
výstavní síni Pod tribunou. Autor koncepce

výstavy E. Stehlík k tomuto cyklu poznamenává:
"Část naší veřejnosti se měla možnost s
některými z obrazů seznámit již na přelomu let
1968–1969; nedlouho poté, co bylo
Československo 21. srpna 1968 okupováno
armádami pěti zemí Varšavské smlouvy, se na
novinových stáncích objevilo po letech zákazů
první číslo znovuobnoveného časopisu Junák. A
právě na straně 25 začínal nový kreslený seriál
Operace ANTHROPOID akademické malířky
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Zdenky Landové, věnovaný československým
parašutistům a jednomu z nejdůležitějších činů
našeho protinacistického odboje – atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Vyobrazení již tehdy udivovala jak
historickou přesností, tak i věrností
zobrazovaných postav. Již na první pohled bylo
vidět, že autorka (jejíž rodina ve svém domě
na jaře 1942 ukrývala nadporučíka Adolfa
Opálku, velitele paraskupiny OUT DISTANCE),
věnovala obrovské množství času nejen vlastní
tvorbě, ale i shromažďování a studiu
nezbytných podkladů. Příběh o hrdinství,
statečnosti a nezlomnosti, který vytvořila,
působil v tíživých dobách nastupující
normalizace jako silná vzpruha a povzbuzení.
Když pak bylo vydávání seriálu v lednu 1969 po
pátém pokračování předčasně zastaveno, nesli
to mnozí s neskrývaným smutkem. Tou dobou
si pravděpodobně nikdo nedokázal představit,
že ony relativně malé obrázky na stránkách
Junáka (velké přibližně jako vizitka) jsou
ve skutečnosti obrazy velkého formátu." Ve své
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skutečné podobě se tak kolekce v Památníku
Lidice představuje veřejnosti vůbec poprvé.
Na vernisáži se měli hosté možnost seznámit
s charismatickou autorkou, která nejenže
přiblížila historii vzniku svého kresebného cyklu,
ale také přinesla něco z atmosféry času, kdy
vyrůstala a dospívala, kdy se členové její rodiny
zapojovali do odboje a i ona sama se vždy
stavěla čelem k nelehkým výzvám své doby.
Jedna z návštěvnic vernisáže shrnula
kouzelnou atmosféru večera do následujících
slov: "Krásná a dojemná byla vernisáž výstavy
akademické malířky, paní Zdenky Landové.
Z celého srdce jsem jí přála toto ocenění za její
nádhernou práci. A to samé autorovi výstavy,
skvělému panu historikovi plk. PhDr. Eduardu
Stehlíkovi, že si její dílo zamiloval od svých
dětských let a splnil se mu jeho sen vyzdvihnout
její práci a přiblížit tak její dílo veřejnosti a uvést
výstavu svými nádhernými slovy a svojí
nádhernou vzpomínkou na své pocity
a okouzlení těmito jejími obrazy z pohnuté
historie."
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V E Ř E J N Á K N I H O V N A L I D I C E – I N F O R M A C E text: Jiří Černý
Během léta do fondu knihovny opět přibylo několik nových
knižních přírůstků, které lidické knihovně věnovaly příznivkyně
knihovny a Lidic. Postupně si s knížkami na nás vzpomněly tři
mladé dámy, jež jsou sice přespolní, ale „naše“ – Gabriela
Havlůjová, Kateřina Hládková a Milena Městecká. Za níže uvedené
tituly, které tímto představujeme, jim děkujeme.
Stejně tak děkujeme paní Milušce Kůrové za pravidelnou donášku výtisků časopisů Týden
a dalších časopiseckých titulů, které tak jsou v knihovně všem čtenářům k dispozici.
Knihovna je otevřená každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
● Josefina Napravilová: SNY A VZPOMÍNKY
V roce 1914 se v Plzni začal psát příběh neobyčejného života paní Josefiny
Napravilové. Ačkoliv její jméno dnes již málokdo zná, v poválečných letech
tomu bylo jinak. Paní Napravilová se aktivně podílela na pátrání po dětech
zavlečených během války na nejrůznější místa Evropy. Později pomáhala
ve Vídni českým emigrantům a v této činnosti pokračovala i po přestěhování
do Kanady. Mnoho lidí po celém světě mělo proto její jméno spojeno s nadějí
a nezištnou pomocí. Naštěstí si někteří lidé uvědomují, jak důležité mohou být
podobné životní příběhy i v dnešní uspěchané době, a proto mohla vzniknout
tato inspirující kniha.
Simona Monyová: TCHÝNĚ A UZENÝ
„Netvrdím, že by se matkám mělo bránit v lásce k dětem. Říkám jen, že je lepší, když matky milují
ještě někoho jiného,“ konstatuje R. Gary. Hrdinka knihy Tchyně a uzený... si tento výrok ověřuje
na vlastní kůži - bere si za muže jedináčka. Zaslouží si muž, který se ve čtyřiatřiceti nedokáže
vzepřít své matce, manželku nebo jen
soucit? Je snažší bojovat s opičí láskou anebo s větrnými mlýny?
Petr Louka: VAŠE HANA HEGEROVÁ
Málokterá zpěvačka zanechává v průběhu desetiletí tak výraznou stopu
na československém a nyní českém hudebním nebi jako Hana
Hegerová. Na druhou stranu se však o málokteré srovnatelné hvězdě
dá říct, že toho o ní její příznivci vědí tak málo.
Tento „dluh“ nyní splácí nakladatelství DARANUS knihou, která je
poklonou nejen pěveckému, ale i neprávem opomíjenému hereckému
umění Hany Hegerové.
Zkušený a uznávaný publicista Petr Louka, který se dlouhodobě věnuje
osobnostem naší kulturní scény, rozdělil knihu na dvě části: v první
mapuje navýsost zajímavý a často pohnutý osud Hany Hegerové,
ve druhé přijde řada na postřehy Hany Hegerové k nejrůznějším
tématům a také na vyprávění přátel o ní..
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Helena Růžičková, Marie Formáčková: Deník mezi životem a smrtí – MŮJ BOJ S RAKOVINOU
Jerome Klapka Jerome: THREE MEN I A BOAT (kniha je v anglickém jazyce a tudíž ji
doporučujeme všem, kteří se chtějí procvičit v angličtině)
Gerald Durell: VDÁVÁME MATKU A JINÉ POVÍDKY

PAMÁTNÍK VĚNOVANÝ LIDICÍM MĚSTEM CARRARA
zpracoval Marek Veselý (za použití nesčetných internetových zdrojů)
nás možná překvapí, protože za to podle všeho
Už 51 let je jednou z dominant naší obce mimo
mohou čeští jeskyňáři. Někdy v 50. letech
jiné také památník, který stojí před budovou
Lidické galerie a obchodním centrem. Přijdeme- minulého století vedl speleolog RNDr. František
Skřivánek několik úspěšných expedic na
li blíže, můžeme si přečíst nápis „Partyzánská
průzkum propastí Apuánských Alp. Výsledky
Carrara mučednickým Lidicím“.
těchto expedic měly v Itálii mimořádný ohlas,
O něco výše je mramorový reliéf zobrazující
psalo se o nich v tamních novinách a byly
nahého muže (proto jsem také zaslechl, že mu
dokonce oceněny zlatou medailí od starosty
někdo z Lidic říká „hanbář“), který pažbou ubíjí
Carrary. A právě z podnětu českých speleologů
tři zmije, které by měly symbolizovat fašismus
pak také město Carrara věnovalo památník
(snad německý, italský a španělský či
protifašistického odboje Lidicím.
japonský). Nevím sice, kdo je autorem tohoto
reliéfu, který připomíná styl římské antiky, ale ví Ještě si vysvětleme, proč „partyzánská
Carrara“? Okolí Carrary bylo v období 2.
se, že autorem stély, do které je zasazen, je
světové války místem strategickým, a proto se
český architekt František Maria Černý (1903 –
stalo terčem brutálních represí a ničivého
1978). Památník tu byl vztyčen v roce 1962.
bombardování, jež mělo za následek stovky
Co víme o Carraře?
mrtvých civilistů a téměř úplné zničení města a
Nám, kteří luštíme křížovky, je tento název
povědomý, neboť druh bílého mramoru „na pět“ průmyslu. To podnítilo vznik silného
partyzánského hnutí, které pomohlo v letech
je KARAR či CARAR. Carrara je italské město
1943 až 1945 osvobození od nacistického
zhruba stejně početné jako naše blízké Kladno
fašismu. Dokonce byla za tento přínos Carraře v
(asi 65 tisíc obyvatel) v oblasti severního
Toskánska. Je to město světoznámé právě díky roce 2007 udělena Zlatá medaile za občanské
zásluhy.
těžbě sněhobílého mramoru. V nedalekých
Apuánských Alpách je zhruba 400 více či méně V poválečné a dokonce i dnešní době by
Carraře spíše přináleželo slovo „anarchistická“.
obrovských mramorových lomů, z nichž mnohé
V roce 1968 tu dokonce vznikla Internacionála
pocházejí ještě z doby starověkého Říma. I
anarchistických federací (IAF) a po 40 letech
dnes je bílý mramor jedním z italských
vývozních artiklů. Také slavná socha Davida od zde probíhal osmý kongres této organizace,
jejíž náplní je pochopitelně propagace
renesančního umělce Michelangela, která stojí
anarchismu a boj proti kapitalismu. Není se co
ve Florencii od počátku 16. století, je vytesána
divit, v Carraře se prostě anarchismu daří –
právě z carrarského mramoru. A kus takového
bydleli a bydlí tu především dělníci a řemeslníci,
mramoru máme i v naší obci.
jejichž práce v lomech nikdy nebyla lehká a
Proč zrovna město Carrara darovalo památník
anarchistické myšlenky tu tedy mají značnou
Lidicím? Bylo snad postiženo podobně jako
popularitu.
např. jiné italské město Marzabotto? Odpověď
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Místní pošta Lidice upozorňuje,
že v rámci čerpání řádné dovolené bude uzavřena
v tyto dny:
pondělí – 30. září,
v pátek 4., v pondělí 7., v pátek 11.
v pondělí 14., v pátek 18., v pondělí 21.
a v pátek 25. října.
V pondělí 28. října bude zavřeno z důvodu
státního svátku
Jitka Machačková
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do tisku dne: 30. září 2013. Roznášku v obci zajišťují: manželé Tomáš a Kateřina Skálovi s Barunkou
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