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Státní svátek 28. října v Lidicích

Celé Česko si ve středu 28. října připomenulo 91. výročí vzniku samostatného Československa. Oslavy zahájil v Praze krátce
po deváté dopoledne prezident Václav Klaus
a další politici položením věnců u Národního
památníku na Vítkově. A v Lidicích? Ani ne
za hodinu poté se sešli první lidičtí občané
v malém parku na náměstí. Od loňského
roku víme, proč vzpomínka a oslava státního
svátku začíná zrovna tady. Je tu vysazena
„Lípa republiky“ a roste a sílí tu už
jedenáctým rokem. Pan starosta Klíma vítá
přítomné a děkuje za poměrně hojnou účast
občanů. Slovo má následně paní Kalibová.
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Pokud to tak smím vyjádřit – je
hlavní řečnicí. Lidická žena, kterou všichni se zájmem poslouchají. Mluví zpatra, mluví hezky a
především mluví moudře. To
nejsou žádné naučené věty, či
vybroušený projev politika, to
jsou životní zkušenosti.
Holky a kluci z Junáku
Buštěhrad „Stráž Lidic“ zazpívali
za doprovodu kytar několik
písniček (nezapře se, že pan
místostarosta Skála je zároveň
vedoucím Junáka a umí takové
vystoupení zorganizovat) a
občané se příjemnou dopolední

procházkou přesunuli na pietní území na lidické občany, kteří ve válce, kterou jsme si
k pomníčku padlých v 1. světové válce. Tam zvykli nazývat první, protože nebyla bohužel
Marek Veselý
byla položena kytice a tiše se vzpomenulo poslední, padli.
Řád T. G. Masaryka 3. třídy pro Josefinu Napravilovou

O statečném osudu paní Josefiny Napravilové jsme psali již
nejednou. A tak víme, že jako spojovací úředník tehdejšího ministerstva ochrany práce a sociální péče našla a vrátila do

vlasti – od konce května 1945 do
jara následujícího roku – na
čtyřicet českých a slovenských
dětí, jež nacisté násilně umístili
v Německu
nebo
na
okupovaných území. Byl mezi
nimi i Václav Hanf, jedenáctiletý
chlapec z Lidic. Dnes známe i
další
životní
etapy
paní
Napravilové
včetně
plnohodnotného pětačtyřicetiletého
pobytu v Kanadě. Do vlasti se
trvale vrátila v roce 1994 a
usadila se v Bechyni. V letošním
roce však bechyňskou vilku ze
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zdravotních důvodů opustila a žije v moderním
pečovatelském domě G-centrum v Táboře. V
českých končinách se však o paní Napravilové
dlouho jako by nevědělo. Výrazného ocenění se
jí dostalo až v předvečer 90. výročí vzniku
republiky, 27. října 2008. Primátor města Plzně
předal plzeňské rodačce na slavnostním večeru
otisk historické pečeti města Plzně. Druhá pocta
na sebe nenechala čekat.
Prezident republiky Václav Klaus pozval paní
Napravilovou do Rudolfovy galerie Pražského
hradu na slavnostní večeři, pořádanou 1.
prosince 2008 na počest návštěvy generální
guvernérky Kanady v České republice.
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Krátce poté, 20. ledna 2009, udělilo
Zastupitelstvo obce Lidice Josefině Napravilové
čestné občanství Lidic. Slavnostní akt se
uskutečnil v předvečer jejích 95. narozenin na
tamějším obecním úřadě.
Statečný a vpravdě vlastenecký osud ocenil
28. října 2009, ve výroční den vzniku republiky,
prezident Václav Klaus na Pražském hradě.
Řád T. G. Masaryka, jenž nyní Josefinu
Napravilovou zdobí, jako by vyjadřoval, že cesta
humanity, jíž kráčel první československý
prezident, byla a je i cestou této výjimečné
ženy.
Přemysl Veverka
reprofoto z vysílání ČT 1: Marek Veselý

“

Řád T. G. Masaryka 1. třídy pro Andělu Dvořákovou
Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy převzala za
vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva i
předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu
Anděla
Dvořáková,
která
je
významnou
představitelkou českých odbojových organizací,
v jejichž řadách aktivně působí již od roku 1946.
Od roku 2001 je předsedkyní Českého svazu bojovníků
za svobodu. Má zásluhy o zachování odkazu našeho
odboje, o rozvoj mezinárodní spolupráce organizací
účastníků války a její dlouholetá veřejná angažovanost
přispívá k vlastenecké výchově nových generací. Je
držitelkou řady vyznamenání a čestných ocenění.
Hlavní návštěvní sezóna v Lidicích pomalu končí

Každé roční období má své kouzlo a dalo by se
říci, že podzim je v kouzlení přímo králem. Jeho
barevnost v nás vyvolává jakousi nostalgii, ale

dokáže nám rozjasnit i mlhou prostoupený
den.Překrásně zbarvené listí rozjasní i místa
jindy smutná až ponurá. Podzim se rozhodl, že
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změní i pietní území v Lidicích.Povedlo se mu to
skvěle.Vše bylo nádherně vybarvené a ten kdo
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sem našel v tomto čase cestu, určitě nelitoval.
fotografie z 30. října 2009: Pavel Horešovský

Pozemské trávníky opustil legendární slávistický fotbalista František Veselý …
Možná se tážete jak to souvisí s Lidicemi...
Pan František Veselý byl dlouholetým kamarádem pana Veselého Oldřicha, našeho spoluobčana. Oba muže spojovala láska k fotbalu
a aktivní sportovní život i příkladná životospráva.
Oba fotbalisté se setkávali na „Vánočním
turnaji fotbalových veteránů“, který se začal
hrát v roce 1995. Pan Veselý František
representoval, jak jinak, Slavii, pan Oldřich pak
tým Inter Letiště Praha.
Pánové Oldřich i František Veselý se v neděli 6. září, tedy nedávno, společně účastnili oslav
90. výročí založení SK Buštěhrad, kde oba podali výborný výkon naprosto neodpovídající jejich
věku, bez problému se poměřili s mnohem mladšími fotbalisty.
Oba se domluvili na společné fotografii, nikdo netušil, že to bude jedna z posledních fotbalových
fotografií legendy. Je o to smutnější, že pan František z tohoto světa odešel 30. října opravdu neočekávaně a předčasně v nedožitých 66 letech. Nezbývá než konstatovat: "Čest jeho památce, a to
nejen sportovní"...
Bohumil Kučera
Vánoce v Hostouni za podpory občanů z Lidic
Hostouňské občanské sdružení Šance Udělat
Trochu Radosti chystá na sobotu 19. 12. 2009
tradiční vánoční setkání u hostouňského
kostela. V minulém čísle jsme uveřejnili výzvu,
že hledáme ten pravý vánoční strom. Děkujeme
všem, kteří se nám ozvali a zejména děkujeme
manželům Humlovým z Oradourské ulice,
protože právě jejich stříbrný smrk bude tou
pravou ozdobou letošních Vánoc v Hostouni.

Přijměte i vy, čtenáři lidického Zpravodaje naše
pozvání, uvidíte živý betlém, s dětským sborem
si zazpíváme vánoční koledy, ochutnáte cukroví
a u našich stánků můžete nakoupit drobné
dárky – keramiku, šperky, perníčky a řadu
dalších výrobků. Těšíme se na vás. Více
informací najdete na:
www.sutros.cz
Přejeme všem krásný podzimní čas a v prosinci
se těšíme v Hostouni na shledanou. ŠUTR o. s.
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Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Obecní úřad, zastupitelstvo obce Lidice a Památník Lidice Vás srdečně zvou na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve středu 2. prosince 2009.
Sejdeme se před budovou obecního úřadu v 16.30 hod., kde bude podáváno svařené víno a
dětem čaj s medovými perníčky. Poté zde proběhne krátké předvánoční pásmo, ve kterém
zazpívají děti z Mateřské školy Lidice a členky junáckého oddílu Berušky ze střediska Junák
Buštěhrad – Stráž Lidic. Nakonec půjdeme společně rozsvítit vánoční strom před Lidickou
galerii. Vezměte si s sebou zvonečky (či rolničky) a svíčky.
Jubilea

Jindřiška Klesová 18.12. 84 let

Jaroslav Řečínský 26. 12. 84 let

Miloslava Kalibová 29. 12. 87 let
Milí jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti
k Vašim krásným narozeninám.
Poděkování
Srdečně děkuji za krásné dárky a hezké gratulace k mým 75. narozeninám Obecnímu úřadu Lidice
a Tomáši Skálovi, který mi přišel za Obecní zastupitelstvo v den narozenin blahopřát. Také bych
chtěla poděkovat Zdeňku Fousovi, který připravuje náš Zpravodaj a do blahopřání v minulém čísle
vložil mé jméno tak, jak mne v Lidicích sousedé oslovují.
Drahuše Humlová, Oradourská čp. 87
Děkuji paní Michaele Holubové, která mi za Obecní úřad a zastupitelstvo obce Lidice popřála k
narozeninám a předala milé a hezké dárky.
Jana Křivanová, Josefa Horáka, čp. 5

Příjemné prožití Vánoc, klidný a úspěšný nový rok 2010 prožitý ve zdraví
přejí všem lidickým občanům i občánkům, starosta Josef Klíma, členové
obecního zastupitelstva, zaměstnanci obecního úřadu a všichni pracovníci Památníku Lidice.
Důležité upozornění
Od ledna 2010 se budeme v naší obci vídat se strážníky Městské policie z Kladna. Město
Kladno obci nabídlo pomoc v podobě kontrol svými strážníky. Zastupiteli schválená smlouva,
jenž musí ještě potvrdit krajský úřad, by měla platit od začátku roku 2010. Městská policie
bude spolupracovat mimo jiné při významných a mimořádných událostech na pietním území,
městští policisté budou také dohlížet na pořádek a dopravní situaci v obci. Kromě Lidic má
kladenská městská policie uzavřeny podobné smlouvy i s Vinařicemi, Buštěhradem, Pleteným
Újezdem a nově rovněž s Braškovem, kde už ale v minulosti působila. Bližší informace viz:
oficiální stránky obce-www.obec-lidice.cz/, nebo Památník Lidice: www.lidice-memorial.cz/ .
Pro naše spoluobčany bude jistě dobré zapamatovat si od ledna číslo tísňové linky 156.
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V sobotu 7. listopadu jsme přivítali v naší obci nové občánky
Rok se sešel s rokem a nastala opět ta správná
chvíle obrátit se k nejmenším občánkům a říci:
"Vítejte, počítáme s Vámi a jsme rádi, že bydlíte
v naší obci!" Barborko, Danieli, Eliško, Kristýnko, Same, Vanesko. Starosta JUDr. Josef

Klíma a místostarosta Tomáš Skála na
slavnostním aktu oficiálně přivítali šest nejmenších občánků Lidic. Básničky tradičně
přednesly děti z Mateřské školky v Lidicích.
Bohumil Kučera, foto: Miroslav Čermák

Škole ve Hřebči je 80 let
Je sobota 7. listopadu 2009. V době před dvaceti Hendrych, který v šedesátých letech byl
lety bychom si nejspíš připomínali výročí VŘSR náměstkem ministra školství a pak ještě
(pro mladší ročníky Velká říjnová socialistická Jarmila Horáková, provdaná Chýská.“ A pak
revoluce), ale letos si v sousední Hřebči ještě babička doplňuje: „Děti ze Hřebče chodily
připomínají 80. výročí otevření vlastní školy. pochopitelně do Lidic pěšky, daleko to nebylo,
„Vidíš, já tu dobu pamatuju,“ řekla mi moje ale blízko zrovna také ne. Vezmi si, kde je
osmaosmdesátiletá babička Jiřina (Vachterová, Hřebeč a kde ve starých Lidicích stávala škola.
roz. Zbrojková). „Do první a druhé třídy ve sta- A když napadl sníh, tak někteří hřebečtí sedláci
rých Lidicích jsem chodila i s hřebečskými dětmi. vozili děti do školy ve vozech tažených koňmi.“
A když v roce 1929 postavili ve Hřebči školu, tak V prvním školním roce 1929/1930 nastoupilo
už k nám chodily jenom děti z Makotřas“. do hřebečské školy 141 dětí. To se potom neZajímalo mě, jestli si ještě babička pamatuje divme, že se ta lidická téměř vylidnila.A
některé hřebečské spolužáky. „Jenom dva, ani v současné době se už k tomuto číslu opět
jeden z nich už nežije. Jedním byl Václav počet žáků blíží, protože škola už není jenom
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málotřídní první stupeň, ale má již devět ročníků. V sobotu 7. listopadu byla tedy ve škole a
obci „velká sláva“. Škola otevřela dveře všem
návštěvníkům, aby ukázala, jak krásná je to i po
těch 80ti letech budova. Prošla pochopitelně rekonstrukcí a přístavbami a další ji ještě čekají.
Ale už teď jsme obdivovali nádherné třídy i „třídičky“ vybudované např. i v podkroví. Všude
čisto, pořádek, příjemná atmosféra, za kterou
stojí všichni učitelé i provozní zaměstnanci
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včele se současnou ředitelkou Věrou Komárkovou. A také zvonivý smích a hlahol dětí, které
pro návštěvníky připravily v tělocvičně vystoupení v duchu sobotního vyučování. Na jeho závěr zazpívaly děti „Ach synku, synku.“ I to má
svůj význam, protože celý název hřebečské
školy je „Masarykova jubilejní základní škola
Hřebeč“. A tahle písnička byla přeci Masarykova
nejoblíbenější. Tak ať se škole i ve škole daří i
nadále!
Marek.Veselý

Poděkování z redakce Zpravodaje
Děkujeme všem, kteří do Zpravodaje OÚ Lidice v letošním roce
přispívali články i fotografiemi.
Manželům Kateřině a Tomáši
Skálovým, kteří zajišťovali vyzvedávání výtisků v tiskárně a následně ho s Baruškou v kočárku
roznášeli po obci. Budeme se těšit
na další spolupráci s vámi i
zajímavé informace pro naše
čtenáře. Přejeme všem hezké
vánoční svátky a vše dobré v roce
* Redakce Zpravodaje
2010.

Baruška Skálová

aby mohlo být v daném termínu vytisknuto prosincové číslo lidického Zpravodaje, patří poděkování firmě DARVIS spol.
s r.o. ulice MUDr. Jiroutka 2020, 272 01 Kladno - Habešovna,
tel.:
312 241 939,
e.mail:
darvis@darvis.cz,
http://www.darvis.cz, jejíž technik Ondřej Havlíček včas
opravil „zavirovaný“ NOTEBOOK. Upřímný dík!
*Redakce zpravodaje
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Autorské vyprávění
V první polovině měsíce října se uskutečnil v ZŠ
Zdeňka Petříka Kladno další ze seminářů pro vychovatelky školních družin z okresů Kladno a Rakovník. Jeho hlavní částí bylo vyprávění z knihy
„Jako chlapce by mě zastřelili“, kterého se ujala
sama autorka, paní Jaroslava Skleničková. Citlivé
a srozumitelné moderování zajistila MgA Naděžda
Rezková Přibylová z Památníku Lidice. Hrůzná
historická událost, vsazená do konkrétního lidského osudu se intenzivně dotkla všech posluchaček a vyvolala silné emoce nejen u těch mladších. Odezvy na slyšené vyprávění přicházely několik dnů po jeho skončení a vyjadřovaly obdiv křehké, ale stále energické ženě s velkou životní
zkušeností a všeobecným rozhledem.
Vše, co mohly vychovatelky během šedesáti minut slyšet, zcela určitě využijí při své práci s dětmi
ve školních družinách a jistě neopomenou ani návštěvu současných Lidic. Děkuji manželům
Skleničkovým a řediteli Památníku Lidice JUDr. Milouši Červenclovi za vstřícnost a pomoc při
organizování tohoto semináře.
Anna Holeyšovská, Metodička pro práci ŠD a ŠK okresu Kladno

foto: Ing. Čestmír Sklenička

Svatby v Růžovém sadu

V roce 2005 byla započata v Památníku Lidice jedna
z krásných tradic. Možnost uzavřít sňatek v Růžovém
sadu, který se stal rozkvetlým mostem mezi pietním
územím a novou obcí Lidice, využilo dodnes již 135
párů. V letošním roce si své ano řeklo na tomto
nádherném místě, provoněném tisíci růží, třicet osm
párů, z nichž dvacet devět zasadilo růžový keř do
svatebního záhonu. Jsme velice rádi, že tento pomysl-

ný most se stal nejen jakousi spojnicí
dvou míst, ale také cestou do
společného života dvou lidí. Přejme jim
hodně radosti i štěstí a nám všem, aby
se tyto páry do Lidic často vracely –
samy, i se svými potomky!
www.lidice-memorial.cz - foto vpravo - 2005
Zdeněk Fous - foto vlevo– 2005

Zpravodaj OÚ Lidice

prosinec 2009

Veřejná knihovna Lidice – z nabídky nových knih
Denková Melita: POHÁDKY KOUZELNÝCH KAMÍNKŮ
Pohádkové vyprávění o čtyřech kamarádech, kterým kouzelné kamínky vyplní čtyři přání - Barborce vykouzlí modrý svět a Johance
krásný den, Lukášovi poradí, jak nebýt popleta, a Kristiánovi domluví
schůzku se zaječí rodinkou. Text pro začínající čtenáře doprovázejí
obrázky oblíbené ilustrátorky Heleny Zmatlíkové.
Johanna Lindseyová: TEBE CHCI MILOVAT
Krásná a nevypočitatelná Megan, dcera venkovského šlechtice, odmítá jednoho nápadníka po druhém. Je jí však jasné, že jednou se
vdát musí, a tak zaměří pozornost na nejurozenějšího muže v kraji,
vévodu Wrothstona, s nímž se nikdy nesetkala. Odmítá si však připustit, že ji přitahuje hezký, třebaže neurozený Devlin Jefferys, kterého její otec najal pro práci s koňmi... Devlin má své důvody, proč
se vydává za někoho jiného. Jako sir Ambrose Devlin St. James,
vévoda Wrothson, by sotva unikl pozornosti, ale jako Jefferys má
šanci vyhnout se nechtěnému konfliktu s přítelem, na němž nenese
vinu. Nepočítal však s neodolatelným šarmem prohnané Megan a s
překvapením zjišťuje, že staromládenecký život pro něj ztrácí kouzlo.
Jak má ale dívce prozradit, do koho se to vlastně zamilovala?
Boris von Smercek: DRUHÝ GRÁL
Pro někoho není žádná cena dost vysoká, pokud jde o to, aby se
dobral k elixíru života..., aby si mohl prodloužit život...
Společenství dvanácti spravedlivých, Bratrstvo růže a meče, jehož
kořeny sahají až do časů křižáckých výprav, existuje i v současné
době a zjednává nápravu a spravedlnost. Dvakrát za rok se členové
Bratrstva setkávají na hradě ve Skotsku, aby projednali, jak pokračují
jejich projekty, a domluvili nové. Během výročního setkání dojde ke
krvavému útoku, při němž téměř všichni zahynou v troskách hradu.
Lara Mosehniováa Emmet Walsh, jediní, kteří přežili, se ze všech sil
snaží vypátrat, kdo za tímto útokem stojí. Stopa je zavede do malé
vesnice v Súdánu, kde se neustále ztrácejí děti, těhotné ženy a
starci, a odtud až do Arábie k jednomu místnímu šejkovi, jenž tvrdí,
že nalezl mystický svatý grál.
Bez milosti jde za svým - v jeho paláci probíhají neuvěřitelné pokusy,
na jejichž konci čeká pár vyvolených věčný život...
Avšak za cenu mnoha lidských obětí.
Zdeněk Fous, Eliška Jedličková, Aleš Kachlík

přeje všem radostné Vánoce,
čas Slunovratu a hezké počtení.
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Lidice – jaké vlastně jsou?
Jsou lidé uzavření a plaší, jsou lidé společenští.
Na tom se myslím shodneme, takoví jsou lidé.
Ale všimli jste si někdy, že tyto (uvykli jsme si říkat lidské) vlastnosti mají i místa? Že existují jak
místa extrovertní, tak i místa křehce introvertní?
Nevšimli? Vážně ne? Já ano.
Znám lidi, kteří by si pro slávu nechali amputovat nohu, a přesto nikdy slávy nedosáhnou. A
znám lidi, kteří po slávě ani v nejmenším netouží a přece jí neuniknou. A znám i taková
místa!
Jedním právě takovým místem jsou pro mě Lidice. Připomínat si zde jejich historii by bylo nošením dříví do lesa, protože aspoň přibližně zná
osud této středočeské vesnice snad každý. Kdo
ne, ať si doplní vzdělání, kdo i to odmítne, ať už
se dál nenamáhá, pro hlupáky stejně nepíšu!
Často slýchám, jak si lidé váží lidických obětí.
„Jak to ale myslí?“ ptal jsem se sám sebe. Čeho
si vlastně váží? Všichni se tak rádi obdivujeme
hrdinství, a protože ho mnohdy sami nejsme
schopni, aspoň si ho vážíme. Váží si tedy hrdinství vesničanů? Jistě ne, jejich smrt nebyla hrdinským činem, už z toho prostého důvodu, že
neměli na výběr! Váží si tedy jejich obětí? Ano.
A to už smysl dává! Ale čím se liší smrt lidických

od smrti miliónů jiných, kteří padli za oběť té
perverzní mocenské hře zvané válka? Jistě šlo
o civilisty, o nevinné ženy a děti, ale zabýval by
se tím někdo, kdyby Lidice srovnal se zemí kobercový nálet? Troufám si tvrdit, že ne, takových míst je mnoho. Jenomže Lidice jsou přesto
výjimečné. Proč? Snad proto, že jsou symbolem. Jejich obyvatelé zemřeli, abychom mi mohli
žít lépe. Jistě, zní to pateticky, ale pokusím se
vysvětlit…
Mnoho lidí se svojí vědomou obětí snaží ospravedlnit vlastní existenci. (A jelikož se ji snaží
ospravedlnit před ostatními, jedná se svým způsobem o akt exhibicionismu.) Lidicím se však
jejich nevědomou obětí podařilo mnohem víc.
Podařilo se jim svým způsobem ospravedlnit
před světem existenci celého našeho národa.
Jestliže atentát na Heydricha byl mocným výkřikem českého nesouhlasu, pak lidická tragédie
stala se jeho hlásnou troubou. Svět naše volání
zaslechl a konečně nebylo pochyb-Čechoslováci odmítají nejen německou okupaci, ale i nacismus jako takový. Jsou na správné straně (a
byli tam dříve než my!), a nejenže jsou proti zlu
schopni bojovat, ale jsou s to přinášet i bolestné
oběti.Lidice položily svojí existenci na oltář vlasti
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aniž by to možná měly v úmyslu. Jenomže
úmysly se v historii nehodnotí, hodnotí se jen
události.
Dnes jsou Lidice národním památníkem.
Upravené cestičky, růžový sad, muzeum,
výstavní galerie, pravidelné kulturní programy…
Řeknu to tedy ještě trochu jinak, dnes jsou
Lidice důstojným národním památníkem.
Úkolem národních památníků je vzpomínat a
stále připomínat, ale i to se musí umět. Lidice by
jistě nejraději (vzhledem ke své plachosti)
vzpomínaly mlčky, ale vědí, že nemohou. Ale
křičet také nesmí (kdyby začaly, zprotivily by se
nám, protože jakýkoliv hluk k introvertním
místům nepatří)! Musí promlouvat tiše a
uvážlivě. Musí se svým tlumeným hlasem
připomínat nejen všem dnešním nepamětníkům,
ale musí se snažit i o to, aby měly co říci i
generacím příštím. (Většinou) jsou skromné a
nemluví o sobě, promlouvají o hrůzách nacismu
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a druhé světové války obecně, a to se mi na
nich líbí. A ještě častěji se o těch událostech jen
jakoby náhodou zmíní, a ač poté převedou řeč
na něco jiného, my ve výsledku jako malé děti
žadoníme, aby nám o tom všem pověděly něco
víc. Budí v nás náš vlastní zájem a proto se
nebojím říct, že Lidice jsou dobrým národním
památníkem. I vzpomínat se musí umět. A
Lidice to umí.
V jejich kultivovaném hlase zaznívají dnes
desítky a stovky hlasů dalších, hlasů herců a
významných osobností, účastnících se skvělého
projektu Lidických zimních večerů. Večerů,
které nekřičí. Ne z piety, nekřičí prostě proto, že
křik k nim – stejně jako k celým Lidicím –
nepatří. Nevěříte mému hodnocení? Přijďte se
přesvědčit…
Jan Mikeš
(převzato: http://www.lidice-memorial.cz)
ilustrační foto: Aleš Kachlík

Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ - PROSINEC
4.12. 2009 od 18°° hod. Křest knihy „LIDICKÉ PODVEČERY S HVĚZDAMI“
Již nyní je zřejmé, že se jej osobně zúčastní řada protagonistů knihy. Jmenovitě již účast
potvrdili Zdeněk Mahler, Stanislav Motl, Eduard Stehlík, Slávka Kopecká,
Václav Chaloupka, Soňa Červená a Vlastimil Harapes.
Někteří ze jmenovaných se aktivně zapojí i do programu večera. Moderuje: Robert Tamchyna,
klavírní doprovod: Martin Fila. Vyvrcholením večera bude velká autogramiáda.
9. 12. 2009 od 18°° hod. Adventní koncert u glorietu - účinkuje soubor Laurus
10. 12. 2009 od 18°° hod. Křeslo pro Ivo Šmoldase, spisovatele, překladatele…
dotazovat se budou studenti i básníci Jan Mikeš a Ondřej Calta, flétna Lenka Filová
16. 12. 2009 od 18°° hod.
Vánoční koncert Komorního orchestru a Smyčcového souboru ZUŠ Na Popelce spojený
s křtem knihy Přemysla Veverky „Láska a smrt na potoce Ležák“
hostem večera bude sopranistka Marta Hanfová, ukázky z knihy čte Josef Somr
Zubní ordinace v Buštěhradě
MUDr. Kateřina Veverová
sestra: Hana Dvořáková
telefon: 312 250 676
Buštěhrad, Palackého 65

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.00 - 17.00
7.30 - 15.30
7.30 - 12.30
7.30 - 16.00
7.30 - 12.30
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„LIDICKÉ PODVEČERY S HVĚZDAMI“ – aneb povídání po telefonu se Slávkou Kopeckou
V Lidické galerii proběhne 4. prosince 2009 v rámci populárních „Křesel pro hosty“ slavnostní křest zbrusu nové
knížky nazvané případně „Lidické podvečery s hvězdami“.
Získat informace o tomto projektu pro mne nebylo nijak těžké,
stačilo vytočit číslo a zatelefonovat „přes plot“ mé sousedce.
Slávka Kopecká je nakladatelka knížky a já se jí zeptal:
Kdy a jak se nápad – vydat knížku mapující populární pořady
tady u nás v Lidicích – zrodil?
Ten úplně první impuls k vydání knížky patří lidickému publiku. Lidem, kteří se v sále galerie už dlouho spokojeně
scházejí. Jisté „pohlazení po duši“ mi opakovaně zdůrazňovala paní učitelka Jitka Levorová, pravidelná návštěvnice pořadů. A nejen ona. K nápadu zaznamenat v písemné formě to, co se odehrávalo
na jevišti, pak už byl jen krok. Řediteli památníku, doktoru Červenclovi, se nápad vydat knížku líbil – přislíbil všemožnou pomoc.
A já se ujala své profese. Knížka se tiskne a
už se na ni těším.
Nepochybně se stejně těší návštěvníci pořadů
a další čtenáři, protože tvoje knížky jsou vždy
kvalitní a takříkajíc vlídné. Co najdeme na
stránkách „naší“ knížky. Mimochodem, moc se
mi líbí už její název i pěkná obálka s růžemi…
Díky, Zdeňku. Do 224 stránek se vešlo sedmnáct výrazných osobností, lidí, kteří ve
své profesi rozhodně vynikli. A kteří rádi
přijali pozvání Památníku Lidice. Hovoří samozřejmě především o své práci, ale zmiňují
se většinou i o osobním vztahu k naší obci.
Můžeš prozradit konkrétní jména?
Jistě nechceš, abych popsala celý Zpravodaj… Tak jen namátkou: Josef Somr,

Luděk Munzar, Jiřina Bohdalová, Standa
Motl, Arnošt Lustig… Eva Hudečková, Zdeněk Mahler…a další.
Knížku budete křtít, ale jistě ji nepolejete nějakým vínem, jak se nepěkně činí… Ptám se, to
víš nezapře se ve mně knihovník i když amatér.
Pan doktor Červencl připravuje na čtvrtého
prosince zajímavý program, sezval všechny
aktéry, tedy spolupracovníky na textu
knížky, a měl by z toho být milý večer. Moderovat bude Robert Tamchyna a lidičtí jsou
samozřejmě zváni především.
Knížku si budou moc diváci slavnostního křtu
ten večer koupit?
Samozřejmě – a ten den s příznivou „zaváděcí“ cenou. A jak vím, pan ředitel chystá
v tomto směru nejedno překvapení. Přijďte
se podívat!... Žádnou knížku nepolejeme, na
to si nakladatelské profese do jednoho
všichni vážíme.
(www.slafka.cz)
Slávka Kopecká, Zdeněk Fous (15. 11. 2009)
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