
 

 

MEMORANDUM  O  VZÁJEMNÉ  SPOLUPRÁCI   

MEZI 

 

 

Obecním úřadem Bucine (Italie), Obecním úřadem Lidice (Česká republika) 

a Památníkem Lidice spravujícím i NKP Ležáky (Česká  republika). 

Tyto subjekty uzavírají toto Memorandum, kterým se zavazují k tomu, aby navazovaly přímé 

kontakty mezi jednotlivými obcemi a podporovaly tak mírové šíření kultury mezi národy 

pomocí vzájemné spolupráce v socialní a kulturní oblasti. 

Uvedená místa postihlo bĕhem druhé svĕtové války tragické vyhlazení obyvatel nacisty 

a proto je nutné, aby především mladá generace znala tyto události, které se staly v Bucine, 

v Lidicích a v Ležákách, ale i v jiných místech světa. Proto se zúčastněné strany dohodly 

na společném pořádání: 

 

o Série výročí a manifestací za účelem uctění vzpomínky na tragédie, které se staly 

29. června 1944 v San Pancraziu, 10. června 1942  v Lidicích a 24. června 1942 

v Ležákách. 

o Další akce určené pro mladou generaci, které smĕřují k poznávání svĕta, respektu 

lidských práv a toleranci odlišnosti. 

 

Ke splnĕní tĕchto cílů zvolil Obecní úřad Bucine “Mezinárodní Centrum – Don Giuseppe 

Torelli” místo, kde je možné organizovat různá setkání, semináře, konference. 

 

Mezinárodní Centrum je umístĕné ve zrekonstruované budovĕ pocházející z roku 1700. 

Nachází se na významném místě, a to nejen pro obyvatele Bucine, ale i pro celé Valdarno, 

neboť bylo svĕdkem jednoho z nejdrastičtějších vyvraždění obyvatel v této provincii během 

druhé světové války. Již před mnoha lety byl ve sklepních prostorech, ve kterých se 

vyvraždění obyvatel odehrálo, vybudován Památník padlým, místo s velkou návštěvností 

školních výprav z celého regionu. K Památníku rovněž patří Růžový sad. Budova Památníku 



 

byla dlouhou dobu v rekonstrukci, v roce 2000 zde bylo slavnostně otevřeno Mezinárodní 

Centrum Regionu Toskánska. 

 

V rámci tohoto Mezinárodního Centra bylo 29. června 2007 slavnostně otevřeno Muzeum 

Memoriál, kde se nacházejí veškeré dokumenty týkající se vyvraždění San Pancrazia 

(topografické mapy, historické doklady, fotografie...). 

Mezinárodní Centrum, Památník padlým, Růžový sad a Muzeum Memoriál tvoří důležité 

dokumentární centrum umožňující mladým generacím získat znalosti, které u nich vyvolají 

zájem zamyslet se nad rozvojem občanského uvědomění pevně spojeného s hodnotami 

svobody a demokracie.  Umožňuje také položit základy k tomu, aby mladí lidé mohli 

přístoupit k tématu, jakým je mírová výchova, solidarita  a mezinárodní spolupráce. 

 

Muzeum Memoriál je součástí sítĕ muzeí ve Valdarnu a v provincii Arezzo, jejímž 

krátkodobým  cílem je vstoupit do evropské sítě památných míst, která hledají spolupráci 

s institucemi, asociacemi, dokumentárními centry a muzei v Itálii a v zahraničí zabývajícími 

se podobnou tématikou. 

 

Právě v rámci tohoto procesu sem spadá spolupráce v oblasti kultury a vzpomínkových 

akcí s českou obcí Lidice a Památníkem Lidice. 

 

 

 

Projekty, kterých se partneři vzájemně účastní již od roku 2007 jsou: 

 

 « Pochod míru ze San Pancrazia do Civitella della Chiana » ; tento mírový pochod je 

pořádán každoročně v neděli, která předchází 29. červnu (výročí vyvraždění San 

Pancrazia). Jeho cílem je ideologické propojení mezi dvěma územími a mezi všemi 

toskánskými místy, která se stala svědky tragédií. Dalším jeho cílem je vzpomínka 

nejenom na padlé v San Pancraziu, ale i vzpomínka na čtyři tisíce obětí nacistických 

masakrů, které byly spáchány v Toskánsku od září 1943 do dubna 1945 ; 

 



 

 

 « Mírová laboratoř », která je organizována každým rokem v týdnu předcházejícím 

pochodu míru. Tato Mírová laboratoř je určena zdejším mladým lidem a mládeži 

ze zahraničí. V podstatě se jedná o program stimulující mladé lidi k tomu, aby se 

hloubĕji zamysleli nad otázkou míru, přijatelným vývojem a nad sociální 

spravedlností. Mladí lidé jsou též aktivnĕ zapojeni do přípravy a organizace 

« Pochodu míru » ; 

 

 « Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století » vyhlašovaná mimo jiné Památníkem 

Lidice, které se ve školním roce 2007/2008 zúčastnili také studenti a žáci 

ze základní a střední nižší školy v Bucine ; 

 

 « Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice », jejímž tradičním pořadatelem je 

Památník Lidice ; 

 

 Výměna historických a kulturních výstav mezi městem Bucine a Památníkem 

Lidice. 

 

Pro rok 2009 se Obecní úřad Bucine zavazuje, že se zúčastní Mezinárodní dětské výtvarné 

výstavy organizované Památníkem Lidice a rovněž tak Mezinárodní vědomostní soutěže 

pro mládež « Lidice pro 21. století ». Dále se zavazuje, že se bude snažit zapojit do projektu 

« Paměť budoucnosti – San Pancrazio - Lidice » další Obecní úřady provincie Arezzo, které 

byly během druhé světové války postiženy podobným smutným osudem jako San Pancrazio 

v Bucine, Lidice a Ležáky. 

 

Památník Lidice se zavazuje, že i v roce 2009 se tři vítězové mezinárodní vědomostní 

soutěže a zástupce PL zúčastní « Mírové laboratoře » v San Pancraziu a « Pochodu míru » 

v závěru června. 

PL se zavazuje, že pro rok 2009 připraví soutěžní prostředí vědomostní soutěže « Lidice 

pro 21. století » také v italštině. 



 

Dále se PL zavazuje, že v případě zájmu města Bucine a Provincie Arezzo, uskuteční 

v Toskánsku výstavu o tragédii v Lidicích a v Ležákách a rovněž tak výstavu vybraných prací 

z MDVV Lidice. 

 

 

PL připraví 20. 6. 2009, v předvečer pietní vzpomínky, mezinárodní odborný seminář 

v NKP Ležáky, týkající se partyzánského hnutí v Evropě za druhé světové války. S jednou 

z hlavních přednášek by měl vystoupit zástupce obce Bucine, protože součástí semináře bude 

i výstava o tragédii v San Pancraziu a v dalších evropských místech. Toto mezinárodní setkání 

zástupců evropských obcí s partyzánskou minulostí by mělo v Ležákách založit novou tradici. 

 

 

Památník Lidice se zavazuje zvát pravidelně zástupce města Bucine, případně další 

představitele Provincie Arezzo, na pietní vzpomínku v NKP Ležáky, která je od roku 2008 

ve správě Památníku Lidice. 

 

 

Obecní úřad Lidice se zavazuje k pravidelné účasti svého zástupce na pietních 

vzpomínkových akcích v San Pancraziu a v Bucine a rovněž se zavazuje zvát představitele 

města Bucine na pietní vzpomínku do Lidic. 

 

 

 

V Lidicích dne 2. 9. 2008 

 

 

 

za Obecní úřad Bucine   za Památník Lidice  za Obecní úřad Lidice 

 Sauro Testi, starosta  Milouš Červencl, ředitel  Josef Mareš, starosta                           

 

 


