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Milí jubilanti, manželé Sehnalovi i pane
Skleničko, kteří se ve stejný den i měsíc
dožíváte významného životního výročí,
přejeme Vám vše nejlepší a hlavně
pevné zdraví.
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VÝSTAVBA PROJEKTU „LIDICKÁ ALEJ“
BYLA ZAHÁJENA
V dubnu 2011 byla zahájena výstavba I. etapy
projektu Lidická Alej, který v Lidicích realizuje
společnost Doma-je-Doma. Od skrývky ornice,
přes archeologický průzkum lokality postoupily
práce do fáze budování inženýrských sítí
a základů RD. Více informací o projektu naleznete
na adrese: www.doma-je-doma.cz

PO DĚKOVÁNÍ
• Dne 18. května 2011 jsem oslavila
90. narozeniny. Děkuji všem, kteří mi přišli
blahopřát. Zejména pak paní starostce Veronice
Kellerové,
zástupkyním
ZO ČSBS Lidice Janě Hanzlíkové
a Libuši Součkové, které mi předaly květinové a věcné dárky. Cením si i osobní návštěvy, gratulací a dárků od paní Cábové,
Krausové, Sýkorové, Formánkové, „Štrougalek“ a malého Danečka. Děkuji i panu
řediteli Červenclovi za krásný dopis.
Všichni jste mi udělali radost. Moc děkuje,
Jiřina Vachterová, Lidice čp. 8
• Obecnímu úřadu i zastupitelstvu obce Lidice děkuji za blahopřání, květiny
a dárkový balíček, které mi přišel předat
v den mých narozenin pan Miroslav
Ramba.
Jaroslava Mikolášková
• Srdečně děkuji OÚ Lidice za dárek
a květiny, které mi k mým 80. narozeninám
předala paní Ing. Monika Vaňhová. Děkuji
za milou návštěvu během níž se příjemně
vzpomínalo.
Květa Muláková
• Děkuji ZO ČSBS Lidice i jejímu předsedovi
Pavlu Horešovskému za přátelské přijetí
mezi členy. Zdeněk Fous, Lidice čp. 78
• „Muchas gracias“ všem z Lidic za poslání
barevného květnového Zpravodaje. Udělali
jste mi velkou radost. Lidice Ganchozo
Quito, Ecuador, 14 junio 2011

„KRÁLOVNA NOCI“ VYKVETLA
V BUŠTĚHRADSKÉ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
(foto: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka)
V pondělí 30. května 2011 v půl sedmé ráno
ve školní družině ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě
vykvetly dětem z kaktusářského kroužku další dva
kaktusy. Na prvním kaktusu byl jeden květ
a na druhém dva. Jedná se o druh SELENICERUS,
kterému se také říká “Královna noci”. Květy jsou
velké takřka jako hlavy malých dětí a voní silně
po vanilce. Ve třídě družiny se muselo okamžitě
větrat, protože je to velice omamná vůně.
Odpoledne už bylo po celé nádheře, květy u tohoto
druhu rychle zvadnou.
Fotografii nám poslala paní vychovatelka Anna
Holeyšovská, vedoucí kaktusářského kroužku.
Téměř na konci školního roku byly květy odměnou
za celoroční pravidelnou péči. Všichni měli radost,
že jim kaktusy vykvetly i na oknech. Redakce LZ
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120. VÝROČÍ BUŠTĚHRADSKÉ ŠKOLY

foto: Pavel Horešovský, Lidice

V sobotu 28. května 2011 se konaly oslavy
120. výročí otevření staré budovy školy a
60. výročí otevření nové budovy školy. Na tyto
oslavy se škola připravovala celý rok. Nešlo jen
o vystoupení žáků a výzdobu tříd, ale byla to
příležitost zavzpomínat na dřívější žáky
i absolventy školy. Mezi žáky školy patřily i děti
z Lidic, které se po 10. červnu 1942 již nikdy
do školy nevrátily.
Vzpomínky na ně jsou stále velmi živé, a tak se
z podnětu lidického knihovníka pana Zdeňka
Fouse zrodila myšlenka na vytvoření pietního
místa přímo ve škole. Této myšlenky se ujali
žáci základní školy, kteří pod vedením paní
učitelky Lidmily Vošmikové a za velké podpory
paní starostky Lidic Veroniky Kellerové
a místostarosty Lidic pana Tomáše Skály, vytvořily dílo hodné obdivu i úcty.
Symbolika ve tvaru stromu, který jako jediný
přežil vypálení obce a listy, vytvořené z otisků
dětských dlaní, plně vystihují motto památníku
„Děti dětem“. Odhalení tohoto krásného dílka se

kromě několika přeživších lidických dětí a žen
zúčastnili i senátor Jiří Dienstbier s manželkou,
primátor Kladna Dan Jiránek, starostka obce Lidice Veronika Kellerová a starostka města
Buštěhrad Jitka Leflerová. Program oslav pak
pokračoval na venkovním pódiu symbolickým
křtem kalendáře, který z nejúspěšnějších výtvarných prací žáků sestavila paní učitelka Lidmila Vošmiková.
Kalendář „pokřtil“ senátor Jiří Dienstbier.
V kalendáři je mimo jiné obrázek žákyně
Anežky Kasalické, který byl vybrán mezi
15 nejlepších z celé ČR na mezinárodní výstavu, která bude putovat po zemích Evropy
a Afriky, dále pak práce Kateřiny Vávrové, která
získala 1. místo v celorepublikové soutěži Přemyslovna sv. Anežka Česká a další obrázky
oceněné v mezinárodních i republikových soutěžích.
Jako upomínku na tento den si pak každý
z oceněných žáků odnesl domů tento kalendář.
Program pokračoval školní akademií, kde se
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vystřídali dětští zpěváci, tanečníci i herci. Velký
potlesk sklidilo vystoupení žáků 2. A, kteří dokonale ztvárnili včelí medvídky a vystoupení tanečního kroužku vedeného paní učitelkou Sedelmayerovou. V dalším odpoledním programu
vystoupili jako hosté ZUŠ Buštěhrad, ZUŠ
Unhošť, sponzorsky koncertovali paní Plachá
se svojí skupinou Muzica festiva di Praga a pan
Kasalický se skupinou TREMOLOBOTY.
Protože tato vystoupení zaujala spíše dospělé
posluchače, byl připraven alternativní program,
který probíhal v atriu a na školním hřišti. Kromě
stánků s rukodělnými činnostmi, se zde představili žáci 5. třídy s pohádkami Sůl nad zlato
a Jak Honza hledal štěstí. Na hřišti zas probíhal
mezitřídní fotbalový turnaj. Jak se ukázalo, žáci
z nejnižších tříd prvního stupně si hravě poradili
i s deváťáky. Završením atriových aktivit byly
vědomostní soutěže mezi rodiči a dětmi.
K velké radosti dětí byli rodiče ve většině případů svými potomky poraženi. K úplné spokojenosti pak přispěli domácí koláče i grilované
maso. Vše připravili zaměstnanci školy. Až
do večerních hodin byla škola plná zvídavých
návštěvníků, kteří měli možnost prohlédnout si
všechny třídy, prolistovat školní kroniky a najít
sebe nebo své spolužáky na dochovaných fotografiích, které byly vystaveny v přízemí hlavní
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budovy. Mnoho návštěvníků nešetřilo chválou.
Oceňovali nejen příjemné prostředí, ale i dobré
zorganizování celé akce. Chválou nešetřil ani
pan senátor který si kromě svých „oficiálních“
povinností rád prohlédl celou školu. Naše
konstatování, že se chceme vyrovnat pražským
školám vyvrátil s tím, že jsme je ve většině
případů již předčili. Poté si prohlédl stánky v
atriu, kde právě školní družina vyráběla ruční
papír. Přátelské a milé vystupování pana
senátora i jeho manželky potěšilo nejen nás, ale
i lidické ženy, které si měly s panem senátorem
stále co povídat.
Odpoledne příjemně uteklo, vydrželo i počasí,
a tak jsme všichni odcházeli domů unavení ale
s příjemným pocitem, že se škola dobře
prezentovala.
Chtěla bych touto cestou poděkovat autobazaru
Štěpánek a letišti Ruzyně, kteří naši slavnost
podpořili sponzorským darem. Zároveň děkuji
všem, kteří poskytli autentické fotografie z dřívějšího školního života.
Příští rok nebude škola mít žádné kulaté výročí,
ale pevně doufáme, že na Jarní zahradní slavnosti se určitě všichni opět sejdeme.
Buštěhrad 1. 6. 2011
Věra Sklenářová, ředitelka školy

VÝZVA
Na letošní prázdniny připravuje naše škola zpřístupnění venkovního hřiště pro veřejnost.
Organizované skupiny mohou již podepisovat smlouvy, podmínky jsou totožné s podmínkami
pro cvičení v tělocvičně. Pro zájemce chceme stanovit pevný čas, kdy bude hřiště přístupné
za poplatek cca 100,- Kč/1hodina. Vzhledem k tomu, že v době provozu musí být zajištěna trvalá
obsluha hřiště, potřebujeme znát předběžný zájem veřejnosti. Prosíme proto potencionální zájemce
(kolektivy i jednotlivce), aby svůj případný zájem sdělili telefonicky nebo e-mailem pracovníkovi
školy. Tel: 312 250 394, 773 230404, e-mail: zs.bustehrad@seznam.cz

LIDICKÝ DEN DĚTÍ text i foto: Irena Přibylová, za MC Lidičky
Den dětí proběhl v Lidicích už v neděli
29. května 2011 a letos poprvé i za účasti
našeho Mateřského centra Lidičky. Naše pomoc
při této již zaběhnuté akci spočívala především
v zajištění letáčků a v menší personální pod-

poře. Ostatní organizátoři nám umožnili se prezentovat a navíc nám věnovali celý výtěžek
z akce, za což jim velmi děkujeme. Tento finanční dar bude použit na vybavení mateřského
centra, především na zakoupení linolea do
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herny a na hračky pro děti. Program Dětského
dne byl pestrý, jak po stránce zábavní, tak po
stránce sportovní. Závodili malí i velcí, počasí
se vydařilo a všichni jsme si tento den pořádně
užili. I náš stánek se sladkým občerstvením slavil úspěch, což nás velmi potěšilo. Také
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bychom na tomto místě rádi poděkovali všem
maminkám, které pro náš stánek napekly sladké
i slané dobroty. Ještě jednou také děkujeme
Sokolu Lidice a OÚ Lidice za podporu a za
krásně prožitý den! (více fotografí lze zhlédnou
na stránkách: http://www.mclidicky.cz/

VERNISÁŽ 39. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE 2011
Mgr. Ivona Kasalická, kurátorka LG
V Lidické galerii byly 1. června 2011 slavnostně a předsedkyně České komise pro UNESCO
předány medaile nejlepším dětským výtvarní- doc. Hana Illnerová. V hledišti přihlíželo slavkům z ČR a také dětem ze zahraniční - jmeno- nostnímu ceremoniálu také 18 velvyslanců
vitě ze školy Simply Art z Hong Kongu, jejichž a konzulů, řada politiků a předních osobností
početné
delegace
z
Číny.
práce získaly nejvyšší ocenění 39. ročníku Me- včetně
zinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011. Po slavnostním předání cen si zhruba
Medaile, diplomy a věcné ceny předávali více 500
účastníků
vernisáže
prohlédlo
jak 60 oceněným dětem 1. místopředseda Se- novou expozici, ve které je vystaveno přes
nátu PČR Přemysl Sobotka, 1. náměstek minis- 1.400 oceněných prací od dětí ze 62 zemí
tra kultury František Mikeš, náměstkyně ministra světa. Téma
letošního
ročníku
bylo
školství, mládeže a tělovýchovy Eva Bartoňová TADY BYDLÍM, TO JSEM JÁ.
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Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice je
jednou z nejstarších a největších výstav
dětského výtvarného projevu na světě.
Letošního ročníku se zúčastnilo přes 25 000
dětí z celého světa a definitivně zařadilo tuto
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výstavu na první místo v Evropě,
ale i ve světě. Výstava je doplněna zábavněnaučnými exponáty IQ parku Liberec. Přijďte se
podívat, nebudete litovat. Výstava potrvá do
31. října 2011. http://www.lidice-memorial.cz/

TEREZÍNSKÁ TRYZNA 15. KVĚTNA 2011
text: Mgr. Eva Armeanová předsedkyně ČsOL Kladno,
foto: Bc. Stanislav Pítr předseda ZO ČSBS Kladno
Národní hřbitov v Terezíně. Místo, které
symbolizuje utrpení a nutí nás k zamyšlení. Po
skončení 2. světové války bylo toto místo
vybráno k důstojnému uložení ostatků vězňů
zavražděných v Terezíně, ale také z židovského
ghetta a koncentračního tábora v Litoměřicích.
Na hřbitově je celkem 2 386 hrobů a několik
pylonů, kde jsou pochováni další vězňové a to
nejen muži, ženy, ale i děti.
Celkem je zde pohřbeno na 10 000 osob. Jedná
se o vězně, kteří byli v letech 1942 až 1945
brutálně zavražděni. Dominantu Národního
hřbitova tvoří křesťanský kříž s trnovou korunou

a Davidova hvězda. Tyto symboly na území
Národního hřbitova byly umístěny již v době
vytvoření hřbitova, avšak tehdejším režimem
byly později odstraněny.
Z podnětu vedení Památníku Terezín byly
znovu umístěny (i když v jiném provedení) v 90.
letech minulého století. Český svaz bojovníků
za svobodu a Československá obec legionářská
územní jednota Kladno již mnoho let
každoročně pořádají zájezd k uctění památky
umučených vězňů a zúčastňují se oficiálního
programu. Z organizace ČSBS se zúčastnili
zástupci ZO Kladno, ZO Slaný a ZO Lidice.
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Z Lidic přijeli ředitel Památníku Lidice
JUDr. Milouš Červencl s manželkou, předseda
ZO Lidice br. Pavel Horešovský, starostka obce
Lidice
Veronika
Kellerová,
sestra
Marie Šupíková a také Ing. Jana Bobošíková.
Již podruhé přijali naše pozvání i zástupci
17. župy Fr. Holého Slaný a Baráčnické obce
Komenský Kvíc – Kvíček.
Po nástupu čestné stráže a položení mnoha
věnců, zazněla naše hymna. Hlavní projev
přednesl prezident České republiky pan Václav
Klaus, který zdůraznil, že na tyto hrůzné skutečnosti nesmíme nikdy zapomenout a také nesmíme dopustit, aby se něco obdobného v našich dějinách opakovalo. Jeho slova byla oceněna potleskem všech přítomných a zejména
bývalými vězni a pozůstalými, pro které je návštěva tohoto místa obzvlášť bolestivá. Po pro-
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jevech zazněla z úst Mgr. Stanislava Přibyla,
generálního vikáře litoměřické diecéze křesťanská modlitba a následovala modlitba vrchního
zemského a pražského rabína Karola Sidona.
Program pokračoval vystoupením Děčínského
pěveckého sboru – G. Verdi: Requiem - Lacrymosa a Agnus Dei. Pietní akt zakončil ředitel
Památníku Terezín.Tak jako v předchozích letech jsme se pozdravili s dalšími členy ČSBS
a ČsOL např. sestrou Marií Kotovou, která nás
provázela v Osvětimi, mjr. Zdeňkem Ludkou
z České Lípy, br. Jiřím Nenutilem z Tachova,
br. Vilémem Janouchem z Jičína a dalšími.
Velmi nás potěšilo setkání s panem prezidentem, který se s námi pozdravil a rád vyfotografoval. Terezínské tryzny se zúčastnilo celkem
45 členů. Zájezd do Terezína rozhodně uspořádáme i v příštím roce.

Foto nahoře vlevo: - prezident Václav Klaus se členkami ČsOL Kladno a baráčníky, vlevo:
Ing. Jana Bobošíková se zástupci ČsOL, ČSBS a obce baráčnické, foto dole vlevo - členové
ČsOL Kladno na Národním hřbitově, vpravo: společné foto účastníků zájezdu.
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HRUŠKA V O ÁZE (za klienty Oázy L. Doušová - text i fotografie)
21. května 2011 pořádalo Občanské sdružení
Lidice setkání Lidická hrušeň. Část setkání byla
u hrušně, která přežila vyhlazení Lidic a druhá
část byla v naší Oáze. V kulturním programu
vystoupilo houslové Duo Eco a ženský sbor
Smetana. Vše velmi pěkně uváděl pan učitel
Marek Veselý.

Také zde byla výstava obrazů souvisejících
s památnou hrušní. Dokonce zde do sbírky přibyl jeden nový.
Došlo i na poděkování květinou. Pro hosty bylo
nachystáno pohoštění, které připravily klientky
Oázy. Nakonec jsme si i zatančili. Bylo to moc
krásné odpoledne.

KULOVÝ BLESK ZASÁHL ZAHRADU U LIDICKÉ GALERIE (Milouš Červencl - PL)
V pondělí 6. června odpoledne při bouři, která se přehnala nad Lidicemi, zasáhl kulový blesk jeden
ze vzrostlých dubů na zahradě Lidické galerie a rozčísl ho napůl. Stalo se tak v místě, kde 1. června
probíhala vernisáž MDVV a 9. června se uskutečnilo slavnostní promítání filmu LIDICE...

SLAVNOSTNÍ PROJEKCE FILMU „LIDICE“ V LIDICÍCH (http://www.lidice-memorial.cz/)
Ve čtvrtek 9. června v předvečer 69. výročí lidické tragédie se v Lidicích uskutečnila slavnostní
projekce celovečerního filmu LIDICE. Této jedinečné události se vedle některých žijících pamětníků
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tragédie zúčastnila řada osobností veřejného a
politického života. S krátkým projevem na úvod
vystoupil ministr obrany ČR Alexandr Vondra
a po něm producent Adam Dvořák pozval před
promítací plátno režiséra filmu Petra Nikolajeva,
některé přítomné herce a historika Eduarda
Stehlíka. K divákům promluvil i autor předlohy
filmu Zdeněk Mahler. Téměř autentické pro-
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středí, v blízkosti pietního území, na kterém stávaly vypálené Lidice, zcela autentický noční
čas, kdy byly Lidice nacisty v noci z 9. na 10.
června 1942 obsazeny, spolu s přítomností řady
očitých svědků hrůzných událostí, jakoby umocnily emotivní prožitek přítomných 340 diváků při
sledování filmu. Po skončení filmu diváci
ve stoje zatleskali jeho tvůrcům.

DĚKOVNÝ KONCERT V LIDICÍCH (http://www.lidice-memorial.cz/) foto: Pavel Horešovský

Dne 8. června 2011 se u muzea Památníku Lidice, pod zlověstně zamračenou oblohou,
uskutečnil koncert smíšeného pěveckého sboru
Bremer RathsChor a Pražského studentského orchestru.
Na 100 účinkujících se čtyřmi sólisty
a pod taktovkou Wolfganga Helbicha předneslo
posluchačům Requiem W. A. Mozarta,

doplněné o skladby Ave Verum a Fantasie
f-Moll. Diváci byli svědky nevšedního hudebního
zážitku v provedení špičkových umělců z Brém
a z Prahy, jaký nemá v Lidicích v posledním
desetiletí obdobu. Účinkující svým vystoupením
vzdali hold všem obětem i přeživším druhé
světové války, symbolicky v předvečer
69. výročí lidické tragédie.

KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA A KŘEST KNIHY foto: Pavel Horešovský
Dne 10. června, v den 69. výročí lidické tragédie, se od glorietu u muzea nesly ve večerním čase
do údolí bývalých Lidic líbezné tóny skladeb Mozarta a Vivaldiho v mistrovském provedení Václava
Hudečka a orchestru Barocco sempre giovane.
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Zcela zaplněné hlediště se zaujetím sledovalo s
jakou lehkostí a radostí lze interpretovat klasickou hudbu. Závěrečný potlesk, při kterém obecenstvo povstalo, byl poděkováním umělcům
i pořadatelům.
Koncertu předcházel křest knihy vydané Nakladatelstvím XYZ pod názvem "Hlasy z hořících
domů" od předních spisovatelů Klubu autorů
literatury faktu K. Richtra, R. Cílka a P. Ve-
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verky. Při čtení úryvku z knihy skvělým Otakarem Brouskem st., mnohým posluchačům stékaly po tvářích slzy dojetí.
Kmotry knihy byli Václav Hudeček a Miroslav
Kučera, tajemník KALF, spolu s ředitelem
Památníku
Lidice
JUDr.
Miloušem
Červenclem. Na vysoké umělecké úrovni
večera měla lví podíl i citlivá moderátorka,
herečka Jitka Moučková.

PIETNÍ VZPOMÍNKA K 69. VÝROČÍ VYPÁLENÍ LIDIC http://www.lidice-memorial.cz/
V sobotu 11. června 2011 se uskutečnila pietní
vzpomínka u společného hrobu zavražděných
lidických mužů, po které následovala tradiční
přehlídka dětských pěveckých sborů.
Zhruba tři tisíce návštěvníků, mezi nimiž
nechyběla řada přeživších lidických žen a dětí,
sledovaly zajímavé projevy předsedy Senátu P
ČR Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké
sněmovny P ČR Miroslavy Němcové.
Po následné promluvě lounského vikáře
P. Wernera Horáka vystoupila se závěrečným
slovem předsedkyně ÚV ČSBS Anděla
Dvořáková. Ve svém emotivním projevu

odsoudila nestoudný požadavek sudetských
Němců vůči naší vládě, která by se měla
omluvit za
poválečný
odsun
Němců
z Československa. Ve svém vystoupení také
poděkovala Památníku Lidice za péči o pietní
území a udržování odkazu obětí lidické
a ležácké tragédie pro další generace
a za účinnou spolupráci s dalšími vypálenými
obcemi v ČR.
Pietní vzpomínky se, vedle vládních a
politických představitelů, zúčastnily dvě desítky
velvyslanců a početné delegace z podobně
postižených obcí v České republice a v Evropě.
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Po pietní vzpomínce se uskutečnil 5. ročník
přehlídky pěveckých sborů Světlo za Lidice,
který zahájil tradičně 1. místopředseda Senátu
P ČR Přemysl Sobotka. Moderování pořadu se
už po páté ujali skvělí průvodci a to herečka
Jitka Moučková a oblíbený Marek Veselý
z Lidic. S úvodními písněmi vystoupila
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sympatická Aneta Langerová, která nad letošní
přehlídkou převzala uměleckou záštitu.
Její úvodní skladby, za doprovodu více jak
500 účinkujících dětí, byly nezapomenutelným,
emotivním zážitkem nejen pro tisíce diváků, ale
i pro samotné účinkující. (foto pomníku dětí
s bílými růžemi: Alan Gerrard, Stoke-on-Trent).

ZÁVODY V JÍZDĚ ZRUČNOSTI MALÝCH CYKLISTŮ – ZŠ LIPTÁL, VALAŠSKO
text i foto: Petra Pilná, vychovatelka školní družiny, ZŠ Liptál

10. června 2011, v den 69. výročí vyhlazení středočeské obce Lidice, jsme uspořádali cyklistické
závody zručnosti našich nejmladších žáků. Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhlo u naší
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„Lidické trnky“ v atriu školy. Připomněli jsme si, že naše druhá trnka - švestka roste od června 2007
v Lidicích pod Růžovým sadem na pietním území, kousek od sousoší lidických dětí - Památníku
dětských obětí války, sochařky Marie Uchytilové.
Blahopřejeme vítězům a poraženým vzkazujeme: neseďte o prázdninách za pecí a trénujte!!
Vy, co riskujete nejen na silnici, dávejte pozor, ať neskončíte v nemocnici! Ať si příště můžeme
všichni společně zakřičet naše cyklistické heslo: NA KOLE UŽ JEZDÍM HRAVĚ!! VŽDYCKY
S PŘILBOU NA SVÉ HLAVĚ!
Více fotografií na: http://skolaliptal.rajce.idnes.cz/Zavodni_jizda_zrucnosti_malych_cyklistu/
http://skolaliptal.rajce.idnes.cz/Vyhlaseni_vitezu_jizdy_zrucnosti_u_nasi_Lidicke_trnky/

12. 6. 2011 BYL VZPOMÍNKOVÝ OBŘAD V CREST HILL (LIDICE), ILLINOIS, USA
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE
LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
rozhovor připravil: Zdeněk Fous

Jmenuji se Lidice Glenda Serrano Giler. Narodila jsem se v Ekvádoru ve městě Portoviejo,
které je hlavním městem provincie Manabí. Žije
zde 250 000 obyvatel. Pěstuje se zde káva,
chová dobytek a provozuje rybolov. Údolí je
bohaté na produkci rajčat, cibule, papriky,
banánů, manga a dalšího tropického ovoce.
Toto krásné místo se nachází v blízkosti moře,
miluji pobřeží Ekvádoru.
O naší rodině mohu povědět, že jsem třetí z pěti
dětí. Otec byl podnikatel a maminka učitelka
v základní škole. Proto se zájmem sleduji
na fotografiích vaší paní učitelku Annu
Holeyšovskou, která s dětmi připravuje
pro Lidice tolik krásných akcí; adventní zpívání
u pomníku dětí, dobročinný koncert za vrácení
ukradené bronzové holčičky, vítání jara
s Morenou i krásnou výstavu prací dětí. U nás v
Ekvádoru si učitelů velmi vážíme, je to povolání
náročné a společensky doceněné. Získat dobré
vzdělání, je zárukou plnohodnotného života.
Bohužel rodiče již nemám, ale ráda a s velkou
láskou vzpomínám na náš domov.
Jméno Lidice mi dala maminka, která znala
celou historii této obce v Československu.
Chtěla tak uctít památku lidických dětí.
Od dětství jsem znala význam tohoto jména.
Vzpomínám si, jak mne jako studentku,
vyšetřoval lékař a na závěr, když zapisoval
do chorobopisu mé jméno, se mne zeptal, jestli

vím, že mé jméno nese místo tragedie.
Odpověděla jsem mu, že od své maminky vím
celou historii a také vím, že Lidice žijí dál.
Se zájmem sleduji všechno, co se nyní
v Lidicích děje. Těším se na nový film Lidice.
Obdivuji krásně upravenou obec, bronzový
pomník dětem, monumentální památník,
muzeum, růžový sad, Lidickou galerii.
S nadšením jsem si včera prohlížela fotografie
i četla o vernisáži 39. ročníku Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy Lidice. Jsem hrdá, že
tato dětská výstava je největší na celém světě
a je právě v „mé“ obci.
Zdeňku, stejně jako vnuk tvé sestry Aleš,
studuje vysokou školu obor design, tak i moje
milovaná dcera studuje obdobnou školu doma
v Ekvádoru, od malinka krásně malovala. Mám
radost, že se může svému zájmu plně věnovat.
O sobě ještě povím, že jsem rozvedená a žiji
10 let ve Španělsku ve městě Madrid. Moji dva
sourozenci bydlí v Ekvádoru a další dva v USA,
ale jsme všichni ve stálém kontaktu. Mojí
zálibou je cestování, letos jsem navštívila Paříž,
je to krásné město s kulturou. Letos v září se
chystám domů do Ekvádoru za dcerou. Pošlu ti
určitě fotografie z naší krásné země. Jsem ráda,
že tolik víš a znáš o nás ženách z Ekvádoru se
jménem Lidice. Máme Tě rády a modlíme se,
aby ses brzy z dlouhodobé nemoci uzdravil.
Z Madridu objímá Lidice Glenda 16/6/2011
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„ROZLUČKA“ S DĚTMI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIDICE - text: Soňa Macháčková, foto: rodiče
Ve čtvrtek 9. června 2011 jsme se na Obecním
úřadě Lidice oficiálně rozloučili s dětmi
z mateřské školy, které po letních prázdninách
odcházejí do prvních tříd základních škol. Jsou
to: Adéla Trejbalová, Nikola Kovaříková,
Jakub Štýbr, Tereza Procházková, Adam
Židlický, Šárka Pančáková, David Gallat,

Adam Reade, Lydia Denny, Marek Burgr,
Václav Jaroš, Denisa Maturová.
Za mateřskou školu paní ředitelka Soňa Macháčková s paní učitelkou Lenkou Šimkovou,
za obecní úřad paní starostka Veronika Kellerová, Monika Vaňhová, Michaela Holubová
a rodiče. http://www.ms-lidice.cz/

NA VERNISÁŽI V LIDICÍCH text: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka, ZŠ Buštěhrad,
foto: Eva Vondrušková, vychovatelka ŠD, Kladno - Amálská,
(více fotografií na: http://vondev.rajce.idnes.cz/Vernisaz_v_Lidicich_2/)

Ve středu 15. června 2011, přesně v 10.00 hodin
byla zahájena vernisáží výstava v Památníku
Lidice, na které představují výsledky své práce
školní družiny Středočeského kraje. Je to již

druhý ročník a má název „Projekty ve školních
družinách“. Před slavnostním přestřižením
pásky vystoupily děti ze souboru „Duha“ v krátkém programu. Na kytaru je doprovodil
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Petr Štěpán, učitel ZUŠ Buštěhrad. Naše školní
družina vystavuje drobné práce dětí z papíru,
kresby, ale také fotografie z nejrůznějších
činností, kterým se věnují. Portfolia pak
seznamují návštěvníky se třemi projekty časově
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neomezenými, mezi dětmi oblíbenými, z nichž
nejstarší probíhá od roku 2000. Ve výstavní síni
Pod Tribunou v Památníku Lidice je výstava
k vidění až do 30. září 2011.
www.zsbustehrad.cz/druzina

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE - INFORMUJE - NABÍDKA Z NOVÝCH KNIH
připravily: Hana Vondráčková, Anna Vondráčková. (Zdeněk Fous)
Ota Hofman, Jiří Šalamoun: chvíli velký a chvíli malý“, stačí,
„Pan Tau a tisíc zázraků“ aby si na buřinku poklepal - a
je z něj mrňavý panáček. Ale ať
už malý nebo velký, vždycky
umí splnit dětská přání a měnit
sny ve skutečnost. Pan Tau se
nejprve objevil v televizním seriálu. Nyní, po třiceti pěti letech,
konečně vychází Hofmanův
text s kompletním původním
ilustračním doprovodem Jiřího
Legendární postavu Pana Tau Šalamouna. Vhodné pro děti
zná snad každé dítě a každý od 6 let.
dospělý. Tento kouzelný pán s Christiane Goglová:
buřinkou a deštníkem „umí být „Julie a kůň snů“

Hezké prázdniny s knížkou v ruce všem dětem,
studentům i jejich rodičům a prarodičům přeje vaše
knihovna. Pokud nenastane ohlášená změna, tak se
na vás těšíme každý pátek od 16. 00 – 18. 00 hod.

Julii je třináct, do koní je
doslova blázen a nejraději by
s nimi jednou spojila i budoucí
povolání. Pod vedením trenérky a přítelkyně Stefanie se
právě zúčastnila westernové
soutěže
a
k
velkému
překvapení rodičů se v ní
na Stefaniině poníkovi Dannym
dobře umístila.
A tak je tatínek konečně
ochoten koupit dceři vlastního
koně, ale protože se v tom
vůbec nevyzná, výběr bude
na Julii a jejích přítelkyních.
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1. část - VZPOMÍNKY KAPELNÍKA - připravil Zdeněk Fous
• Milí čtenáři, dnes bych vás chtěl seznámit
se vzpomínkami muzikanta, který se přistěhoval
z Buštěhradu do Oradourské ulice v Lidicích
roku 1961. V březnu 2011 s manželkou
Drahuškou oslavili diamantovou svatbu, 60 let
společného života. (17. 6. 2011 měl 81 let). Mají
tři děti, syna Ladislava, dcery Alenu, Ivetu a plno
vnoučat a pravnoučat.
Ale abych se vrátil k tomu původnímu a to jsou
vzpomínky kapelníka. Jako kluk si pamatuji, že
v Buštěhradě na sále restaurace „Na Kahanci“
hrál jazzový orchestr STYL. Kapelníkem byl
Ladislav Huml. Abych vysvětlil, proč jsem se už
tehdy zajímal o tento orchestr. Snadné
vysvětlení. Swingovou muziku mám rád a navíc
Ladislav Huml je můj příbuzný. Naši tátové byli
bratranci. To jen úvodem proč si tykáme.
• Ládo, bylo by zajímavé v úvodu našeho
rozhovoru zavzpomínat na samé začátky tvého
muzicírování. Připomenout, kdo tě jako kluka
učil hrát na hudební nástroje.
• Tak dobře, začnu od samého počátku.
Od 10 let jsem „chodil do houslí“ k panu
Josefu Velcovi, který bydlel nedaleko naší
ulice. V 15 letech jsem přešel k panu
kapelníku
Bedřichu
Böhmovi,
také
z Buštěhradu. U něho jsem se učil hrát
na křídlovku. (Podotýkám, že skoro všichni
hudebníci z jazzového orchestru STYL se
učili u pana Velce a pana Böhma). V roce
1947 jsme v Buštěhradě s panem Böhmem
založili „Dechovku mladých“ se kterou jsme
hráli v průvodech a na tanečních zábavách.
Tuto dechovku jsem později sám řídil. (také
jsem řídil vojenskou dechovou hudbu jako

voják základní služby - viz. fotografii z roku
1952, kde jsme se zúčastnili Armádní
soutěže tvořivosti v Olomouci)
• Protože jsem se narodil v Buštěhradě v roce
1946, tak o „Dechovce mladých“ nic nevím. Jen
jsem slyšel, že pan Velc i Böhm byli uznávaní
muzikanti. Hraní v dechovce připravilo vás
mladé muzikanty, tak skvěle, že jste si později
mohli založit jazzový orchestr. Vzpomněl by sis,
kdy to bylo?
• V roce 1957 jsme založili jazzový orchestr
„STYL“. (Tehdy nám hodně pomohl náš
kamarád Zdeněk Pelc z Buštěhradu, to byl
absolvent pražské Konzervatoře, později
hrával v orchestru Hudebního divadla
v Karlíně a také byl ředitelem Lidové školy
umění v Kladně). Takže za 14 dní jsme už
začali chodit hrát s jazzovým orchestrem
po zábavách na Buštěhradě v hostinci „U
Koulů“, „Na Kahanci“ a po okolních obcích.
Od května 1958 jsme v hostinci „Na Kahanci“
začali hrát každou neděli „Odpolední čaje“.
Tato taneční zábava byla velice populární,
takže bylo na tanečním sále pořád plno.
(pokračování příště)
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