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„SILVER A“ V PAMĚTI TŘÍ G ENERACÍ - PARDUBICE 9. 1. 2012
text i foto: Bc. Stanislav Pítr DiS, předseda ZO ČSBS Kladno

fotografie: delegace z Lidic
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SILVER A v paměti tří generací - Pardubice 9. 1. 2012
text i foto: Bc. Stanislav Pítr DiS, předseda ZO ČSBS Kladno

V pondělí 9. ledna 2012 členové ČsOL a ČSBS
se zúčastnili akce SILVER A v Pardubicích.
Posláním operace SILVER A bylo vysazení
speciálně vyškolených parašutistů na území
protektorátu k zajištění rádiového spojení
s Londýnem. K tomu byli vybaveni vysílačkou
s krycím názvem Libuše.
Dalším úkolem operace bylo vytvoření
střediska, které by koordinovalo činnost dalších
vysazených parašutistů. Paravýsadek Silver A
byl na území protektorátu Čechy a Morava
shozen 29. prosince 1941 společně s výsadkem
Anthropoid. Členové obou těchto operačních
skupin se 27. května 1942 podíleli na atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha.
V okolí Pardubic to nebyl čin jediný. Čtyři
desítky pardubických občanů zaplatily pomoc
životem. Následné vypálení Lidic a Ležáků bylo

jedním z nejkřiklavějších zločinů nacistického
bezpráví. Setkání začalo položením věnců
na popravišti pardubického Zámečku za účasti
pozůstalých a hostů.
Pietní akt začal položením věnců. Věnec
položila delegace ČsOL ve složení
místopředseda ČsOL Ing. Emil Cigánik
a brigádní generál Ing. Alexandr Beer. Rovněž
zástupci ČsOL Kladno, ZO ČSBS Kladno
a ZO ČSBS Lidice položili věnec k uctění
památky popravených.
S krátkým projevem vystoupili JUDr. Milouš
Červencl ředitel Památníku Lidice, Ing. Jana
Bobošíková, primátorka města Pardubic
MUDr. Štěpánka Fraňková a Ing. Jaroslav
Vodička plk. v.v., předseda ÚV ČSBS. Program
pokračoval v hotelu Zlatá štika.
Po přivítání hostů zahrál žesťový kvintet
Ústřední hudby armády ČR. S projevem
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vystoupil 1. náměstek ministerstva kultury
JUDr. František Mikeš, hejtman Pardubického
kraje Mgr. Radko Martínek, brigádní generál
Ing. Alexandr Beer a další. Součástí programu
bylo vystoupení Josefa Somra, který přečetl
úryvek z knihy „Hlasy z hořících domů“, kterou
napsal Přemysl Veverka. Na závěr si účastníci
prohlédli výstavu Historie a předchůdci
601. skupiny speciálních sil. Poděkování patří

3

řediteli Památníku Lidice JUDr. Červenclovi
a všem ostatním spolupracovníkům, kteří tuto
akci organizačně zajistili.
Fotografie na straně 2: vlevo nahoře: zástupci
ČsOL s předsedou ÚV ČSBS Ing. Vodičkou,
vpravo: pietní místo Zámeček.
Vlevo dole: Josef Somr recituje úryvek z knihy
„Hlasy z hořících domů.“
vpravo: Alexandr Beer při projevu.

JUBILANTI V ÚNO RU
Eva Výrutová

7. 2. 75 let ,

Libuše Řečinská

8. 2. 83 let

Milé jubilantky, přejeme Vám všechno dobré a především pevné zdraví.

PODĚKOVÁNÍ

• Děkuji OÚ a obecnímu zastupitelstvu za gratulace, květiny a dárky
k mým narozeninám. Vše mi předal místostarosta Tomáš Skála.
Jiřina Vaněčková

(poznámka redakce: omlouváme se paní Jiřině Vaněčkové, za chybné napsání data narození
v lednovém Zpravodaji. Správné bylo 2.1. nikoliv 8.1. Děkujeme.)

PODĚKOVÁNÍ OD NAŠICH
(přespolních) ČTENÁŘŮ
• Vážení přátelé v Lidicích! Děkuji za lednový
Zpravodaj, na který jsem se právě díval. Je to
moc pěkné a zajímavé, ještě si to budu
opakovat. Také já s rodinou přejeme Vám
všem v Lidicích všechno nejlepší v novém roce
2012, ale hlavně zdraví, spokojenost i trochu
toho "pokakaného" štěstíčka. Upřímně zdraví
František Mlejnek, učitel v.v.
z Vesce pod Kozákovem
• Pane Zdeňku, prosím vyřiďte mé přání Vašim
spolupracovníkům do nového roku i poděkování
za zasílání obecního Zpravodaje - myslím
na celé Lidice. Díky.
Anežka Hřebejková s rodinou syna Jana,
filmového režiséra, Řeporyje 12. 1. 2011
• Děkuji pracovníkům OÚ Lidice za pravidelné
zasílání ZPRAVODAJE. Jeho papírová podoba
má pro nás velký význam. Stal se pomocníkem,
zařazeným do našich pracovních materiálů,
neboť mapuje nejen zajímavé a významné
události v obci, ale také zachycuje činnost
našich dětí.

• Děkuji panu Zdeňku Fousovi za uveřejňování
článků o výsledcích práce dětí ze školní družiny
při ZŠ Buštěhrad. Je to pro ně velká motivace
do dalších dnů v oblasti trávení volného času.
Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka
školní družiny při ZŠ Buštěhrad
• Zdeňku, moc Ti děkuji. I můj muž tady
konstatuje, jaký jsi bezvadný člověk a že díky
Tobě tolik lidí ve světě o nás ví. I Tobě to
působí radost a je dojemné, jak na Tvém
Facebook - stránce Tě s láskou oslovují ženy
jménem Lidice. Tvoje korespondence v jejich
mateřštině s ženami jménem Lidice je úžasná
věc, která udržuje spojení se světem, předává
informace o životě v naší obci i vlasti. Je to
taková krásná nit přátelství a lidského
porozumění. Články ve Zpravodaji o životě
jednotlivých žen jsou úžasnou zpětnou vazbou
a jejich upřimná vyznání a hrdost s jakou jméno
Lidic nosí, podtrhují stále odkaz naší obce. Ať to
nadále pokračuje i v roce 2012 a hlavně, aby ta
radost a přátelství upevnila Tvoje zdraví.
Zdenka Kotková, (rozená Muselová z Lidic)
Liberec 3. 1. 2012
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU DO LIDICKÉ GALERIE
připravila: Mgr. Luba Hédlová, kurátorka Lidické sbírky
16. 2. 2012 – 29. 4. 2012 – Památník Lidice, Lidická galerie
Vernisáž je 16. února 2012 v 18.00 hodin.

PRŮSEČÍKY SVĚTŮ – Zdeněk Šplíchal

* 20. 11. 1948 v Třebíči. Zdeněk Šplíchal
vystudoval v 90. letech 20. století obor Výtvarná
kultura na Teologické fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. V 80. letech
absolvoval školu výtvarného myšlení Igora
Zhoře. V 60. letech byl spoluzakladatelem
výtvarné Skupiny 4, dále je členem TT klubu
Brno, Klubu konkrétistů II ČR, Sdružení
výtvarných umělců Vysočiny a Unie výtvarných
umělců ČR.
Autor se účastnil více než 50 kolektivních výstav
doma i v zahraničí a od roku 1980 uspořádal
celkem 30 samostatných výstav v České
republice. Za svou grafickou tvorbu získal
několik ocenění, naposledy v roce 2008
na IV. Rokycanském mezinárodním bienále
grafiky. Provedl několik výtvarných realizací,

z nich nejznámější je „Trnová koruna“ a „Církev“
pro kryptu baziliky Sv. Prokopa v Třebíči (1996)
a také Památník Josefa Zvěřiny ve Stříteži
u Třebíče (2003).
Jeho dílo zahrnuje oblast kresby, malby, grafiky,
ale i trojrozměrných objektů. Prošel cestou od
krajinářské tvorby v polovině 60. let přes novou
figuraci a geometrickou abstrakci následujících
desetiletí až k současné svébytné poloze.
Figurativní tvorba neopouští geometrický
výtvarný rukopis, postava se objevuje spíše ve
slepé kontuře a pozornost je zaměřena
především na vyjádření lidské duše. V podstatě
surrealistická koncepce se zde slučuje
s abstraktní
studií
výtvarných
forem
a působením barev.
Základní geometrický element doplněný
barevnou hrou nalezneme též v jeho plně
abstraktních kompozicích vycházejících z ideálů
vytýčených Klubem konkrétistů.
V posledních letech vytváří převážně výtvarné
cykly, jejichž stylová poloha se pohybuje
od dynamicky spontánní exprese přes
ukázněné geometricky racionální studie až
k
étericky
ztišeným
kontemplativním
imaginacím. Šplíchalova díla představují
vizuální reflexi základních životních principů,
elementárních vztahů v přírodě i nás samých.
Celou tvorbou se nese instinktivní potřeba
konfrontace protikladů, ale zároveň i hledání
styčných bodů různých tváří skutečnosti jakýchsi průsečíků světů. Klidné racionality
a spontánní emotivnosti, geometrického řádu
a chaosu, hmotné a spirituální sféry.
Ale také střetávání cest lidských osudů, průniků
geometrických těles, drah světelných paprsků či
volných linií tvořících plochu malby.
text: Mgr. Daniel Novák
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PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE
PŘIPRAVOVANÝCH V RÁMCI „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
SEZÓNA 2011 - 2012 - ÚNOR
2. 2. 2012 od 18.00 hod.
Poprvé vdaná
Převzaté divadelní představení, za které obdržela herečka Cenu Thálie za rok 2002
Účinkuje: Taťjana Medvecká, režie Jaromír
Pleskot
7. 2. 2012 od 18.00 hod.
Sólo pro dvě dámy, dvojrecitál skladeb a árií
světového repertoáru
Účinkují: Lydie Havláková a Květa Novotná klavír, jejich hostem je Jan Flégl - tenor

20. 2. 2012 od 18.00 hod.
Josef Vejvoda TRIO - jazzový koncert
Účinkují: Josef Vejvoda - bicí, Kryštof Marek piano, Ondřej Štajnochr - kontrabas
23. 2. 2012 od 18.00 hod. Křeslo pro Halinu
Pavlowskou
večerem provází Robert Tamchyna, klavír …
29. 2. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Michaela Kocába
večerem provází ředitel PL, klavír …

OHLASY DIVÁKŮ NA POŘADY „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
12. 1. 2012 - Křeslo pro Lubu Skořepovou - hosta uvedl ředitel PL, hudební doprovod Martin Fila
Vážený pane řediteli. Děkujeme Vám za nádherný, nezapomenutelný, včerejší večer, který
jsme prožili v blízkosti významné, vynikající
české herečky a spisovatelky, paní Luby Skořepové.
Prožívali jsme její humorně podané, sugestivní
vyprávění od prostého, skromného dětství
s vnitřní nezlomnou, nezměrnou touhou
k herectví, ke sdělení. Vyprávění o tajemství
a zázraku neplánovaného okamžiku, o vnitřní
síle, kráse a mladosti. Děkujeme Vám, pane
řediteli, za Vaše příjemné, skvělé moderování,
nesmírně milé, vtipné a veselé s mnoha
přirozenými, pohotovými, bezprostředními
reakcemi a otázkami, které vyústily k tématům
vážným a hlubokým, o zázraku bytí a snažení.
Daly podnět paní Skořepové k vyprávění
ze života profesního, hereckého, o slavné
generaci
velikánů
Národního
divadla,
o
největších
hereckých
osobnostech
obdařených darem nadání, které se rodí a září
jednou za sto let, a ke kterým paní Luba
Skořepová bezesporu patří. Do vínku jí bylo
dáno spisovatelství, herecké umění od Boha,
vztah k přírodě a životodárná energie. Do svých

rolí dala sama sebe, svoji přesvědčivost, své
životní poslání. Atmosféru kouzelného
komorního divadélka Lidické galerie dotvářely
výrazné, velkolepé fotografie paní Luby
Skořepové na čelní stěně jeviště a nadšení
diváci.
Děkujeme rovněž panu Martinu Filovi za vynikající klavírní hudbu. Přejeme paní Lubě mnoho
dalších velkých pracovních a osobních úspěchů
a do dalších let tu samou energii a pracovitost.
Děkujeme Vám, pane řediteli, za vzácný prožitek.
S úctou Klánovi, Plzeň
foto: Renata Hanzlíková, Památník Lidice
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VÝSTAVA O ČEŠÍCH, KTEŘÍ BOJOVALI VE SLOVENSKÉM NÁRODNÍM POVSTÁNÍ
text: Mgr. Eva Armeanová, předsedkyně ČsOL Kladno
foto: Bc. Stanislav Pítr DiS, předseda ZO ČSBS Kladno

Výstavu připravil Památník Lidice s Muzeem
SNP v Banské Bystrici. Vernisáž se konala
5. ledna 2012 v Lidicích ve výstavní síni
Pod Tribunou. Kulturní vystoupení si připravili
Lucie Hochmanová a Petr Štěpán ze ZUŠ
Buštěhrad. Po hudební vložce ředitel Památníku
Lidice JUDr. Milouš Červencl přivítal pana
PhDr. Stanislava Mičeva, generálního ředitele
Muzea SNP a paní PhDr. Zlaticu Zudovou Leškovou, z historického ústavu AV ČR.
Dále přivítal lidické ženy, děti a předsedkyni
ČsOL Kladno. Hosté zdůraznili význam boje
Čechů, kteří se zapojili do SNP, takže tato
putovní výstava vlastně přibližuje, že SNP bylo
československé.
Výstava „Slovenské národní povstání a účast
Čechů“ zachycuje nejen události od roku 1939
až po vypuknutí SNP 29. srpna 1944, ale také
jeho vojenský průběh, život na povstaleckém
území i samotné osvobození Slovenska.
Součástí výstavy je působení a vliv Čechů
ve válečné, zpravodajské a kulturní oblasti

na povstaleckém území. Na jednom z panelů je
i připomenutí účasti rumunských vojáků, kteří
bojovali v době II. světové války na Slovensku.
Potěšilo nás, že spolupráce mezi Muzeem SNP
a Památníkem Lidice je dlouhodobá a touto výstavou nekončí. Zástupci Muzea SNP přijedou
do Lidic na 70. výročí lidické tragédie. Členové
ČsOL v roce 2009 při zájezdu na Duklu
navštívili toto Muzeum v Bánské Bystrici a se
zájmem si poslechli výklad a prohlédli všechny
exponáty. Během vernisáže předali členové
ČsOL Kladno hostům publikaci „Bojovali za svobodu…“, která byla vydána v prosinci 2011.
Jedna vzpomínka je věnovánu partyzánu Josefu
Kmeťovi, který bojoval v SNP. Věříme, že
výstava, která potrvá ještě několik měsíců si
najde své návštěvníky a to nejen z řad členů
ČsOL a ČSBS, ale i školní mládeže
a dalších občanů.
foto vlevo: manželé Klánovi a „lidické děti“,
vpravo: Stanislav Mičev, ředitel Muzea SNP
v Bánské Bystrici a Eva Armeanová - autorka.

Obec Lidice - O F I C I Á L N Í W E B - http://www.obec-lidice.cz/
Milí čtenáři, pro vás, kteří používáte počítač a máte zájem o více informací, doporučujeme
sledování oficiálních stránek obce Lidice. Stránky jsou pravidelně aktualizovány, vzorně o ně pěčuje
pan Bohumil Kučera (v Lidicích známý pod jménem „Bohouš“) webmaster a také náš zastupitel
v OZ. Jen pro ukázku vám nabízíme několik tipů:
• THE SILENT VILLAGE (Tichá ves) • Zadání Územního plánu obce Lidice • Kompletní zadání
Územního plánu obce Lidic • Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu LIDIC
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• Výzva k podání nabídky. Pronájem prodejny potravin Tokajická 163, Lidice. • Zápis a usnesení
z veřejného zasedání OZ Lidice č.8/2011 konaného dne 28.11. 2011 • Zpravodaje OÚ Lidic
• Fotogalerie • Památník Lidice • Knihovna Lidice • Sdružení, organizace a spolky v obci…

Zdeněk Fous - CHCETE-LI UDĚLAT MALIČKOSTÍ VELKOU RADOST, čtěte dále:
Milí čtenáři, povím vám něco, co každý nevíte. Naše
sousedka, přes ulici, Helena Zelenková sbírá kartičkové
kalendáříky. Už jich má ve sbírce asi 6.500 kusů. Chtěl
bych vás požádat, jestli byste ji mohli, stejně jako já,
poslat do sbírky nějaké letošní i starší kalendáříky. Rok
nerozhoduje. Postačí když kalendáříky v obálce vhodíte
do poštovní schránky na vrátkách, nebo pošlete poštou
na uvedenou adresu. Děkuji. ZF
Helena Zelenková, Oradourská 144, 273 54 Lidice.

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE DĚKUJE KNIHOVNĚ „U MOKŘINKY“ V OBCI MOKRÉ
za krásné knihy a pravidelné zasílání Mokerského
zpravodaje. Velký dík patří sympatické paní knihovnici
Dagmar Honsnejmanové, která je velkou příznivkyní
naší obce. V knihovně „U Mokřinky“ byste našli mezi
knihami i náš Lidický zpravodaj, který si čtenáři
s oblibou čtou. Obec Mokré se nachází u města Opočno
v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královehradeckém
kraji. Je zde postaveno více než 70 domů, z toho asi
50 trvale obydlených, zbytek je využívám k rekreaci
chalupářů. Žije zde 150 obyvatel. (v knihovně je
přihlášeno 81 čtenářů, 53 dospělých a 28 dětí)
Na velice zajímavých a pěkně uspořádaných webových
stránkách byste se dozvěděli další informace. • Obec
Mokré vesnice roku 2009 - Ocenění Královéhradeckého
kraje - Cena hejtmana - Podíl knihovny na kulturním
životě v obci. • Dagmar Honsnejmanová - Titul Knihovnice roku 2009 • Vesnice roku 2011 - Modrá stuha
pro obec Mokré za společenský život v obci
Královéhradeckého kraje, atd., atd…
V tyto dny se paní knihovnice přihlásila s webovými
stránkami obce Mokré, které sama připravuje, do další společenské akce, a to o cenu veřejnosti ve
webové soutěži ZLATÝ ERB 2012. Pokud se někomu z Vás čtenářům budou tyto stránky líbit,
můžete svým hlasem naše přátele v obci Mokré podpořit nebo případně odkaz rozeslat i Vašim
známým. Stránky obce jsou zde: http://www.obecmokre.cz/ A tady je odkaz na hlasování přímo
pro obec Mokré: http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm Hlasuje se do 23. března 2012 do
16.00 hodin. Hlasovat se může vždy z jedné e-mailové schránky, takže hlasovat může každý, kdo
vlastní nějakou tu e-mailovou adresu. Děkujeme za podporu. *ZF
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POEZIE NA VOLNÉ NOZE - z knihy autorských básní a ilustrací dětí
buštěhradské školní družiny - listopad 2011
uspořádala a fotografovala: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ZŠ a MŠ Oty Pavla

Veverka
Veveřička, veverka,
má ráda z šišek jadérka.
Veveřička, veveří,
má oříšek k večeři.

Erik Fedorko, 7 let

Brouček
Leze, leze brouček,
pod klobouček.
Na jaře letí na ten klobouček.
Podzim, podzim, podzimek,
leze broučík pod kamínek.
Brouk, brouk, brouk,
vyleze na klobouk.
A z klobouku na louku.

Říkadlo
Byl jeden brouk a ten měl klobouk.
Byl jeden mravenec a ten si nes hrnec.

Saša Mayrhoferová, 7 let
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KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI
vzpomínky na pok račování - 2. část
za použití výpisků z obecní kroniky od Marka Veselého připravuje Zdeněk Fous
• V rámci reorganizace MNV byla 17. ledna
1946 ustanovena i funkce knihovníka, kterým se
stala: Marie Nejedlá († 10. srpna 1976)
• Společnost pro obnovu Lidic, jejíž první schůze
byla 12. prosince 1946 měla jako jeden ze svých
úkolů i starost o obecní knihovnu, na jejíž fond
vydala 45.000,- Kčs.
• 5. března 1951 byla přestěhována obecní
knihovna z Kročehlav (Berlíňáku) a to prozatím
do domku Marie Nejedlé v ulici Sovětské
armády čp. 51 (dnes ulice Josefa Stříbrného).
• V roce 1954 bylo vypůjčeno lidickými čtenáři
celkem 513 knih.
• Rok 1955 - obecní knihovna má již ve fondu
celkem 2.448 knih - pro mládež pak 409 knih.
• 22. listopadu 1955 se stal vedoucím obecní
knihovny Miroslav Nešleha za Zdeňka Žižku,
který onemocněl.
• 17. ledna 1956 má naše Místní lidová
knihovna celkem 2.479 svazků knih v hodnocení na soutěži okresu o nejlepší knihovnu, bylo věnováno naší MLK čestné uznání, svazek
knih Fučíkova odznaku a peněžitý příspěvek.
• Do 1. dubna 1956 bylo zde vypůjčeno celkem 605 knih - knihovník Karel Šobotník, který ji
převzal po M. Nešlehovi, se velmi pěkně stará o tuto knihovnu. Místnost knihovny je však provizorní
a nevyhovující. Za rok 1955 obdržela knihovna diplom a uznání za dobrou práci knihovníka.
• Rok 1957 - odběr knih v Místní lidové knihovně se značně zvýšil, což svědčí o dobré práci knihovníka Karla Šobotníka.
• V lednu 1959 byla provedena reorganizace Místní osvětové besedy - v této souvislosti
je zmiňován jako knihovník Karel Šobotník.
• Rok 1966 - Místní lidová knihovna půjčila tento rok 3.359 knih, na čemž má hlavní zásluhu knihovnice paní Marie Ottomanská. • Rok 1967 - MLK půjčila tento rok 2.210 knih. • Rok 1969 - MLK
půjčila tento rok 962 knih. • Rok 1970 - MLK půjčila tento rok 1.473 knih.
Těšíme se na Vás každý pátek od 16.00 - 18.00 hodin v knihovně. Hana a Anna Vondráčkovy

► Poznámka redakce: od března 2012 - „MĚSÍC KNIHY“, budeme na pokračování uveřejňovat ve Zpravodaji „POVÍDÁNÍ NEJEN O KNÍŽKÁCH“ se Slávkou Kopeckou, spisovatelkou,
nakladatelkou, dobrou kamarádkou, sousedkou a hlavně lidickou občankou z Oradourské.
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MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY text: Irena Přibylová
Milé maminky a tatínkové z Lidic a okolí,
i v tomto roce Vás budeme prostřednictvím
Lidického zpravodaje informovat o dění
a aktivitách našeho Mateřského centra Lidičky.
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali
na aktivity a akce, které jsme pro Vás připravili
na únor 2012.
Nejprve bychom rádi upozornili na změnu
v pravidelném programu - ve středu od 16.00
hod. už nebude pokaždé Výtvarné řádění, ale
tato aktivita se bude pravidelně střídat se
Zpívánkami. Na měsíc únor také chystáme
další výtvarnou dílnu pro dospělé –
korálkování. Budete si moci vyzkoušet jemnou
práci s korálky a úlomky polodrahokamů a
vyrobit si tak pro sebe nebo pro své známé
krásný originální šperk.
Dále připravujeme kurz Masáže kojenců
a dětí, který začne právě v únoru. Kurz povede
zkušená fyzioterapeutka, která se ve své profesi

věnuje především dětem. Tento kurz je určen
miminkům a dětem od 6 týdnů do cca 1 roku
(zájemci budou rozděleni do skupinek dle věku
dětí) a bude probíhat jednou týdně cca 2 hodiny
po dobu 3 týdnů.
Cena kurzu je 900 Kč. Na kurzu se dozvíte něco
o polohování miminek, správné manipulaci
s dětmi,
aromaterapii,
muzikoterapii
a především se naučíte provádět masáž celého
těla Vašeho dítěte.
Každá maminka v průběhu kurzu získá spoustu
nových teoretických i praktických rad
a zkušeností jak s dítětem správně pracovat tak,
aby podpořila jeho rozvoj a psychickou
i fyzickou pohodu.
Více informací včetně přihlášek k programu na
únor a ke kurzu Masáže kojenců a dětí
naleznete na www.mclidicky.cz nebo volejte
na tel. 605 806 074.

Program MC Lidičky na ÚNOR 2012
1. 2. 2012
8. 2. 2012
15. 2. 2012
19. 2. 2012 od 15.00 hod.

22. 2. 2012
24. 2. 2012
9.00 – 11.00 hod.
29. 2. 2012

výtvarné řádění – vyrobíme si valentýnské cukrové srdíčko
Zpívánky – přijďte si s dětmi zazpívat známé písničky a
vyzkoušet si různé hudební nástroje, vstupné 30 Kč
výtvarné řádění – budeme vyrábět masopustní obličejové
masky z papíru
výtvarná dílna pro dospělé – Korálkování – přijďte si vlastnoručně vyrobit technikou proplétání šperk z korálků, zlomků polodrahokamů a rokajlů navlečených na lanko zakončené magnetickým zapínáním. Můžete si zkusit vyrobit náhrdelník (cca
100 Kč), náramek (cca 80 Kč) nebo náušnice (cca 50 Kč).
Vstupné do centra 30 Kč pro nečleny a 20 Kč pro členy MC.
V případě Vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do
16.2. a to prostřednictvím SMS, telefonu, e-mailu nebo on-line
registračního formuláře, který je k dispozici na našich stránkách
www.mclidicky.cz
Zpívánky – přijďte si s dětmi zazpívat známé písničky a vyzkoušet si různé hudební nástroje, vstupné 30 Kč
první lekce kurzu Masáže kojenců a dětí
výtvarné řádění – technikou decoupage si vyrobíme dětské
puzzle
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MC LIDIČKY - „PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU“ text: Irena Přibylová
Vážení rodiče, rádi bychom touto cestou oslovili
především ty z Vás, kteří se chystáte v tomto roce
umístit své dítě do MŠ v Lidicích. Naše
MC Lidičky navázalo s MŠ v Lidicích spolupráci
na programu „Příprava na školku.“ Tento
program zahrnuje pravidelné návštěvy dětí s rodiči
v mateřské školce u nás v Lidicích, seznámení se
s chodem školky nebo třeba setkání rodičů s paní
ředitelkou MŠ v mateřském centru, kde se dozvíte
například o současných problémech adaptace, co

dělat aby jste Vy i Vaše dítě zvládli nástup
do školky v co největší pohodě a mnoho dalších
užitečných informací. Návštěvy školky budou
probíhat pravidelně vždy každé první pondělí
v měsíci od 9.30 hod. První návštěva se uskuteční
5. 3. 2012, kdy tento den bude i dnem otevřených
dveří v MŠ v Lidicích. V případě, že máte zájem se
tohoto programu účastnit nebo se chcete na něco
zeptat, napište nám na email: info@mclidicky.cz
nebo volejte na tel: 605 806 074

Z P R Á V Y Z O Á Z Y - Návštěva dětí z MŠ Lidice text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

Už je sice dlouho po svátcích, ale dovolte nám,
abychom poděkovali místní Mateřské školce
za zpříjemnění předvánočního shonu. Dětičky
a paní ředitelka s paní učitelkou nám přišly
zazpívat koledy. Děti nám přinesly i dárečky, které
ve školce vyráběly. Měli jsme pro ně také odměnu.
Oáza jim nabídla sladkosti a my, jak jinak, nějaké

ty hračičky. Bylo to krásné dopoledne. Pak jsme
pokračovali oslavou narozenin pana Vyhlídky
a paní Krejčíkové a taky jsme si hned udělali
vánoční besídku i s rozdáváním dárků. Vše bylo
spojeno s vernisáží obrazů. Na návštěvu přišla
i paní starostka. Byl to krásně strávený den. Moc
se nám to všem líbilo.

Nepřehlédněte!!! PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH PRACÍ A TEXTOVÉ TVOŘIVOSTI
Motto: „Na počátku všeho je lidské snění.“ (Larry
Niven) Školní družina a Dům s pečovatelskou
službou v Buštěhradě vyhlašují společně
přehlídku dětské výtvarné a textové tvořivosti s
názvem „POHÁDKOVÉ BYTOSTI“ pro děti ve
věku do patnácti let. Projekt vznikl po mnohaleté
spolupráci obou zařízení, výměně zkušeností
a velkém počtu vzájemných návštěv. Program:
● Přehlídka proběhne před oslavami Dne matek
v prostorách Domu s pečovatelskou službou
v Buštěhradě dne 9. května 2012 od 14.00 hodin

(čas může být operativně upraven).● Slavnostní
zahájení ● Krátké autorské čtení ● Vernisáž
výtvarných prací. ● Hudební doprovod - soubor
Duha. Propozice: ● Do 30. dubna 2012 budou
přijímány krátké autorské texty a dvojrozměrné
práce různých výtvarných technik. ● Označení
prací: jméno a příjmení autora, věk, název
práce, adresa zařízení, které dětské dílo
posílá. Kontakt: ► Anna Holeyšovská, školní
družina při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad, Tyršova 77,
273 43. Telefon: 312 250 878
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
rozhovor připravil: Zdeněk Fous
poznámka redakce: v březnovém vydání 2011 (str. 8), jsme otiskli příběh Lidice A. Candelario Matos
z Portorika. Tento příspěvek byl však velice stručný. Nyní, když se Lidice Candelario rozhodla zúčastnit
se vydání katalogu, který připravuje Památník Lidice – „Ženy se jménem Lidice“, uvádíme celé její
vyprávění.

Jmenuji se Lidice A. Candelario Matos a narodila jsem se 5. listopadu 1952 ve městě
Mayaguez, na západní straně ostrova Puerto
Rico. Puerto Rico je nejmenší ostrov z Velké
Antily v Karibiku.
V současné době bydlím ve městě Bayamon,
Puerto Rico. Studovala jsem bakalářský titul
na Pedagogické fakultě University of Puerto
Rico a získala jsem doktorát v oboru sociální
práce, Graduate School of Beatriz LaSalle,
University of Puerto Rico.
Pracovala jsem 32 let ve vládě Puerto Rico a to
v různých vládních agenturách: Ministerstvo rodiny, kde jsem se stala náměstkyní ministra
pro děti a rodinu i služby, záležitosti
spotřebitelů, regionální ředitelka Bayamon obce
Carolina, ředitelka Katedry rodinné služby
a na ministerstvu spravedlnosti, jako soudní
sociální pracovník a později jako ředitel Úřadu

pro odškodnění oběti trestného činu. Odešla
jsem před 4 roky. Nyní pracuji, jako výkonná
ředitelka na Puerto Rico v kapitole Národní
asociace sociálních pracovníků.
Můj příběh s pojmenováním Lidice je dost
zajímavý. Vyprávěla mi ho moje matka Angela
Matos. Když jsem se narodila v nemocnici Bella
Vista ve městě Mayaguez, tak u porodu byla
porodní asistentkou jeptiška. Ona když mne držela v náručí, tak řekla mamince, že jsem podobná její neteři, která se jmenuje Lidice.
Moje matka a můj otec Hector Candelario
o historii tohoto jména nic netušili, jméno se jim
ale zalíbilo a proto souhlasili s mým
pojmenováním na Lidice.
Když mi bylo 12 let, tak se mě zeptal Dr. John
R. Vilaro, jestli jsem si vědoma původu svého
jména. Odpověděla jsem, že nic nevím. On mi
prvně
řekl,
že
Lidice
byla
obec
v Československu, kterou za 2. světové války
němečtí nacisté srovnali se zemí, muže zastřelili, děti zavraždili plynem a ženy uvěznili
v koncentračním táboře Ravensbrück.
V patnácti letech jsem objevila v novinách
Puerto Rico příběh o obci Lidice. Tak dlouho

jsem si příběh četla, až se mi papír s článkem
úplně rozpadl. Od té doby stále nosím ve svém
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srdci tento příběh spojený s mým jménem.
V roce 70. výročí lidické tragedie mi bude
60 roků. Jsem vdaná za Cesara Candelario
a máme dvě děti. Syna a dceru.
Tři vnoučata, dva kluci jsou od syna a to Cesar
Rafael a Rafael Eduardo. Od dcery máme
vnučku jménem Isabel. Mým koníčkem je
hlavně čtení knih a to na různá témata. Pak také
ráda píši básně i texty k písním.
S oblibou trávím volné chvíle na pláži, a to
zejména na Manatee, kde máme letní byt, který
nazýváme „místo mezi nebem a mořem.“
Všem občanům Lidic bych chtěla říci, že jsem
hrdá na jméno, které nosím. Je to poklad v mém
srdci, protože jeho symbolika je synonymem
pro statečnost, vytrvalost, odhodlání a touhu
šířit mezi lidmi velkou lásku.
Rozhodně mají tato slova velký smysl
pro vlastenectví a oddanost k historickým
kořenům. Prostřednictvím vědomostí o historii
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obce, jsem se naučila milovat hodnoty, respekt
a touhou po pocitu soudržnosti. Krásná tradice,
že Lidice budou žít je hodna k následování
i pro jiné národy.
Bydlím daleko až na Puerto Rico, ale Lidice
miluji. Přeji si z celého srdce obec i pietní území
navštívit. Věřím, že se mi to v roce 70. výročí
lidické tragedie podaří.
Ráda bych také poděkovala Zdeňku Fousovi,
který mne, jako první kontaktoval a nejvíce informoval o současném dění v obci Lidice.
A nejen mne, ale mnoho žen na celém světě

a proto ho považujeme za našeho přítele
z Lidic. Stálé požehnání a hodně zdraví.
Sbohem. Posílám velké objetí. Přeji Vám
v Lidicích hodně štěstí. Doufám, že se mi
v blízké budoucnosti splní velké přání
a navštívím obec Lidice.
Lidice Candelario
Puerto Rico 23. 12. 2011

Popis k fotografiím: 1. Lidice Candelario v čepici s logem „Lidice žijí dál“ - fotografie
u státní vlajky Portorika. 2. Generální prokurátor Portorika pan Hon Roberto Sánchez Ramos
při otevření kanceláře ředitelky Úřadu kompenzace oběti trestného činu. (Lidice zcela vpravo)
3. Lidice a manžel César A. Candelario González, 4. Lidice Candelario s rodinou.
,

VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII
Dílny probíhají od 14.00 do 15.30 hodin v budově Lidické galerie.
sobota 18. února 2012
Masopust a masky - vysvětlení svátku, ukázky masek a jejich výroba
Poplatek za dílnu je 20,- Kč. Při zakoupení vstupenky do Památníku
Lidice je pro děti dílna zdarma. Pracovní oblečení nutné. Vzhledem
k omezenému počtu míst rezervujte na: borova@lidice-memorial.cz,
tel. Marie Borová 312 253 063, 739 562 267 nebo osobně v recepci LG.
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ŽIJÍ LIDICE V KAŽDÉM MĚSTĚ???
Téměř v každém městě, vesnici v Čechách ve Slezku
i na Moravě nalezneme ulici, která je pojmenována na památku
Lidic. (Lidická, Lidických žen, apod.) Prosíme pošlete nám fotku
ulice i s Vámi u názvu ulice a napište město, vesnici, ve kterém
se nachází! Foto může být i z vaší návštěvy v obci či městě.
Do 31. 12. 2012 na e.mail:
havlujova.gabriela@seznam.cz
Děkujeme. (některé z vás vylosujeme a dostanete knižní
publikace z Památníku i Obecního úřadu Lidice)
fotografie: Kutná Hora - Olga Zubová v Lidické ulici

DOPIS OD PŘÁTEL NAŠÍ OBCE LIDICE - RODINY ŘÁPKOVY Z BOŘANOVIC
(rodina Řápkova jsou muzikanti, nahráli písničku o Lidicích, CD je uloženo v lidickém muzeu)
Dobrý den, pane Zdeňku. Získala jsem
od Stanislava Řápka (bratra mého manžela)
a jeho přítelkyně pár informací o jejich návštěvě
Panamy, konkrétně vesnice Lidice blízko Panama City. Posílám Vám je neupravené, tak,
jak jsem je z vyprávění zaznamenala. Protože
se jedná jen o vyprávění zážitků a postřehů,
mohou být některé informace nepřesné. Stejně
tak nevím, jak se správně píší jména panamských obyvatel. S přátelským pozdravem,
Jitka Řápková

LIDICE V PANAMĚ z vyprávění našich mladých cestovatelů:
Rozloha vesnice Lidice je cca 1 km, domky se
táhnou podél silnice z obou stran. Nachází se
asi 1 hodinu autobusem z Panama City, cestovatelé jeli z Panama City na Albrook a pak ještě

někde přestupovali. Uprostřed náměstí je pomník, nyní neudržovaný, podle fotky věnovaný

událostem vztahujícím se k datu 31. října 1943.
Je na něm nápis ve španělštině.
(poznámka redakce - na pomníku je napsáno:
LIDICE 31. října 1943. Změna názvu obce
se zastupiteli: Esteban Arosemena, Domingo
Gonzáles, Simón Martéz, Nicanor Sabia, Felipe Yangüez, Arturo Barsatto.)
Lidé jsou tu přátelští, soudě podle dvou osob,
které jako jediné potkali v blízkosti vesnice.
Vesnice se nachází v údolí, obklopena pohořím,
teče tam řeka či potok.
Otevřen byl pouze klasický kamenný obchod
Vietnamců se smíšeným zbožím. Je zde autobusová zastávka na mávnutí. Domky udržované, hodně barevné, modrá, růžová, žlutá…
Na zahradách pěstují banány. Na kraji vsi je
hřbitov s kachlíčkovanými hroby, uprostřed vsi
knihovna, nacházející se blízko školy a obchodu
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Vietnamců - dá se říct na návsi, pokud vůbec
můžeme určit, kde je vlastně náves. Některé
domy jsou oplocené nízkými ploty, jiné
neoplocené, bez poštovních schránek.
Cestovatelé
sem
přijeli
v
neděli
v poledne. Vzduch byl horký, asi 40°C, v potoce
či řece za Lidicemi zrovna lidé myli auto.
Rostl tam žlutý strom, podle místních obyvatel
názvem „árbol amarillo“, ze zvířat jen pes, hřiště
z kopce, tráva spálená od sluníčka, branky
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bez sítí. Cestovatelé tu předali jedné obyvatelce
Lidic CD disk „Lidice žijí v našich srdcích
a písních“ od kapely Bořanky a 2 knížky v AJ
o Lidicích poskytnuté ředitelem památníku
p. Červenclem.
Zmíněná obyvatelka vesnice (snad jménem
Lurdi) byla černé pleti a pracovala v Panama
City. Oba dárky předala místní knihovně, jednu
z knížek si ponechala. Cesta se uskutečnila
v době od 6. února do 11. března roku 2010.
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Z KORESPONDENCE ŘEDITELE PAMÁTNÍKU LIDICE S OPERNÍ PĚVKYNÍ

LIDICE RÓBINSON
překlad z angličtiny: Jitka Müllerová - Památník Lidice
Vážený pane Červencle, prosím, přijměte můj
vřelý pozdrav, stejně jako mé přání všeho

nejlepšího v roce 2012. Omlouvám se za to, že
jsem nenapsala dříve, ale konec roku je
pro mne vždy velmi rušné období.

Mimochodem, opravdu se velmi těším
na splnění mého dětského snu - navštívit Vaši
krásnou zemi a vystoupit v Památníku Lidice
v červnu tohoto roku. Zkoušela jsem od Leoše
Janáčka Ave Maria, a musím přiznat, že jsem si
tuto píseň absolutně zamilovala. Taky jsem
vybrala skladbu z mé domoviny, „Taita Quishpe“
(„otec Quishpe“ čti Kišpe) a Schubertovo známé
Ave Maria. Pošlu Vám vše v brzké době.
Na druhou stranu, bych se Vás ráda zeptala,
jestli je nějaká možnost, abych mohla zůstat
o něco déle v České republice. Jak jsem již
psala, mám od dětství hluboký vztah a lásku
k Vaší zemi, protože jsem jako dítě mívala
plakát hradu Vyšehrad na stěně v mém pokoji
a snila jsem o jeho návštěvě. Chtěla bych se
podívat do pražského Národního divadla, a též
do míst, kde byly nejprve provedeny Mozartovy
opery, a také strávit nějaký čas s naším
společným přítelem, Zdeňkem Fousem, kterého
znám jen prostřednictvím internetu. Ráda bych
zůstala ve Vaší zemi tak dlouho, jak mi dovolí
pracovní vytížení, tedy do neděle 17. června
2012. Prosím, dejte mi vědět, jestli existuje
něco, co ještě potřebujete vědět. Děkuji vám za
tuto báječnou příležitost, a za všechnu vaši
tvrdou práci při organizaci a propagaci
Památníku Lidice. S upřímným pozdravem,
Lidice Róbinson, Buenos Aires 8. 1. 2012

► Lidice Róbinson je význačná ekvádorská mezzosopranistka v angažmá divadla opery Buenos Aires
v Argentině. 9. června 2012 od 20.00 hodin vystoupí v programu „Děkovného koncertu“ v Lidicích.
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