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11. LISTOPADU NA SV. MARTINA BÝVALO V LIDICÍCH POSVÍCENÍ
Nejstarší veřejnou budovou v Lidicích byl farní
kostel sv. Martina (1352). První zpráva
o lidickém faráři je z r. 1357, kdy sem potvrdili
vladykové Jan z Makotřas a Smil z Lidic, jako
faráře kněze Mikuláše. Za husitských válek byl
kostel zničen, ale ještě v 16. století zde působili
kněží podobojí. Podruhé byl kostel zničen
za třicetileté války. Kostel byl přestavován
r. 1672, ale poslední svoji podobu získal až
za Anny Františky, velkovévodkyně Toskánské
a stavěn byl čtyři léta nákladem 7.000,- zlatých
stavitelem Václavem Špačkem, měšťanem
Nového Města Pražského. Po deseti letech byla

přistavěna střecha, zbavená těžké kopule
a plochá imitovaná klenba vyzdobená malbami
Karla Kováře, měšťana a malíře z Malé Strany.
Byla to budova vkusná, prostorná, ve slohu
barokním, s průčelní věží s helmovitou
střechou. Na hlavním oltáři byl obraz sv. Martina
od malíře Rudolfa Müllera z r. 1861. Posledním
farářem byl od r. 1909 - 1942 Josef Štemberka.
Zdroj: LIDICE. Čin krvavého teroru a porušení
zákonů i základních lidských práv.
Vydalo Ministerstvo vnitra, Praha 1946
Ilustrace od výtvarnice:
Su e L aw- W eb b
Stoke-on-Trent, Velká Británie
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PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji OÚ Lidice za milé přání a hezký
dárek k mým 95. narozeninám. Udělali jste
mi velkou radost. Při této příležitosti bych
chtěl také poděkovat MUDr. Karlu Jeřábkovi
za jeho starostlivost a péči.
František Musel, Lidice
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JUBILANT V ŘÍJNU
70 let

Pavel Knor

*17.10.

• Milý Pavle Knore, omlouvám se Ti, že
jsem zapomněl do říjnového Zpravodaje
vložit přání k Tvým krásným narozeninám. Opožděně, ale upřímně, Ti
za všechny přeji vše nejlepší a hlavně
pevné zdraví. Redakce - Zdeněk Fous

PODĚKOVÁNÍ OD NAŠICH (přespolních) ČTENÁŘŮ
• Ráda bych pozdravila Lidice a jejich zpravodaj,
díky němuž mám možnost je poznat trochu
blíže. Svět je opravdu malý. Na setkání kronikářů v Lysé nad Labem jsem se seznámilase
spoustou milých a zajímavých lidí. Mezi nimi i
zprostředkovaně s Miloušem Červenclem ředitelem Památníku Lidice, který mě zase seznámil
se Zdeňkem Fousem. ☺
Jsem ráda, že měli ten nápad a poslali mi
nejdříve webový zpravodaj Lidic, a později zajistili i tištěná čísla. Sama jsem kronikářka a také
šéfredaktorka našeho obecního zpravodaje a
mám k těmto činnostem velmi vřelý vztah. Ráda
se, pokud mám možnost, inspiruji i u jiných
obcí. Ve vašem zpravodaji mě nejvíce oslovily
příběhy žen, které se jmenují Lidice.

Tyto příběhy mne natolik zaujaly, že jsem požadala o zaslání letošních zpravodajů, které jsem
vystavila i na naší výstavce u příležitosti vyhodnocení Soutěže zpravodajů Rychnovska 2011.
Myslím, že každý, kdo si přečte některý z těchto
příběhů, nezůstane lhostejným a bude se
na svět dívat trochu vlídnějšíma a snad
optimistickýma očima.
Z obce Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou,
zdraví, Dáša Honsnejmanová
Knihovna U Mokřinky
www.obecmokre.cz/knihovna
www.obecmokre.cz/kronika
www.obecmokre.czwww.obecmokre.cz/zpravodaj2

• Pane Zdeňku, velice děkuji za další číslo Zpravodaje v elektronické podobě. Jeho čtení je pro mne
malým svátkem - podobně prožívám jen čtení Zpravodaje Společnosti bratří Čapků. Čtu pomalu
a psané si vychutnávám. Články si dávám „za odměnu“. Vždy se velice dojmu. Obdivuji také Vaši
činorodost - pokaždé když čtu něco, na čem jste se podílel, zahřeje mne u srdce. Velice si Vás vážím, jste obdivuhodně statečný a s osudem bojující člověk, což je pro mne motivující.
Přeji Vám krásný den a mnoho zdaru! S úctou Vendy Fialová z Říčan

DŮLEŽITÉ INFORMACE
• Vážení občané, Magistrát města Kladna se na Vás obrací se žádostí o přenechání vzrostlého
stromu (smrk, jedle), jako vánoční strom pro Město Kladno. Předem děkujeme za nabídky. Magistrát města Kladna Odbor dopravy a služeb Kladno. Vyřizuje: Pavla Podaná,
tel. 312 604 333, 724 801 560, e-mail: pavla.podana@mestokladno.cz
• Oznamujeme všem majitelům „EKO-popelnic“, že se BIOODPAD bude svážet ještě do poloviny
listopadu (tzv. svozy navíc), a to 1.11. 2011 a 15.11. 2011 - což bude poslední svoz.
(MPS Kladno, spol. s.r.o. Kateřina Milerová, MPS Kladno, spol. s.r.o., mob. tel.: 606 526 526)
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SLAVNO STNÍ PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH O BČÁNKŮ text a foto: Bára Kučerová

Ve středu 14. září 2011 byli na OÚ Lidice přivítáni noví občánci. Příjemnou atmosféru pomohly
svým zpěvem vytvořit děti z MŠ Lidice pod vedením paní ředitelky Soni Macháčkové. Po vystoupení dětí k malým občánkům, rodičům i příbuzným promluvila starostka obce paní Vero-

nika Kellerová. Stejně jako ona přejeme
Amálce, Tomáškovi, oběma Maruškám, Adélce
a Karolínce ať se jim v Lidicích líbí a ať je jejich
život plný radosti. (další fotografie naleznete:
http://www.obec-lidice.cz/fotogalerie/foto-zakci/vitani-obcanku-14-9-2011/)

MAT E ŘS K É C E NT R UM L I DI ČK Y - text i foto: Irena Přibylová
Vážení rodiče, prarodiče a všichni ostatní účast dětí z Lidic i okolí na prvních kroužcích
příznivci MC Lidičky, opět přicházíme s další byla nad očekávání vysoká. Většina malých
várkou informací z našeho mateřského centra. návštěvníků se s nadšením vrhla do výroby
Ve středu 5. října 2011 se nám podařilo papírových draků, někteří se přišli jen podívat
pravidelným programem zahájit činnost centra a pohrát si s našimi hračkami, další si přišli
v nových prostorách a musíme se pochlubit, že zacvičit, ale co je především důležité, všichni se
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dobře bavili. A co pro Vás chystáme
v listopadu? Pravidelný program bude probíhat
dle rozvrhu - navíc chystáme opět Zpívánky
a nově pak promítání pohádek. Tentokrát
nezapomínáme ani na Vás, na dospělé připravili jsme pro Vás prezentaci výrobků
z neprosakujícího froté (chrániče na matrace, bryndáky atp.), výrobků plněných PES
mikrokuličkami, zdravotních polštářků, případně polohovacích pomůcek a mnoho dalšího s možností následného zakoupení výrobků
(kdykoliv) se zajímavou slevou určenou speciálně pro návštěvníky našeho centra.
Dále nás čeká první výtvarná dílna pro dospělé
- vyrábění a zdobení adventních věnců.
Na přelom listopadu a prosince plánujeme
v našem mateřském centru akci Úsměv
pro rodinu - jedná se o možnost využití služeb
2. 11. 2011
7. 11. 2011
od 17.30 hod.

9. 11. 2011
14. 11. 2011
16.30 - 18.00 hod.
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profesionálního fotografa přímo u nás v
Lidicích. V prostorách MC Lidičky bude probíhat
focení dětí i celých rodin. Pan fotograf pro nás
chystá speciální cenově výhodné foto balíčky
včetně možnosti vyrobení PF z nafocených
fotografií, které mohou být i krásným vánočním
dárkem pro Vaše příbuzné i přátele.
V případě zájmu o focení nás kontaktujte, rádi
zodpovíme Vaše dotazy a rezervujeme pro Vás
místo. Bližší informace se dozvíte na webových
stránkách: www.mclidicky.cz, můžete nás
kontaktovat na tel: 605 806 074 nebo napište
na e-mail: info@mclidicky.cz. Ještě jednou
bychom touto cestou rádi poděkovali středisku
Oáza za zapůjčení jejich prostor pro naše první
setkávání, kam jsme si s dětmi chodili zacvičit
a pohrát s hračkami a doufáme, že tímto naše
spolupráce neskončila.

P ro g ram MC L id ič ky n a L I ST O P AD 201 1
Výtvarné řádění - vyrobíme si strašidlo z řepy.
Prezentace výrobků z neprosakujícího froté (chrániče na matrace,
bryndáky atp.), výrobků plněných PES mikrokuličkami, polohovacích
pomůcek a mnoho dalšího s možností následného zakoupení zboží
se zajímavou slevou sjednanou přímo pro návštěvníky našeho centra
(pozn. prezentované výrobky NENÍ podmínkou zakoupit, jedná se především o informativní prezentaci). V případě zájmu je nutná rezervace - přihlásit se můžete e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo on-line
registračního formuláře, který je k dispozici na našich stránkách
www.mclidicky.cz a to do 6. 11. 2011. Hlídání dětí zajištěno. Vstupné
30,- Kč pro nečleny, 20,- Kč pro členy.
Výtvarné řádění - namalujeme a vyrobíme si panáčka z listí, větviček
a dalších přírodnin.
Promítání pohádek - přijďte si s dětmi užít podvečer plný pohádek, ty budou za doprovodu čteného textu promítány ze starých filmů.
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16. 11. 2011

Výtvarné řádění – vyrobíme si zvířátka z barevného papíru, roliček od toaletního
papíru a vaty.

21. 11. 2011
16.00 - 17.00 hod.
23. 11. 2011

Zpívánky - vhodné pro děti od 1 roku, zpívání, hraní, rytmizace říkadel.
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Výtvarné řádění - vyrobíme si papírový větrník.

26. 11. 2011
od 15.00 hod.

Výtvarná dílna pro dospělé - výroba klasických a závěsných adventních
věnců - Přijďte si vlastnoručně vyrobit svůj adventní věnec nebo závěs na dveře. K
dispozici budete mít veškerý nezbytný materiál pro výrobu (korpus, větvičky,
svíčky, držáky na svíčky atp.). Různé doplňky pro výrobu také budete mít možnost
zakoupit přímo na místě nebo můžete využít své vlastní. Přibližná cena věnce je
250,- Kč (přesná cena bude stanovena dle použitých materiálů a ozdob přímo na
místě) plus vstupné do centra (30,- Kč pro nečleny, 20,- Kč pro členy).
V případě vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 13. 11. a to prostřednictvím SMS, telefonu, e-mailu nebo on-line registračního formuláře, který je
k dispozici na našich stránkách www.mclidicky.cz. Abychom byli schopni zajistit
vhodný materiál, prosíme také o informaci, jaké barevné ladění věnce si přibližně
představujete.

30. 11. 2011

Výtvarné řádění - vyrobíme si papírový zápich s motivy čertíků, Mikuláše
a andělíčka.

Vstupné se odvíjí od jednotlivých aktivit. Základní vstupné je 20,- Kč pro členy občanského sdružení
MC Lidičky a 30,- Kč pro nečleny. Vstupné na výtvarné řádění je zvýšeno na 30,- Kč pro členy
a 40,- Kč pro nečleny z důvodu nákupu materiálu a výtvarných potřeb. Na nepravidelné aktivity je
vstupné určeno dle nákladů, popřípadě bude dobrovolné. Naše kapacita je omezena, proto budeme
rádi, pokud si u nás na jakoukoli aktivitu rezervujete místo formou SMS zprávy, emailem nebo telefonicky. Děkujeme.
Za MC Lidičky, Irena Přibylová a Petra Radová

ZAHAJOVACÍ POŘAD LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ SE VYDAŘIL - foto: R. Hanzlíková
Večer v úterý 4. října 2011 byl zahájen již
7. cyklus oblíbených Lidických zimních večerů.
Do „Křesla pro hosta“ usedl zcela netradičně
moderátor večerů Robert Tamchyna, redaktor
Českého rozhlasu a k němu přisedl spisovatel
Zdeněk Mahler, aby se netradičně ujal role
průvodce večerem. Na pódiu seděli dva zkušení
profesionálové, kteří nepřišli diváky pouze pobavit, ale především zaujmout svými životními
postřehy a zkušenostmi. Hudebníci, kteří se
také netradičně sešli hned tři, jakoby pochopili
zvláštní atmosféru a předvedli jímavé skladby
s bravurou jim vlastní.
Ihned po „Křesle pro hosta“ následoval křest

knihy „Lidické podvečery s hvězdami II“
s nezbytnou autogramiádou. V nastávajícím
zimním období se mohou návštěvníci LZV těšit
na mnoho osobností, ale i na skvělé koncerty
a divadelní představení.

• Veřejná Knihovna Lidice děkuje Památníku Lidice za krásnou knihu: „Lidické
podvečery s hvězdami II“. Těšíme se na Vás každý pátek od 16.00 - 18.00 hodin.
Hanka a Anička Vondráčkovy
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ZE ŠKOLY DO ŠKOLY
text i foto: Anna Holeyšovská vedoucí vychovatelka, ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě

Dnes 22. září v noci nastává podzimní rovnodennost. Každoročně toto roční období vítáme.
Tentokrát však bylo vítání trochu jiné. Ve vestibulu staré školní budovy je malý památníček,
odhalený letos v květnu dětem ze starých Lidic,
které školu navštěvovaly do června 1942 a již
nikdy se do ní nevrátily. Právě tam přivítaly děti
ze všech oddělení první podzimní den s malým
předstihem. Současně si připomněly, že přesně
před sedmdesáti lety začal těmto dětem poslední školní rok i podzim a žádný další již nenásledoval.
Po krátkém vzpomínání se skupina žáků

porovnávaly rostliny, dřeviny a keře se známým
okolím rybníků v Buštěhradě. Z vodní hladiny si
hlučnější návštěvníky zvědavě prohlížela
kachna lyska, která se za nimi ke břehu
odvážila až po dlouhém váhání.
Děti se však zaměřily na byliny a daly se
do podrobného zkoumání šťovíku kyselého,
hluchavky, rákosu obecného, plodů hlohu
a jeřábu. Největší úspěch však měly žáby, které
se vyhřívaly na sluníčku podél celého potoka
a děti je svým dupáním vylekaly. Jedna za
druhou naskákaly do vody, což bylo odměněno
tleskáním a radostným pokřikováním všech.

ze druhého oddělení vydala na malý výlet.
Navštívila Památník Lidice. Zastavila se na již
dobře známých místech a položila kytici
u sousoší dětí. Než došla k místu, kde stála
škola, provedla přírodovědné bádání v okolí
rybníka a potoka. Děti zajímal přilehlý biotop,

To už zbývalo jen pár metrů k cíli dnešního putování. Základy školy, místo, ze kterého se dříve
také ozývalo milé štěbetání, bylo před námi
a času na vyprávění i prohlídku bylo hodně.
Při zpáteční cestě do Buštěhradu nás příjemně
doprovázelo sluníčko a povídání o tom, co jsme
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viděli a poznali, nebralo konce. Pietní území
jsme nechtěli opustit jen tak, a proto poslední
zastavení patřilo výstavě školních družin, kde si
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děti naposledy (některé prvně) prohlížely
exponáty své i svých vrstevníků z jiných škol,
protože výstava již 30. září skončí.

VÝSTAVA „SIR BARNETT STROSS“ 3. října - 31. prosince 2011
h t tp :// ww w.l id ic e- m em o r i al.c z/
Pro velký zájem návštěvníků, obzvláště z Velké
Británie, se do výstavní síně In Memoriam opět
vrací putovní výstava „Sir Barnett Stross“.
Sir Barnett Stross byl anglický lékař, britský

poslanec, mecenáš umění a zejména člověk,
který velkou část svého života zasvětil obnově
obce Lidice.
Již v září 1942 bylo díky jeho iniciativě založeno
hnutí „Lidice Shall Live“, jehož výstižný název
znamenal jediné: nedopustíme, aby tato obec
zmizela z mapy světa. Cílem putovní výstavy,
která je zhotovena na 8 výstavních a 1 úvodním
banneru, je představit Sira Barnetta Strosse
jako významnou osobnost poválečných Lidic
a připomenout jeho podíl na současné podobě
této obce a Památníku Lidice.
Autor výstavy: Mgr. Gabriela Havlůjová
a kolektiv Památníku Lidice.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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VÝMĚNA TÚJÍ NA SPOLEČNÉM HROBĚ LIDICKÝCH MUŽŮ foto: Milouš Červencl

Ve dnech 4. - 6. října 2011 byla firmou ROZA
provedena dlouhodobě plánovaná výměna tújí
na společném hrobě lidických mužů. Původní
túje zde byly vysazeny před více jak šedesáti
lety, ale vlivem nedostatečné údržby zeleně,

zejména v letech 1990-2000, došlo k jejich
přerůstání a postupnému zakrývání dřevěného
kříže. Nově vysazené túje dosahují výše cca 2
metrů a budou pravidelně upravovány tak, aby
plnily jejich okrasný účel. www.lidice-memorial.cz/

VÝSTAVA „VÍTĚZNÝ BOJ - ČS. ZAHRANIČNÍ ODBOJ VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE“
Vernisáž k této výstavě se uskutečnila v pondělí
3. října 2011 od 13 hodin ve výstavní síni
Pod Tribunou. Pro zvýšení popularizace těchto
událostí, byla při zahájení vernisáže výstavy přítomna čestná jednotka AČR a Ústřední hudba
AČR.
Výstava Svazu letců České republiky
pod názvem „Vítězný boj - čs. zahraniční odboj
ve druhé světové válce“ obsahuje ucelený,
stručný
průběh
historických
událostí
na dobových fotografiích, s charakteristikou
všech zásadních událostí. Má dvě složky popisující jak pozemní, tak leteckou součást čs. Národ-
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ního odboje ve druhé světové válce na všech
bojištích, kde se ve spojenecké alianci zúčastnili
bojů příslušníci československých zahraničních
jednotek. V závěrečném období války - od počátku r. 1945 - je charakterizována situace ve
Střední Evropě a průběh osvobozování území
Protektorátu, s přímou účastí čs. zahraničních
jednotek, až po vítězný návrat čs. letců z Velké
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Británie dne 13. srpna 1945 do osvobozené
Prahy. Památník Lidice nebyl vybrán pro tuto
výstavu náhodně. LIDICE, symbol nacistické
zvůle a násilí na civilním obyvatelstvu a proti
tomu odhodlanost čs. vojáků v boji
za osvobození republiky zahraničním odbojem.
Výstava potrvá až do 31. prosince 2011.
(fotografie: web Ministerstva kultury)

PAMÁTNÍK VÍTKOV, SYMBOLICKÉ MÍSTO NAŠICH DĚJIN
text: Eva Armeanová, předsedkyně ČsOL Kladno
foto: Pavel Horešovský - 1. jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova, 2. účastníci před vstupem
do Památníku, 4. manželé Gabriela a Vladimír Havlůjovi s dcerou Klárkou, foto: Stanislav Pítr 3. účastníci z ČsOL Kladno.

Členové ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Kladno, Slaný, Lidice a Československé
obce legionářské Kladno se rozhodli, že v rámci
oslav 28. října navštíví Národní památník
na Vítkově. Tento památník byl otevřen po náročné rekonstrukci v říjnu 2009. Díky podpoře
z fondu hejtmana Středočeského kraje
MUDr. Davida Ratha jsme mohli 1. října

uspořádat zájezd do Památníku na Vítkově,
který patří mezi nejvýznamnější památky spjaté
s vývojem československé a české státnosti
ve 20. století. O zájezd byl velký zájem,
zúčastnilo se ho 49 členů. Nejstarší účastnice
oslavila již 91. narozeniny a nejmladší byla
desetiměsíční Klárka, dcera předsedkyně OV
ČSBS Kladno Gabriely Havlůjové. Zaujala nás
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výstava s názvem „Křižovatky české a československé státnosti“, která zachycuje významná
období v dějinách 20. století. Nahlédli jsme
do prezidentského salónku. S velkým zaujetím
jsme si prohlédli reliéfy československých legionářů a Kapli padlých italských legionářů. Našemu zájmu se těšila nejen helma typu Adrian,
která se stala součástí znaku ČsOL, ale i legionářská vyznamenání. Rádi jsme se prohlédli
další významné řády a prezidentskou standartu.
V Síni osvobození jsme si znovu připomněli, že
svoboda byla vykoupena životy mnoha tisíců
vojáků, kteří položili své životy při osvobození
naší republiky od fašistické zvůle. Padlo také
přes 2000 československých vojáků (některé
z nich naši členové osobně znali). Samozřejmě
jsme se také poklonili ostatkům Neznámého vojína. Velmi příjemným překvapením byla ná-
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vštěva vyhlídky na střeše. Byli jsme okouzleni
nádherným pohledem na Prahu zalitou posledními slunečními paprsky babího léta. Obdivovali
jsme také majestátně vyhlížející jezdeckou sochu Jana Žižky z Trocnova, která patří mezi
největší. Socha Žižky na kopci Vítkov měla původně připomínat nově vzniklý Žižkov, který
vznikl ve druhé polovině 19. století. Slavnostního odhalení se dočkala až v roce 1950.
Naše poděkování patří vedení Památníku, které
se o naše členy ve všech směrech postaralo,
všichni pracovníci byli velmi vstřícní a rádi zodpověděli naše dotazy. Moc bychom si přáli, aby
toto skvělé muzeum navštívilo hodně našich
spoluobčanů a to především z řad mladé generace, pro které slovo vlastenectví není jenom
prázdným pojmem. Rádi se do Památníku zase
někdy přijedeme podívat.

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text a fotografie: Libuše Doušová - za obyvatele OÁZY

Po práci trochu zábavy. V Hostouni bylo posvícení a tak jsme vyrazili. Byli jsme taky na Pěkné hodince. A opravdu, byla moc pěkná. Muzika hrála, lidé zpívali a tančili. Myslím, že si to užili všichni,
kdo přišli. Zůstali jsme až do konce. Domů jsme šli, jak se říká, až s „bubnem“. http://www.seniori-oaza.cz/
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PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE
PŘIPRAVOVANÝCH V RÁMCI „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
SEZÓNA 2011 - 2012 - LISTOPAD
3. 11. 2011 od 18.00 hod.
Křeslo pro Josefa Klímu
večerem provází Jan Mikeš, klavír
Marcel Javorček
7. 11. 2011 od 18.00 hod.
Laudate - Mistři českého baroka a klasicizmu
účinkují: Lyra da camera, Jitka Navrátilová cembalo, Johana Rosická - soprán,
Josef Sadílek - trubka, Bledar Zajmi - violoncello
16. 11 . 2011 od 18.00 hod.
Křeslo pro Veroniku Žilkovou večerem provází Žofie Vokálková, na flétnu hrají
Ž. Vokálková, V. Žilková
22. 11. 2011 od 18.00 hod.
„Můj svět-klarinet“- recitál předního českého
klarinetisty, profesora konzervatoře
ve švýcarském Luganu

účinkují: Milan Řeřicha - klarinet,
Martin Fila - klavírní doprovod
28. 11. 2011 od 18.00 hod.
Křeslo pro Zdeňka Svěráka
večerem provází Robert Tamchyna, klavír
Martin Fila
Vstupenky a předplatné na kulturní akce je
možno zakoupit v recepci Lidické galerie
cena vstupného je 80,- Kč pokud není uvedeno
jinak; cena předplatného je 800,- Kč s platností
do 03/2012, 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

VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII Marie Borová - Památník Lidice

Rádi bychom Vás pozvali na listopadovou výtvarnou dílnu pro děti s názvem Příběhy starých věcí, která se uskuteční v sobotu
26.
listopadu
2011.
Dílna
probíhá
od 14 do 15.30 hodin v budově Lidické galerie.

Poplatek za dílnu je 20,- Kč. 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.
(foto: Památník Lidice)
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
rozhovor připravil: Zdeněk Fous

Jmenuji se Lidice Romay, narodila jsem se
26. května 1967 ve městě Maracaibo státu
Venezuela. V současné době žiji ve městě, ve
kterém jsem se narodila. Je to velké město
v severozápadní Venezuele (4. 200 000 obyvatel). Jeho založení se datuje od 8. září 1529.
Jsem šťastně vdaná za skvělého muže
jménem Alfredo Villalobos (viz foto: 2.)
Doprovází mne i podporuje a má mě stále rád

již 26 let. Máme spolu tři krásné děti, což je
moje největší pýcha. Nejstarší dcera se jmenuje
Astrid Carolina (viz foto: 3 - uprostřed), má 24
roků a pracuje jako ekonomka. Je talentovaná
i velmi inteligentní mladá žena, vytrvale bojuje

za své cíle. Druhý je syn Sergio Alfredo,
(viz foto: 3) má 20 roků a také studuje ekonomii.
Je to zodpovědný a velmi odhodlaný mladý muž
s charakterem, má už svou vizi. Naše nejmladší
dcera Gitsel Carolina (viz foto: 3 - zleva)
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je modelkou. Jako správná máma bych se měla
pochlubit. V roce 2009 se Gitsel Carolina stala
vítězkou v soutěži MISS VENEZUELA.
(viz foto: 4) Ale sláva ji do hlavy nestoupla,
svědomitě studuje na univerzitě práva. Je
krásná a talentovaná, ale ví co v životě chce
dokázat, a to mít rodinu a dobré zaměstnání.
Jsem velmi šťastná za dar, který mi Bůh dal.
Mé mladší sestry se jmenují Hazel Karina
a Deianira Heilly (viz foto: 5 - Hazel vpravo,
Deianira vlevo), které mám moc ráda,
a se kterými mohu sdílet své radosti a strasti.
O své matce, která už nežije, mohu říci, že to
byla velká žena, která mne vychovala, jako
zásadovou ženu. Vedla mne vždy k tomu,
abych se zajímala nejen o sebe, ale i o život
druhých lidí. Také mi neustále vštěpovala,
abych byla dobrým člověkem. Při vzpomínce
na moji maminku se snažím být také dobrou
matkou svým dětem a řídím se neustále jejím
příkladem, ona mne trvale doprovází v mém
srdci.
Můj otec (viz foto: 5) je a byl vždy zodpovědný
člověk, stále žije se mnou, je to moje opora
a obdivuhodný muž, kterého miluji. Dnes
a denně děkuji Bohu za to, že naše rodina je
spolu a šťastná.

V současné době pracuji jako sociální
psycholog v magisterském studijním programu.
Jsem od rána do večera mezi dětmi a o víkendech s učni v učilišti. Miluji svou práci, kterou se
podílím na přípravě dětí pro budoucnost.
(viz foto: 6) Pěstuji v nich touhu učit se
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a napomáhám tak mladým lidem ke splnění
jejich životních cílů a přání. I když se také
setkávám v praxi se skličujícími úkoly výuky,
přesto se stále zajímám v této oblasti o nové
výzkumné procesy, snažím se získávat, co
nejvíce znalostí.
Křestní jméno Lidice, mi vybral můj otec, neznal
v té době celý tragický příběh české obce
Lidice, ale zalíbilo se mu toto cizokrajné jméno,
kterým byla v roce 1942 pojmenována
nemocnice ve městě Caracas, kde jsem se
na oddělení porodnice narodila.
(Poznámka redakce: V rámci oslav desetiletého
výročí Venezuelsko-České Asociace, byla
v březnu 2004 odhalena v Caracasu pamětní
deska, jako vzpomínka na tragickou událost,
která se stala v obci Lidice za 2. světové války.
Tato pamětní deska, byla umístěna v blízkosti
zdejší nemocnice, která nese stejné jméno
LIDICE, aby se venezuelští občané seznámili
s touto krutou historickou pravdou, na kterou by
lidstvo z celého světa nemělo nikdy
zapomenout.)
Když jsme se všichni dozvěděli o historii české
obce Lidice, řekl mi můj táta, že je velmi hrdý
na své rozhodnutí, že mne tehdy pojmenoval
jménem Lidice. Moje jméno, které hrdě nosím,
je výrazem i uznáním všem statečným lidem,
kteří bojovali proti bezpráví i za nepřízně osudu.
Moje krásné jméno Lidice je pro mne neustálou
motivací k překonávaní překážek a vede mne
i k cíli ke kterému se chci dopracovat.
Zdeňku, na tvůj dotaz, jestli znám ve svém okolí
i jiné ženy či dívky stejného jména, odpovídám,
že opravdu nevím, ani v mém městě žádnou
jmenovkyni neznám. Až nyní, zásluhou tvou
a facebooku jsem se dozvěděla, že je nás žen,
které nosíme jméno Lidice, velice mnoho,
docela i v mé vlasti Venezuele.
Na dotaz, jaké mám záliby, koníčky,
odpovídám, že moje záliby jsou různé. Na prvním místě je rodina, pak povolání a k tomu občas ráda s rodinou posedím při grilování. S oblibou si jdu také zaplavat do moře. Miluji krásnou
hudbu. A co tě určitě potěší, co by knihovníka,
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s chutí si přečtu dobrou knihu. Jako správná
Venezuelanka mám ráda tanec. Na co však
nesmím zapomenout, to je, že ráda chodím
i nakupovat, a nejraději něco na sebe. Takže
vidíš, nezapře se ve mně normální ženská.
Nový film Lidice, jsem ještě neviděla, jen
ukázky, které se objevily na internetu. Ráda
bych viděla více. Film je podle mne citově
založené uznání lidem, kteří prošli ve svém
životě mnoha slzami a utrpením. Vyjádřila bych
své pocity slovy naší venezuelské hymny.
„Glorie al bravo pueblo“ (Sláva statečnému
lidu). Samozřejmě, že mým největší přáním je
navštívit obec Lidice. Bylo by úžasné,
kdybychom se v jednom okamžiku, mohly sejít
všechny ženy z celého světa, které nosíme
stejné jméno, tam u vás v obci Lidice.
Prohlížím si ráda na tvém facebooku fotografie
z Lidic, které dostáváš od svých přátel. Nové
Lidice jsou nádhernou a moderní vesnicí, stejně
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tak i jeho obyvatelé. Dej Bůh štěstí všem lidem.
Zdeňku, na závěr mého psaní bych ti chtěla
poděkovat za tvoji záslužnou práci. Díky tobě se
podařilo nás ženy Lidice sjednotit, takže o sobě
víme a nevadí, ve které části světa žijeme.
Všechny víme, kam svým srdcem patříme.
K vám do Lidic.
Ať Bůh žehná tobě i celé tvé rodině.
Z celého srdce tebe i všechny ostatní z Lidic
pozdravuje, tvoje a vaše,
Lidice Romay z Venezuely (8. září 2011)
P.S. Abych nezapomněla, oznamuji, že jsem
od filmového štábu z Prahy obdržela čepici
s mým jménem. Moc se mi líbí, ale ještě mne
nikdo v ní nevyfotil. Až bude příležitost, tak
fotografii brzy pošlu. Potěší mne, když bude
i pro mne možnost zaslání listopadového
Zpravodaje z Lidic. Poštovní adresu přikládám.
Už se těším a upřímně děkuji.

V PLZNI BYLA ODHALENA PAMĚTNÍ DESKA SOCHAŘCE MARII UCHYTILOVÉ
Zdroj: Oficiální informační server města Plzně - http://www.plzen.eu/aktuality/v-plzni-byla-odhalenapametni-deska-socharce-marii-uchytilove.aspx, foto: Pavel Horešovský z Lidic
odpoledne 20. září 2011 její dcera Sylvie
Klánová. „Památník v Lidicích byl pro maminku
celoživotním mírovým činem,“ sdělila Sylvie
Klánová. Sama Marie Uchytilová označila své
dílo
„za
symbol
zavražděných
dětí
v nesmyslných válkách“.
„Odhalení desky věnované Marii Uchytilové je
vzácnou událostí spojující umění a historii.
Svým stěžejním dílem Marie Uchytilová
zpřítomnila tragickou událost v Lidicích. Jsem
rád, že i tato deska zmiňuje památník, který
dokáže vytrhnout ze zapomnění,“ uvedl primátor
Martin Baxa. Ve Zbrojnické ulici prožila Marie
Uchytilová své dětství a studentská léta. Je také
autorkou návrhu korunové mince, která byla
v naší republice v oběhu třicet let.
Akademická sochařka Marie Uchytilová, autorka Před slavnostním aktem přijal na plzeňské
Památníku dětských obětí války v Lidicích, má radnici primátor Martin Baxa Sylvii Klánovou
v Plzni svoji pamětní desku. Společně s rodinou a dalšími hosty v čele
s primátorem Martinem Baxou ji odhalila se starostkou Lidic Veronikou Kellerovou.
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5. část - závěr - VZPO MÍNKY KA PELNÍ KA, ane b po vídání s muz ikantem
Ladislavem Humlem z Lidic - připravil Zdeněk Fous
• Ládo, v minulém pokračování jsme si povídali
o „Martinském posvícení“, které bývalo
ve starých Lidicích a na které se vzpomínalo
i v Lidicích nových. Ale my budeme
v pokračovat v dalším vyprávění o jazzovém
orchestru STYL. Ani nevím, jak to vlastně
s tvým orchestrem dopadlo. Do kterého roku
orchestr STYL v Lidicích hrál? Jaký byl jeho
osud? V roce 1965 jsem narukoval na vojnu
a když jsem se v roce 1966 ze zdravotních
důvodů přečasně z vojny vrátil, tak už STYL
na čajích nehrál.
• Zdeňku, příčinou snižování stavu
hudebníků bylo, že jsme se s pořadatelem
nedohodli na ceně. Proto jsme v květnu
1964 počet muzikantů snížili na 8 členů.
Pořadatel, Osvětová beseda Lidice, začal
dělat Čaje nepravidelně, což snižovalo
návštěvnost. Po dohodě jsme v roce 1965

Čaje zrušili. V Lidicích jsme ale hráli dále
na tanečních zábavách a též v obcích
celého kraje. S muzikou jsem pokračoval a to
s dechovou hudbou se kterou jsme hráli
na různých průvodech, jak veselých tak
smutečních.

Zahradnický ples - Kulturní dům Lidice - 1970

1970

• Jak o tobě vím, nikdy jsi s hudbou nepřestal. Jaká byla tvá další hudební historie?
• V roce 1985-91 jsem převzal a řídil velkou dechovou hudbu (33 lidí) SONP Kladno
se kterou jsme jezdili hrát po celé naší republice a také v Německu, Švýcarsku, Itálii, atd.
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• Na závěr bych se chtěl zeptat, jestli ještě pokračuješ s muzikou i dnes? Neumím si
představit, že bys přestal hrát.
• Dosud máme malou hudební skupinu 3 - 5
lidí a hrajeme stále. (Josef Velc z Buštěhradu
(saxofon), Ladislav Krupička z Dobrovíze
(harmonika), Míra Skočdopole z Úhonic
(trombon), Vlasta Kolařík ze Dřetovic
(trombon) a já z Lidic (trumpeta, bicí a zpěv).
• Ládo, chtěl bych ti poděkovat za hezké vzpomínky na tvé muzicírování, nakonec jsem si
s tebou zavzpomínal i já sám. Věřím, že jsme
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se podělili i s některými čtenáři, kteří si
na jazzový orchestr STYL i lidické čaje stále
pamatují. Nebo s těmi, kteří i nyní chodí
na zábavy, kde hrajete. Na závěr bych chtěl
poděkovat Čestmíru Skleničkovi, který nám
zprostředkoval přeposílání fotek. Stejně tak
patří můj dík Marku Veselému, který hned
v počátku připravil několik důležitých fotografií.
Upřímné poděkování posílám i Drahušce
Humlové, manželce vzpomínajícího muzikanta.
*(foto na str. 16 - vlevo: Hřebeč / květen 2003, vpravo
nahoře: Bořanovice dům důchodců / 2004, vpravo
dole: Horoměřice - Ples chovatelů / únor 2007).
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