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Mateřská škola v Lidicích se představuje

1. září 2010 jsme v naší mateřské škole přivítali tyto děti:
Matěj Šabák, Markéta a Marek Burgrovi, Karolína Koudelková, Nikola Kovaříková,
Pavel Danko, Matyáš Halaj, Andrea Denisa Maturová, Šárka Pančáková,
Hanousková, Anna Košková, Matěj Patrik Pelc, Tereza Polívková, Tereza
Kozubek,
Eliška
Kratochvílová, Procházková, Jan Truneček, Kateřina
František Novotný, Eliška Odvárková, Svobodová, Jakub Štýbr, Aneta
Michal Peterka, Matěj Smrtka, Michael Šveinarová, Adéla Trejbalová, Adam
Svatoš, Filip Beneš, Lydia Denny, David Reade, Barbora Tyrová a na chvíli Adam
Gallat, Václav Jaroš,
Židlický.
(foto: Soňa Macháčková)
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Zprávičky z mateřské školy
pro změnu hojně využili první dny školního roku,
kdy zachraňovala situaci, protože na rozdíl ode
mne a nové paní učitelky věděla, jak se kdo
jmenuje a co kam patří. Také jí patří velký dík.
A když jsem již v tom děkování, musím zmínit
Obecní úřad, který trpělivě a ochotně vyslyšel
mé prosby a v mých začátcích mi také pomohl.
A tak školní rok mohl začít. Hned v jeho prvních
dnech nás čekalo několik příjemných
překvapení.
První měsíc na mém novém působišti utekl To největší přišlo od pana JUDr. M. Červencla,
jako voda a přišlo 1. září 2010. S pocity, že který nám nabídl prostory Lidické galerie
bych potřebovala ještě jedny prázdniny k tomu, k výchovně-vzdělávací práci, kterou si
abych byla připravená tak, jak bych si před- připravíme a zrealizujeme ve spolupráci s paní
stavovala, jsem ráno poprvé přicházela MgA. N. Rezkovou Přibylovou. Oběma touto
OPRAVDU do práce.
cestou velice děkuji, protože takové možnosti
Rodiče jistě také vstupovali s obavami, co má málokterá mateřská škola. O tom, co jsme
nového jsem si na ně vymyslela a děti možná
měly trochu strach, že ve třídě již neuvidí paní
ředitelku Novákovou, ale dvě úplně nové tváře.
I já jsem se obávala, jestli se upravené prostředí
bude rodičům i dětem líbit.
Nebylo jednoduché, rozestavět nábytek tak,
aby děti měly volný přístup ke všem hračkám,
aby si mohly hrát v intimnějších tématických
koutcích a aby bylo dost prostoru na cvičení
a společnou řízenou činnost. Za to, jak to
nakonec dopadlo, musím poděkovat paní
Burkytové, paní učitelce Šimkové, jejich
manželům a mému muži. Bez nich bych to pro děti připravili a o dalších akcích, vás buvůbec nezvládla. Paní učitelku Rákosovou jsme deme informovat v dalším čísle Zpravodaje.
Soňa Macháčková – ředitelka MŠ
Provoz mateřské školy: 6.30 – 16.30 hodin. Ředitel školy: Soňa Macháčková. Zástupce ředitele školy:
Lenka Rákosová. Číslo telefonu: 312 245 532, e-mail: skolka.lidice@seznam.cz
webová stránka: www.ms-lidice.cz

Tomáš Skála, starosta obce Lidice oznamuje termín konání voleb
do Obecního zastupitelstva. Pátek 15. 10. 2010 od 14.00 - 22.00 hod.,
sobota 16. 10. 2010 od 8.00 - 14.00 hod. ve volební místnosti OÚ Lidice.
Památník Lidice si Vás dovoluje pozvat na odhalení sochy JASANA ZOUBKA v zahradě Lidické
galerie. Odhalení sochy - daru Jasana Zoubka do Lidické sbírky a zároveň první sochy v zahradě
Lidické galerie proběhne v úterý 5. října 2010 v 16.30 hodin.
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 43
Na 43. mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 23.8.
2010 bylo přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lidice schvaluje:
a/ revokaci bodů č. 2 a 3 zápisu č. 42 a bodu
č. 1/b usnesení č. 42 ze dne 21.7. 2010
b/ nový, opravený text usnesení: Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce předložené dodatky „Dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucím
uzavření Kupní smlouvy č. 1/2008“ a „Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o budoucím uzavření Kupní
smlouvy č. 2/2008“ zaslat JUDr. Šlehoferové a
po jejich právním prověření podepsat. Jedná se
o dodatky k platným budoucím kupním smlouvám uzavřeným mezi obcí Lidice a společností
Monlid development dne 16. 12. 2008.
Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce
dopracováním Kupní smlouvy v souladu

Ladislav Čížkovský
Josef Výrut, bývalý pilot ČSA

s platnou budoucí kupní smlouvou číslo 1/2008
ze dne 16.12. 2008 a dodatkem č. 1 k této
smlouvě. 2. Zastupitelstvo obce Lidice si
vymiňuje: a/
že dopracovaný text Kupní
smlouvy bude předložen zastupitelstvu
ke schválení na zasedání, které se bude konat
14.9. 2010. 3. Zastupitelstvo obce Lidice
bere na vědomí: a/ jednání s právníkem
ohledně dořešení otázky financování retardérů
před domem pana Židlického b/ stav topolů
rostoucích v cestě za fotbalovým hřištěm, žádost o odborné posouzení c/ ničení asfaltového
povrchu komunikace a chodníku v zatáčce
při výjezdu z obce otáčejícími se a parkujícími
kamiony, dopis místostarostky zaslaný na odbor
dopravy KÚ.
Lidice 23.8. 2010 starosta obce:Tomáš Skála
místostarostka obce: Veronika Kellerová

Opustili nás navždy
† 3. 9. 2010
† 11. 9. 2010

86 let
80 let

Lidice čp. 17
Lidice čp. 47

Pozůstalým vyjadřujeme projev nejhlubší účasti nad bolestnou ztrátou, která je postihla.
Poděkování
Srdečně Vás zdravím a mockrát Vám děkuji za
ochotu a veškerou podporu. Také děkuji všem
čtenářům za určení paní Vlasty Lukášové a
zejména její dceři, pani Aleně Starcové, se
kterou se do budoucna ráda spojím.
Před dvěma dny se vrátil z "Honzíkovy cesty"
můj syn. Zde školní rok začal již před dvěma
týdny, tudíž návrat je vždy komplikovaný (a
obávaný). Jeníček se vrátil s krásnou jedničkou
z české první třídy, s ní se všichni moc
pyšníme, a i nadále se budeme snažit, aby
studoval v obou zemích (je za tím však
neobyčejné množství práce).
Naučil se spoustě hovorových výrazů a lidových
moudrostí... a získal patřičný respekt, ku příkladu, vůči výchovnému prostředku zvanému
"kopřiva", který mi zde v Mexiku chybí...

Doufám, že se mi podaří v blízké budoucnosti
připravit nějaké lidicko-mexické povídání pro Lidický Zpravodaj.
Nevím, zda by ještě byla aktuální zpráva o výstavě Jeníčkova obrázku na UNAMu (místní
univerzitě, největší svého druhu na světě), za
účasti mexických dětí a povídáni o Lidicích (říjen 2009); mám i řadu fotografií a ředitelka muzea Universum má zájem o uspořádání výstavy
dětí z lidické soutěže; paní Kasalickou jsem
o této iniciativě informovala před několika měsíci... takže se jen můžeme těšit, že se vše podaří uskutečnit.
Snad by i Zpravodaj mohl být této iniciativě nápomocen!!! Ještě jednou Vám s vděčností děkuji a těším se, že i nadále budeme udržovat
kontakt.
Irena Chytrá, Mexiko - 3. 9. 2010
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Aktivizační programy pro seniory – Lidická galerie
26. října 2010 celodenní program od 10:00
do 14:30 hod. „Utajený talent“
I. blok 10:00 – 11:30 hod., oběd 11:30 – 13:00
hod, II. blok 13:00 – 14:30 hod.
Přitahuje Vás kresba, ale zatím jste neměli
odvahu a čas? Přijďte a nechte se překvapit, co
sami dokážete, vede Mgr. Hana Jurásková
a Amálie Štefanová.
11. listopadu 2010 celodenní program od 10:00
Přijďte si rozjasnit podzimní dny. Nabízí se Vám do 14:30 hod. „Zpívání v dešti“ I. blok 10:00 –
jedinečná možnost dozvědět se něco 11:30 hod., oběd 11:30 – 13:00 hod , II. blok
zajímavého, co se Vám může hodit ve Vašem 13:00 – 14:30hod. Zpěv je jedinečným
běžném životě a co Vám zpříjemní podzimní přirozeným dechovým cvičením. Potěšte se
a zimní čas. Programy se konají jednou za zvuky, tóny, melodií a rytmem, vede Mgr. Hana
měsíc v Lidické galerii.
Jurásková a Mgr. Jana Chaloupková.
Poplatek za dopolední 90 minutový program je 7. prosince 2010 celodenní program od 10:00
20,- Kč, za celodenní program (2 bloky á 90 do 14:30 hod. „Tradice vánočních svátků“
minut s přestávkou na oběd) 40,- Kč. Při I. blok 10:00 – 11:30 hod., oběd 11:30 – 13:00
zakoupení vstupenky do Památníku Lidice je hod., II. blok 13:00 – 14:30 hod. Povídání
pro seniory program zdarma. Doporučujeme o vánočních zvycích, burza tradičních
pohodlné oblečení.
vánočních receptů, vánoční tvoření, vede Mgr.
30. září 2010 dopolední program od 10:00 do Hana Jurásková. Vzhledem k omezenému
11:30 hod. „Co mohu udělat pro své tělo?“
počtu míst jednotlivých programů rezervujte
Cvičení těla i hlavy.
prosím na: juraskova@lidice-memorial.cz
Něco málo teorie a praktické ukázky - Jak na to!
Hana Jurásková, tel. 312 253 063
vede Mgr. Hana Jurásková.
mobil: 734 373 075
Výstava „RŮŽE A KVĚTY PODZIMU“

Vernisáže výstavy dne 9. září 2010, která byla
spojená s 15. ročníkem soutěže O nejkrásnější
růži Kladenska, se zúčastnil primátor města
Kladna Ing. Dan Jiránek, za Památník Lidice

ředitel JUDr. Milouš Červencl a další. Slavnostní
zahájení
výstavy
bylo
doprovázeno
vystoupením dětí z 6. MŠ Kořenského v Kladně.
http://www.lidice-memorial.cz/
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Spolupracujeme s Památníkem Lidice
Již několik let spolupracujeme s Památníkem
Lidice a účastňujeme se mnoha akcí, které toto
významné kulturní zařízení pořádá. Zejména
musím zdůraznit účast zástupců Svazu
důchodců ČR, o.s. na vzpomínkových akcích,
jako byly dva ročníky SILVER A v Pardubicích,
pietní akt v Javoříčku v r. 2009, letošní pietní akt
v Národní kulturní památce Ležáky, v nově
otevřeném a pěkně upraveném pietním území
kulturní památky Lety u Písku, i dalších setkání
v Lidicích. O mnoha z těchto akcí máme články
na našich webech www.sdcr.cz a www.sdcrstc.estranky.cz i s fotodokumentacemi.

ředitel posloužit slunečným počasím. Zato další
překvapení v podobě přáníček, která zhotovily
děti ze školní družiny, nebo hudební vystoupení
pod Glorietem či vystoupení dětského pěvec-

kého souboru Sluníčko z 5. ZŠ Kladno, bylo
opravdu hezké. Kromě prohlídky celého krásně
upraveného areálu i výstavních prostor, při které
nás doprovázeli pracovníci Památníku Lidice

Žofie Vokálová a Jan Šrámek

v čele s panem Červenclem a poutavým výkladem jak u společného hrobu lidických mužů,

Dětský pěvecký sbor Sluníčko z Kladna
Pan ředitel JUDr. Červencl pozval 1. září t.r. na
přátelské odpolední setkání přátele a příznivce
Památníku Lidice, abychom si v klidné atmosféře a přátelské besedě prohlédli celý areál
i jednotlivé výstavy v Památníku i v Lidické galerii. Bylo to krásné pohodové odpoledne i podvečer, i když nám jako překvapení nemohl pan
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tak u sousoší umučených lidických dětí došlo
také na další překvapení - přepravu z areálu do
Lidické galerie „taxíkem“ - koňskou bryčkou. I to
se setkalo s veselým ohlasem a využilo ho dost
hostů. Zde jsme si prohlédli další výstavy i s
odborným výkladem vedoucí galerie. Na přilehlé
zahradě pak došlo na další překvapení, což
bylo vystoupení souboru z Ústavu sociální péče
v Tuchořicích - parodie včetně uniforem na
ruské Alexandrovce a parodie na „ohnivé show
Dana Nekonečného“. Účinkující jsme odměnili
také velkým potleskem. Byli jsme všichni
pozváni na drobné pohoštění pod stanem, kde
s námi na sladkostech v tomto otevřeném pro-

storu „hodovaly“ i vosy, které nestačili přítomní
hosté i pracovníci Památníku Lidice odhánět.
K žádnému úrazu ani bodnutí však nedošlo,
bylo to bezvadné. A poslední překvapení jsme
si my, ženy, odnesly domů, dostaly jsme každá
krásnou růži z lidického Růžového sadu. Věřím,
že takové setkání s přáteli i známými utužuje
zpětné vazby k Památníku Lidice i k ostatním
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kulturním památkám, které jsou ve výborné péči
zdejších pracovníků. Přeji všem v jejich práci
hodně úspěchů i finančních prostředků,
entuziasmus a nadšení jim rozhodně nechybí
a výsledky jsou za posledních 6 let viditelné.
V Památníku Lidice sice dál s úctou a pietou
uchovávají doklady a vzpomínky na tragické
události vypálení této obce nacistickými vojsky
v r. 1942, ale hlavně nyní „žijí“ současností
- plno akcí jak mezinárodního charakteru, tak
i v tuzemsku, soudobé i vzpomínkové výstavy,
Lidické zimní večery či nabídka akcí
pro seniory, to vše najdete jak na našich
webových stránkách v aktuálních pozvánkách
www.sdcr-stc.estranky.cz, tak i na webu
www.lidice-memorial.cz. Našim členům SDČR
i kolektivům návštěvu v Lidicích mohu opravdu
doporučit, můžete si dohodnout s pracovnicemi i

dopolední program, sestavený dle Vašich přání.
text: Hana Němcová, místopředsedkyně
Svazu důchodců České republiky, o.s.
(foto: Pavel Horešovský)
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Neobvyklé setkání s maminkou filmového režiséra …
překvapení, že jeho manželka je dcerou paní
Hřebejkové. Aby toho nebylo ještě málo, tak
paní Ing. Ludmilu Janouškovou jsem také
osobně znal a to jako učitelku v Základní škole
v sousední obci Velké Přítočno. Z původního
úmyslu setkání jen s režisérem Janem
Hřebejkem se z toho nakonec rozvinulo
netušené sejití s dalšími, pro mne nečekaně
známými, členy rodiny paní Hřebejkové. Ale
abych nezapomněl vysvětlit, jak jsem se poznal
s panem Janouškem. (Za vším je zase divadlo).
Od roku 1990 jsem působil 10 let v ZŠ Žilina.
Tehdy jsme si tam s dětmi a rodiči zbudovali
školní Divadélko, nazvané podle starobylého
zvonu, který byl vedle jeviště, na Divadélko
U Zvonu. Do Divadélka jsme tehdy potřebovali
oponu a horizonty pozadí, a co se nestalo, pan
Janoušek se o nás dozvěděl a daroval nám
látku z vínově červeného sametu. Nikdy mi však
neprozradil, že je švagrem známého režiséra.
Svůj pobyt v Lázních Mšené jsem bohužel, po
Úvodem tohoto rozhovoru bych měl nejdříve vy- nasazení nevhodného léku ošetřující lékařkou,
světlit odkud se znám se ženou, která je maminkou známého českého režiséra. V říjnu 2002
jsem byl na léčebném pobytu v Lázních Mšené.
U stejného stolku, při odpolední svačině, jsem
se potkával s paní, která se mi představila jako
Anežka Hřebejková. Nic jiného mne při vyslovení jejího jména nenapadlo, než na co asi pomyslíte i vy, kteří si mé povídání čtete. Její odpověď zněla: „Ano, režisér Honza Hřebejk je
můj syn.“ A protože se o mně ví, že mám rád divadlo, i jsem mnoho roků vedl dětské divadelní
soubory, tak bylo o svačinkách o čem povídat.
Jednou paní Hřebejková povídala, že mi může
Honzu i s jeho rodinou představit, neboť za ní
v sobotu přijedou na návštěvu. Přišel jsem
v určený čas do recepce hlavní budovy Říp,
a jaký byl můj údiv, nejdříve jsem se potkal
s Ing. Ivo Janouškem, starostou OÚ Velké
Přítočno. Ptám se zvídavě. „Co vy tady?“ A on
mi odpověděl. „Přijeli jsme za babičkou
Hřebejkovou.“ A tak jsem se dozvěděl další
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musel po 3 týdnech neblaze ukončit, a to
po převozu Rychlou záchrannou službou
do nemocnice v Roudnici nad Labem. S paní
Hřebejkovou jsem se tudíž nemohl ani rozloučit.
Další roky jsme o sobě nic nevěděli. Až jednoho
dne, koncem června tohoto roku, se mé jméno
objevilo ve vysílání Českého rozhlasu, kam
jsem odpověděl na vědomostní soutěž a byl
jsem mezi vylosovanými posluchači. Stejný
pořad poslouchala i paní Hřebejková a řekla si,
když zaslechla mé jméno, že v Lidicích může
bydlet jenom jeden Zdeněk Fous. Přes telefonní
službu si zjistila číslo telefonu a zavolala mi.
Bohužel se ode mne dozvěděla, že jsem
dlouhodobě nemocný a to po stejné reakci na
nevhodný lék, jako jsem prodělal prvně
při pobytu v Lázních Mšené.
Paní Hřebejkové jsem mimo jiné řekl i
o natáčení filmu Lidice a tato zpráva ji přiměla
k dalšímu úsměvu, neboť mi pověděla, jak je
ten svět opravdu malej. Neboť o natáčení filmu,
podle knihy „Nokturno“ od Zdeňka Mahlera, je
informovaná z první ruky, protože produkční
filmu Adam Dvořák, je manžel její vnučky
od nejstarší dcery Milady. Nyní bych se chtěl
ještě paní Hřebejkové zeptat, co jsem při prvním
telefonickém rozhovoru nestačil:
Paní Hřebejková, vzpomínám si, že jste
v lázních před 8 lety chodila za pomoci
francouzské hole a doma jste měla těžce
nemocného
manžela,
dlouhodobě
upoutaného na lůžko. Změnilo se u Vás
něco, o čem mi můžete povědět?
… teď už chodím o dvou francouzských holích
a dokonce i po bytě musím tuto pomůcku
používat; ale díky Bohu, že ruce mi slouží
(mohu šít a vyšívat) ani zrak se mi nezhoršil.
Manžel v tom roce 2002 ležel, a dne 21.11.
v tichosti odešel na věčnost.
Mohla byste nám říci něco o Vaší rodině?
Mám dvě dcery, Miladu 56 let a Ludmilu 54
a syna Jana 43 let – o těch už byla řeč. Milada
má dva syny a dceru - mentálně postiženého
Štěpána 35 let (od 12 let v ústavu) - tehdy se
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narodil David, který teď chodí na VŠ. Mezi
oběma syny má dceru Barboru - ta má filmovou
školu a za manžela Adama Dvořáka. Mají spolu
dva syny - prvňáčka Adama a 4 letého
Mikuláše.
Druhá moje dcera Ludmila má dvě děti, syna
a dceru. Jirka, který je stavař, má 12 letého
syna Tomáše, ten hraje kopanou za žáky
v Kladně a ještě má rok starou dcerku Emilku.
Tereza, která je sociální pracovnice, t.č.
na mateřské dovolené; občas překládá
z angličtiny a také učí anglický jazyk. Ta má
dcerku Růženku 1/2 roku a Filipa 3 roky.
Můj syn Jan má dvě děti, Jonáše 4 roky
a Toničku 2 roky. Bydlím v domku společně
s Honzou a jeho rodinou.
Dosud jsem Vám neuvedla, že jsem měla dceru
Andulku, narozenou v roce 1958, kterou mi
v roce 1966 – v 8 letech zabil vlak.

Vyprávěla jste mi, jak doma šijete
pro UNICEF panenky, a to pro akci „Adoptuj
panenku a zachráníš dítě.“ Mohla byste mi
říci, od kterého roku jste začala a zda ještě
v šití pokračujete?

Zpravodaj OÚ Lidice
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Od roku 2004 šiji panenky pro UNICEF a šiji je
pořád.
Určitě by čtenáře zajímalo, zdali za šití dostáváte nějakou finanční odměnu a kde získáváte materiál vhodný pro zhotovení panenky.
Za vyhotovení panenek nedostávám odměnu.
Materiál z části kupuji a hodně dostávám od
známých, příbuzných, sousedů, spolužaček…
Kolik panenek jste už ušila?
Dosud mám ušito 845 panenek a rozpracováno
ještě asi 50 (plánuji do konce tohoto roku 1000).
Předávám stále, a příležitostně i prodám
a peníze odevzdám při odběru hotových
panenek do UNICEFu.
Abyste mi nemusela odpovídat na další
otázky, které se týkají projektu PANENKA,
využiji informací z internetu, kde se
podrobně vše vysvětluje.
Každým rokem se díky očkování podaří zachránit život až 3 milionům dětí. Přesto dosud téměř
stejný počet dětí umírá na nemoci, kterým lze
očkováním předcházet. V zemích, kde neexistuje běžný zdravotnický systém nebo které jsou
postiženy válečnou nebo přírodní katastrofou,
pomáhá UNICEF ve spolupráci s jejich vládami
a místními dobrovolnými spolupracovníky
uskutečňovat speciální akce pomoci dětem,
jako jsou např. Národní očkovací dny proti dětské obrně, které v minulém roce pomohly 550
milionům dětí ve věku do pěti let. UNICEF sehrává klíčovou roli v projektu GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), jehož cílem je očkovat každé dítě proti šesti hlavním
smrtelným dětským chorobám - spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně. Cíl projektu PANENKA. Cílem
projektu Panenka je získat finanční prostředky
pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF,
a to za použití symbolu, který znají všechny děti
na světě - panenky. Pro cíle projektu byla
zvolena forma textilní panenky, kterou si každý
může snadno vyrobit i sám doma. Poprvé byl
projekt uveden v roce 1988 v Cinisello Balsamo

strana 10

v Itálii. Celkem bylo v roce 1988 žáky škol v Itálii
vyrobeno 2000 panenek a získáno 27 milionů
italských lir. Hlavní myšlenka projektu. Každá
panenka představuje skutečné dítě, které bude
v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním
smrtelným dětským chorobám. Z tohoto důvodu
by měly být panenky oblečeny v národních
kostýmech jednotlivých zemí, které představují,
a odrážejí i jiné etnické a rasové zvláštnosti té
které země (barva pleti, tvar očí, vlasy).
Projektu se můžete zúčastnit dvojím způsobem: ► Tvorbou panenky ► Nákupem
– „adopcí“ vytvořené panenky. ►►Panenku
může vytvořit každý: • žáci základních škol,
kteří budou moci při výrobě panenek/panáčků
v předmětech výtvarné nebo pracovní výchovy
rozvíjet svoje tvořivé schopnosti a dovednosti
a zároveň prohlubovat znalosti zeměpisu a
historie, včetně rozvoje sociálního cítění i
schopnosti empatie, • žáci a studenti výtvarných
škol, kteří při tvorbě panenky mohou uplatnit již
získané znalosti a dovednosti, • všichni, kdo
chtějí tímto způsobem přispět k záchraně dětí
v rozvojových zemí. ►►Pokyny k tvorbě
panenky: Panenka je vyráběna, podle střihu a
po zhotovení je svým tvůrcem opatřena „rodným
listem“, na kterém je uvedeno její jméno, její
fotografie, země, odkud pochází, její výška
a také jméno a adresa jejího tvůrce. Střih a
rodný list jsou součástí tištěných propagačních
materiálů k projektu a zašleme Vám je
na požádání - nezapomeňte ve svém e.mailu
uvést svojí poštovní adresu). ►►Při výrobě
panenek je třeba respektovat 3 podmínky: •
Panenka musí být nejméně 30 cm a maximálně
50 cm vysoká.• Při výrobě nesmí být použity
plasty, toxické barvy, knoflíky ani jiné pomůcky,
které mohou děti spolknout. • Každá panenka
musí být po dokončení opatřena identifikační
kartou – „rodným listem“, jehož formulář obdrží
její tvůrce na požádání od Českého výboru
pro UNICEF. ►►Prodej-adopce panenek:
Částka, za kterou si můžete panenku zakoupit,
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činí 600 Kč a je stanovena podle nákladů, potřebných na očkování jednoho dítěte v rozvojových zemích proti 6 smrtelným dětským chorobám (suma zahrnuje očkovací látky, injekční
stříkačky, jehly a zaškolení zdravotníka).
Rodina nebo jednotlivec, který panenku zakoupí, tak vlastně symbolicky adoptuje dítě,
které panenka představuje.
Celoročně si můžete vyrobené panenky zakoupit -„adoptovat“ prostřednictvím naší internetové
stránky v části e-panenky nebo při návštěvě
pražských prodejen zboží UNICEF v sídle naší
organizace (Dům OSN, nám. Kinských 6, Praha
5) nebo v Nákupní galerii Atrium Karlovo nám.
10, Praha 2). Koncem kalendářního roku (v listopadu a prosinci) je pravidelně jejich prodej
rozšířen o prodejní místa v síti OD IKEA i na jiných místech v ČR, o kterých vždy informujeme
na naší internetové stránce a prostřednictvím
médií. „Adoptivní rodiče“, kteří panenku zakoupí
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pro své dítě, vnučku, neteř, ale i kamaráda nebo
kamarádku, pošlou tvůrci panenky pohlednici
UNICEF, aby věděl, kde panenka našla svůj
domov. Pohlednici získají při nákupu/adopci panenky od Českého výboru pro UNICEF jako její
součást....více na www.unicef.cz
Myslím si, že se čtenář z tohoto textu dozvěděl vše, co by potřeboval vědět o projektu
„Panenka“. Nebo si myslíte, že byste ještě
něco mohla doplnit?
Ano, uvedl jste podrobně všechno. O sobě bych
mohla ještě doplnit, že bydlím v Řeporyjích
na adrese, kde jsem se před 79 lety narodila.
Měla jsem pět sourozenců (už jsme jenom
čtyři).
Jsem
ve
Svazu
invalidů,
chodím
na přednášky do Komunitního centra
sv. Prokopa v Nových Butovicích a všude mám
mnoho přátel, kteří mají stejné cítění - to mluví
za všechno.
Vím, co to znamená pro matku, když ztratí dítě;
a proto se snažím, aby i na druhém konci světa
neumíraly děti, když tomu lze zabránit…
Ať je to očkováním, nebo dodáním čisté vody…
a jiné a jiné…
Na závěr povídání po telefonu, když už jsme
začali v úvodu o Vašem synovi režisérovi,
jestli byste naším čtenářům mohla prozradit
také něco o něm? Dozvídáte se o tom,
co právě natáčí?
A co Honza? Točí teď nový film „NEVINNOST“
– (myslím).
Paní Hřebejková, děkuji Vám za rozhovor
a přeji hodně zdraví i radosti z radosti,
kterou děláte druhým a to hlavně pro děti.
Zdeněk Fous
*Také bych chtěla poděkovat za radost, kterou
jste mi udělali tím, že mi z Obecního úřadu Lidice zasíláte obecní Zpravodaj. Upřímně děkuji,
vždy se těším na další vydání. Ráda LZ půjčuji
i svým přátelům ve svazu invalidů. Přeji všem
v Lidicích hezké dny.
Anežka Hřebejková

Na fotografiích jsou panenky, které ušila paní Anežka Hřebejková
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Dopolední kulturní představení v Lidické galerii – ŘÍJEN 2010
Pro přátele kultury jsme v letošní sezoně přišli s nabídkou dopoledních pořadů. Přehled
dopoledních kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci “Lidických
zimních večerů.“
7. 10. 2010 od 1000 hod.
2. 11. 2010 od 1000 hod.
Křeslo pro redaktora Jana Petránka
Rudolf
Höss,
divadelní
představení
slovem provází Robert Tamchyna, flétna Žofie Činoherního studia Ústí nad Labem účinkuje:
Vokálková
Kryštof Rímský
00
26. 10. 2010 od 10 hod.
2. 12. 2010 od 1100 hod.
Kulhavý poutník
Nebe nad námi – literární pořad
Literární pásmo z knihy Josefa Čapka
účinkují Táňa Fischerová a Jana Rychterová
účinkuje: Otakar Brousek st., klavír Marcel
Javorček, režie T. Vondrovic
Vstupenky a předplatné na kulturní akce je možno zakoupit v recepci Lidické galerie cena
vstupného je 60,- Kč, pokud není uvedeno jinak; zvýhodněná cena předplatného
na dopolední představení je 250,- Kč s platností do 04/2011, změna programu vyhrazena
kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; tel: 312253063, 312253702 e-mail:
lidice@lidice-memorial.cz www.lidice-memorial.cz
Večerní přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci “Lidických
zimních večerů“ ŘÍJEN 2010
5. 10. 2010 od 1800 hod.
Křeslo pro generála Jaroslava Klemeše
večerem provází historik Eduard Stehlík, klavír
Petra Müllerová
7. 10. 2010 od 1800 hod.
Křeslo pro redaktora Jana Petránka
večerem provází Robert Tamchyna, flétna Žofie
Vokálková
14. 10. 2010 od 1800 hod.
Křeslo pro spisovatele Ivana Krause
večerem provází Robert Tamchyna, klavír
Marcel Javorček
19. 10. 2010 od 1800 hod.

„Kdeže byl ráj“, komponovaný pořad
Památníku Lidice
účinkují: Máša Málková, Josef Somr, dramaturg
Naďa Rezková, hudba a režie Tomáš Vondrovic
21. 10. 2010 od 1800 hod.
Křeslo pro herce Jana Přeučila
večerem provází Robert Tamchyna, flétna Žofie
Vokálková
26. 10. 2010 od 1800 hod.
Kulhavý poutník
Literární pásmo z knihy Josefa Čapka
účinkuje: Otakar Brousek st., klavír Marcel
Javorček, režie T. Vondrovic
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