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Přes prázdniny patřím k Lidickým
To říká v rozhovoru pro Zpravodaj slečna Petra Pilná ze Vsetína, která je už druhé prázdniny
na letní „brigádě“ v Památníku Lidice.
Mnozí mladí lidé během prázdnin hledají brigádu, tedy přechodné, většinou měsíční, zaměstnání.
Někteří proto, aby si vydělali nějakou korunu a nebyli úplně závislí na rodičích, jiní proto, že chtějí
poznat zajímavé prostředí či profesi. Důvodů bude asi víc. O to více mě zajímalo, co může přivést
osmnáctiletou slečnu z Moravy do místa, jako jsou Lidice.
Petro, proč Lidice? Proč „brigáda“ v Památníku?
Do Lidic mě nasměroval jako první náš pan učitel dějepisu na základce v Liptále, pak už to šlo tak
nějak samo. Po účasti na několika ročnících internetové vědomostní soutěže Lidice pro 21. století,
kdy jsem se probojovala až do finálového kola, jsem tady byla s rodinou na slavnostním vyhlášení
výsledků a tak nějak se to seběhlo, že jsme se seznámili se Skleničkovými, paní Kalibovou, panem
Fousem, paní Kachlíkovou, paní Slávkou Kopeckou, Zelenkovými, a dalšími Lidickými, kteří jsou
velmi milí a vstřícní…zkrátka připadá mi to tu jako doma. Vloni jsem požádala pana ředitele Památníku JUDr. Červencla, jestli bych mohla přijet na prázdniny na brigádu, to mi ještě nebylo 18, a když
pan ředitel nebyl proti, velmi mile mě překvapila nabídka pana Fouse bydlet u nich v Oradourské uli-
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ci ve srubu na zahradě. Byl to takový skautský mini tábor a paní Kachlíková se o mě vzorně starala
a v časech letních bouří mně připravila ležení v pokoji doma, dokonce i s plyšovými medvídky, aby
mi nebylo tolik smutno. I když smutno mi nebylo vůbec, ba naopak. Proto jsem se hlásila do práce i
letos a vyšlo to. Takže vlastně už druhé léto chodím Lidicemi, a pak celý rok vzpomínám, jak ráno
při cestě do Muzea voněla lipová alej, jak kvetl Růžový sad, kolik zahraničních hostů jsem provedla
Pietním územím a vždycky mi slova vázla v krku dojetím. Lidicemi můžu chodit pořád dokola a
pořád dokola mám husí kůži na zádech. Mezi průvodcovskými povinnostmi jsem pomohla i
s digitalizací archivu fotografií a další administrativou.
Mám dojem, že tvé kroky
často vedou i k trnce na pietním území ... Ano, nesmím
opomenout každodenní procházku kolem trnky – švestky,
která tu trošku vzbudila rozruch. Myslím, že obě Pilné –
mě i moji mamku - tu už
všichni znají. To byl takový
příběh kolem dětí z Liptálu a jejich nápadu zasadit v Lidicích
švestku. O tom se už psalo
dost, já jsem zažila trnkománii
v Liptále, kdy byl nadlidský úkol
tu sazenici stromku vůbec sehnat. A když ji mamka - vychovatelka ve družině – konečně
měla, uschla a musela se zajistit jiná, ale to prý nemám říkat,
to se může prozrazovat, až
bude paní velká Pilná v penzi.
Takže vím, s jakým zaujetím to
probíhalo v Liptále a jsem ráda,
že tu máte kousek Valašska,
protože všechno to bylo opravdové …………. ne taková ta
hurá akce: děti přineste peníze,
zase na něco vybíráme.
To byste museli znát velkou Pilnou osobně. Ta nedělá nic jen tak. Snad mám stejné geny i já.
Jak zajímavá, nebo přínosná, taková brigáda je pro tebe osobně?
Pro mě je hlavní především to, že se v Muzeu zdokonaluji v anglické konverzaci – pokud přijede
skupina zahraničních návštěvníků a chtějí výklad v angličtině, jsem ve střehu a připravená zodpovědět otázky z historie Lidic. Kromě toho mám možnost seznámit se s materiály, které jsou
v archivu Muzea, a to mě také moc baví. A ze školy umím rychle psát, takže sepisuji seznamy fotografií starých Lidic do počítače.
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Znáš jenom Lidice, nebo ses byla podívat i po okolí?
Moc mile mě překvapilo, že mi paní Anička
Holeyšovská
(vedoucí
vychovatelka
z buštěhradské základní školy – pozn. mv)
nabídla výlety po okolí. A tak jsme spolu ve
volných dnech navštívily Nelahozeves,
Veltrusy, zámeckou zahradu v Lánech,
skanzen ve Třebízi, muzeum hornictví důl
Mayrau, zámek v Kladně, Českou národní
banku a další místa v Praze. Moc jí za to
děkuji!
Můžeš nějak využít dovednosti, které v Muzeu získáš, při svém studiu? Co vlastně studuješ?
Studuji Obchodní akademii Tomáše Bati a VOŠE ve Zlíně, v září nastupuji do čtvrtého ročníku
a čeká mě maturita. Chtěla bych pokračovat ve studiu, ještě si nejsem zcela jistá, ve kterém oboru.
Láká mě i historie, ale z některé jiné strany. Letos jsme se dvěma spolužáky postoupili až do celostátního kola SOČ s Předběžnou studií proveditelnosti na projekt výstavby muzea a vzdělávacího
centra na Ploštině, která jak víte, měla podobně tragický osud jako Lidice. K tomuto tématu mě také
dovedly kontakty z Lidic – potkala jsem se tady se starostou z obce Drnovice, pod kterou Ploština
patří. A ke spolupráci pak už nebylo daleko.
Jak se na tvé zájmy dívají spolužáci?
Ve škole jsem se svými zájmy kolem historie podobně postižených míst, jako jsou Lidice naprostá
výjimka, i to, že nedělám brigádu někde v restauraci u nás doma, ale tak daleko a ještě na místě
tragických událostí 2. světové války, je pro mé spolužáky nepochopitelné. Ale stojím si za svým
a tolik zkušeností, zážitků, nových vědomostí a zajímavostí, skvělých lidí, pamětníků, přátel, spolupracovníků z Muzea a Památníku Lidice bych jinde těžko poznala.
Takže moc děkuji, že tady mohu pracovat a opravdu si tady prázdniny užívám! Ne pro ty koruny
z úvodu, ale pro ten pocit, že patřím k Lidickým. Alespoň na prázdniny.
Za rozhovor děkuje Marek Veselý (foto: M. Veselý, A. Holeyšovská)

Setkání rodáků a přátel obce Bernartice v okrese Písek
Zastupitelstvo obce Bernartice v čele s panem starostou Pavlem
Souhradou, pozvalo zástupce Památníku Lidice a "lidické děti"
na setkání rodáků a přátel obce Bernartice.
Této obci hrozil během 2. světové války obdobný osud jako
Lidicím. Za Památník Lidice se zúčastnil setkání vedoucí muzea
Ing. Ančo Marinov, za "lidické děti" Pavel Horešovský, Václav
Zelenka, Marie Šupíková, Věra Rýmonová a Jana Hanzlíková.
Program dne: od 13:00 do 14:00 hod. slavnostní projev starosty
obce Bernartic, přivítání hostů jako např.: europoslankyně Ing.
Jany Bobošíkové, "lidických dětí" starostů okolních obcí a
dalších. Za Lidice vystoupila s velmi dojemným a procítěným
projevem paní Marie Šupíková.
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Po té v odpoledních hodinách následovala na Obecním úřadě v Bernarticích prohlídka putovní výstavy „LIDICE“ zapůjčená Památníkem Lidice, kde současně probíhala i živá beseda návštěvníků
výstavy s výše uvedenými "lidickými dětmi". (23.července 2009: www.lidice-memorial.cz )

Vítr porážel v Lidicích stromy
Prázdninové řádění živlů – tedy přívalové deště a následné záplavy – se nám v Lidicích (asi zaplať
přírodo, či pánbůh) vyhnulo. Ale vím nejméně o dvou místech v Lidicích, které byly zasaženy a po-

stiženy silným větrem, který doprovázel červencovou bouřkou (čtvrtek 23. 7. 2009).
Potok na pietním území desítky let lemují vrby. Jedna z nich, jejíž průměr kmenu už má téměř metr,
však náporu větru neodolala a musela být celá poražena (viz fotografie). Majestátní kus, což? Je to
škoda, ale přírodní živly se ani neptají, ani si nevybírají. Padni komu padni. A ten den při bouřce
padly i další stromy, tentokrát smrky a bylo to v zahradě střediska Oáza Jeden ze stromů se vyvrátil
i s kořeny a poničil plot, u druhého smrku se ulomila
špička. Protože je v těsné blízkosti stavby a také lidí, byla
opravdu jenom věcí štěstí, že nikdo nebyl zraněn.
text a foto: Marek Veselý

Výstava "Kalište včera a dnes" termín: 12.6. - 1.11. 2009, místo konání: Pod Tribunou.
Výstava poskytuje stručný průřez vzniku osady Kalište od roku 1625, zobrazuje těžký život
osadníků, kteří se po úpadku hornictví, začátkem 19. století, museli živit dřevorubectvím. Na
podzim 1944 se Kalište stalo sídlem štábů partizánských oddílů VPRED a STALIN i centrem
partizánské republiky. Na 25 panelech jsou na výstavě prezentované i ďalší obce spadající do
partizánské republiky a dnešního Kalište.

Zpravodaj OÚ Lidice

září 2009

strana 5

Lidické děti ve školní družině – připomenutí školního roku 2008/09
Především oddech, relaxaci, zábavu, hry,
sportování, setkání s vrstevníky, ale také
spoustu dalších činností hledá většina
dětí ve své „drůže“. Proto se
vychovatelky snažily kromě běžné práce
připravit do každého týdne školního roku
2008/09 jeden hlavní zábavný program
s různou tematikou. Většinou se
zaměřoval na rozvoj základních znalostí,
rozšiřování a prohlubování dovedností,
dobrých
mezilidských
vztahů
a
podporoval utváření pozitivního postoje
k sobě samému i druhým.
Diskotéky, výstavy, besedy, účasti ve
výtvarných soutěžích, sázení stromů, vystoupení na veřejnosti, turnaje zábavných
her, vzájemné návštěvy seniorů, ale také
koncerty, besídky, charitativní akce,
zasílání darů, karnevaly a chvíle
s kouzelníkem se střídaly s dopisováním
a návštěvami u sponzorů i aktivním zapojením do akce mezinárodního rozsahu
s názvem „Vítání ptačího zpěvu“. Nechybělo připomenutí lidových a krajových
tradic. Děti kreslily krásné obrázky svým
kamarádům ze sesterské školy v Peru,
pracovaly s rostlinami, pečovaly o svého
živého králíka a s Letní hereckou školou
nahlédly pod pokličku režie divadelních
představení. Vyvrcholením pak byla jejich
účast na dvou významných výstavách v
Památníku Lidice.
Během celého školního roku probíhala
příjemná spolupráce se všemi rodiči dětí
z Lidic. Mnozí podpořili své ratolesti (i
naše zařízení), když je přivezli na veřejná
vystoupení, která se konala v Kladně a
Buštěhradě. Doprovázeli nás na výstavách, slavnostech i dalších akcích. Tato
podpora je vítaná a pro naši práci významná. Velmi si jí vážíme a všem za ni
děkujeme.
Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
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Jubilea
František Musel
Václav Rychtařík

23.9.1916
25.9.1925

93 let
84 let

Oběma jubilantům si dovolujeme popřát ke krásným narozeninám hodně zdraví a štěstí.

Poděkování
Moc ráda bych poděkovala Obecnímu úřadu a zastupitelstvu Lidice za osobní blahopřání,
květiny a dárek k mým 70. narozeninám, které mi předal pan Ramba.
Zdenka Pauzová
Děkuji zástupcům obce Lidice panu Josefu Marešovi a zástupcům Českého svazu bojovníků
za svobodu Libuši Součkové a Janě Hanzlíkové za blahopřání k mým narozeninám.
Vlasta Lukášová, Lidice 44
informace z kanceláře OÚ - SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 12.9.2009 v době od 9.00 do 12.00 hod bude na parkovišti proti obchodnímu středisku
probíhat SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Do nebezpečného odpadu patří: Baterie všech druhů,
včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy,
ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie, elektronický odpad, lednice, čistící prostředky,zaolejované textilie a nádobky od sprejů.
informace z kanceláře OÚ – SBĚRNÉ DVORY
Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. provozuje pro občany města Kladna Sběrný dvůr
v Kladně Rozdělově, Smečenské
ulici a v Kladně Dubí ve Vrapické ulici.
Na těchto místech mohou občané města Kladna bezplatně odkládat odpady, které nelze uložit do
běžných
sběrových
nádob na
zbytkový
či
separovaný
odpad.
Ve sběrných dvorech jsou též provozována místa zpětného odběru elektrozařízení, kde mohou
občané bezplatně odevzdávat nepotřebná elektrozařízení (lednice, televizory, rádiopřijímače,
pračky, PC apod.) - elektrozařízení musí být kompletní!

Sběrný dvůr

SMEČENSKÁ

tel.: +420 312 269 256
pondělí – pátek: 800 – 1700 hod
sobota: 800 – 1300 hod

Provozní doba

Sběrný dvůr

Provozní doba

Smečenská 381, Kladno - Rozdělov
Ing. Jan Horbaj

VRAPICE

Vrapická ul., Kladno – Vrapice
Michal Černý
tel.: +420 312 672 321
úterý: 1000 – 1800 hod
pátek: 1000 – 1800 hod
sobota: 800 – 1300 hod
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Veřejná knihovna Lidice – z nabídky nových knih

„Dítě do kufru“: Jacqueline Wilsonová,
ilustroval Nick Sharratt
Seznamte se s desetiletou Andy a přečtěte si, jak se jí žije po
rozvodu rodičů, v této realistické povídce, která vás pohne nejen
k slzám, ale i k smíchu. (Když se naši rozvedli, nevěděli, co se
mnou... Naše rodina vždycky bydlela v Morušovém domku.
Máma, táta a já - a Ředkvička, to je můj plyšový králík. Ale
máma teď žije s paviánem Billem a jeho třemi dětmi. Táta zase
žije s hipísačkou Carrií a jejími dvojčaty. A kde žiju já? Jeden týden u mámy a druhý týden u táty, a tak dále ...)

„Pilot Spitfiru“: Crook, D.M.
První české vydání proslulých memoárů poprvé publikovaných
v roce 1942. Jejich autor, v bitvě o Británii příslušník 609. perutě, která byla jednou z nejúspěšnějších jednotek RAF, na základě osobního deníku popisuje výcvik v těsně předválečném
období a své bojové nasazení. Kniha napsaná prostým, ale
velmi čtivým a místy až poeticky krásným jazykem obsahuje
strhující popisy leteckých soubojů i hluboké příběhy lidské
sounáležitosti, a patří k tomu nejlepšímu z žánru letecké literatury.

„Moře, přístavy a lásky“: Laďa Kerndl
Ve své vzpomínkové knize s podtitulem Čtvrt století na
zaoceánských výletních lodích vypráví známý swingový
zpěvák na pět desítek humorných i napínavých příběhů ze
svého života. Vzpomíná na své dětství na brněnské periferii,
na trampská léta s kytarou i na své muzikantské začátky. V
šestadvaceti letech odešel na americkou výletní loď, kde hrál
a zpíval v lodní kapele. Na lodích projel půlku světa a zažil
neuvěřitelná dobrodružství. Svou knihu uvádí známým
citátem: Život není to, co žijeme, ale to, co si pamatujeme a
jak si to pamatujeme, abychom to mohli vyprávět.

připravili: Zdeněk Fous, Aleš Kachlík
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Zajímavá výročí faráře Štemberky
Rok 2009 přinesl naší obci dvě, dle mého názoru, zajímavá výročí. Obě se týkají Josefa Štemberky.
Jedním z nich je přímo 140. výročí jeho narození. Pro ty, kteří
v Lidicích znají toto jméno pouze jako pojmenování ulice
v západní části obce, připomenu, že se jedná o posledního
lidického faráře.
Katolický kněz Josef Štemberka se narodil v obci Pecka
v Podkrkonoší do chudé tkalcovské rodiny 2. února 1869.
Díky své píli a nadání úspěšně vystudoval a stal se knězem.
S tím souvisí druhé výročí. Je totiž spojeno se Štemberkovým nástupem do farního úřadu ve starých Lidicích – nastoupil do něj 1. srpna roku 1909, tedy přesně před 100 lety.
V květnu roku 1942, ve svých 73 letech, již chtěl odejít na
odpočinek, ale jeho nástupce ho přemluvil, aby posečkal
ještě pár týdnů. Jak osudné rozhodnutí, že v Lidicích na faře
ještě zůstane, než jeho nástupce bude připraven. Tento bělovlasý „důstojný pán“ byl spolu s ostatními lidickými muži
zastřelen na zahradě Horákova statku 10. června 1942, a to i
přesto, že mu byla údajně od gestapa nabídnuta milost.
Josef Štemberka byl dvacátý a zároveň vlastně poslední lidický farář. Za jeho postoj a hrdinství,
když připravil všech 172 lidických mužů na poslední okamžiky jejich života a pak s nimi jako 173. lidický mučedník zemřel, mu byl na Pražském hradě 28. října 1992 in memoriam udělen Řád Tomáše Garrrigua Masaryka I. třídy (ta je z pěti tříd ta nejvyšší).
text: Marek Veselý, reprofoto z knihy „… a muži byli zastřeleni“

PRO PAMĚTNÍKY – článek na pokračování od Ing. Evžena Jedličky ze Hřebče
S přibývajícími léty má většina lidí tendenci vzpomínat zejména na dětství a mládí, kdy bylo
všechno tak nějak lepší. Občas narazí člověk na nějakou drobnost, třeba fotografii, která mu
připomene dávno zapomenutý čas, věc, kamarády nebo přivolá jinak milou vzpomínku. Čas od
času se totéž stává i mě. Právě fotka, tedy několik fotek mě přeneslo zpět o celých čtyřicet let, kdy
jsem si jako kluk spolu se svými vrstevníky ze Hřebče hrával v tzv.“Krausce“ Pro ty dříve narozené
to je zahrada nad autodílnou p. Striála, která tehdy patřila Státnímu statku a v nynější autodílně byla
„kovárna“ kde se opravovala zemědělská technika. Co se nepodařilo opravit putovalo právě do této
zahrady, dnes by se řeklo že tam bylo vrakoviště. Kromě torz různých válníků, traktorů, autobusů a
jiné kdysi techniky zde stával trup letadla. Právě ten byl vděčným objektem pro naše klukovské hry,
bylo potěšení jej prolézat a představovat si, že už to není jen vrak, ale skutečné letadlo. Čas od
času jej traktor přetáhl z jednoho kouta zahrady do druhé, kde se momentálně méně pletlo. Jak mi
let přibývalo, začal jsem se o toto letadlo zajímat hlouběji a tak jsem si zhotovil i několik fotografií.
Většina jich skončila u jiných zájemců o letectví a dokonce se objevily i v některých publikacích.
Pravda moje pátrání po identitě letadla nebylo nijak intenzivní a bylo spíše nárazové, prostě jak čas
dovolil a byla právě chuť, ale přesto bych se rád s Vámi podělil o mé poznatky. Snad Vás tím
nebudu příliš nudit. Začněme ale od počátku. Co to bylo za letoun? Šlo o letadlo C 47 Skytrain, což
bylo označení pro vojenskou verzi proslulé DC 3 Dakota, jejíž vznik spadá hluboko do 30. let
minulého století, kdy v USA letecká doprava prožívala obrovský rozmach a leteckým společnostem
přestaly vyhovovat pomalé, plátnem potažené dvojplošníky. DC 3 byla pokračováním také ….
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úspěšného předchůdce DC2. Jednalo se o celokovový dolnoplošník poháněný dvěma vzduchem
chlazenými hvězdicovými motory. Tento letoun předběhl svoji dobu o čemž svědčí i ta skutečnost
že Dakoty dodnes létají po celém světě v počtu desítek i když pravda spíš jen jako veteráni pro
radost svých majitelů. Dlouhá léta byla doslova dříčem v letecké dopravě cestujících i nákladů.
Samozřejmě si tohoto výjimečného typu všimla i armáda a objednala jej pro potřeby přepravy
nákladů, jako výsadkový letoun a pro vlek kluzáků, zde se zejména proslavil při otevření druhé
fronty v červnu 1944 v Normandii. Bez problémů si s těmito úkoly Dakota poradila. Pro potřeby
armády byla mírně upravena, zejména získala velké nákladové dveře na levou stranu trupu,
interiér byl velmi sparťansky zařízen a byla i zesílena podlaha, aby letoun mohl převážet i těžší
náklady. O jeho úspěšnosti hovoří i ten fakt, že byl v licenci za druhé světové války a dlouho po ní
vyráběn i v tehdejším SSSR jako Lisunov Li - 2 a dokonce i bezlicenčně v Japonsku. Celkově bylo
vyrobeno mnoho tisíc exemplářů tohoto typu, jen pro armádu více jak deset tisíc. Mezi nimi byl i
stroj o němž je řeč.
Byl vyroben během druhé světové války pod výrobním číslem 9996 v USA ve verzi C-47A - 45-DL
a přelétnut pro potřeby americké armády do tehdy ještě bojující Evropy, konkrétně Velké Británie.
Dle zvyklostí mu bylo přiděleno i sériové číslo 42-24134. Není vyloučeno, že i on se zúčastnil již
zmiňované invaze do Evropy jako vlečný letoun kluzáků nebo pro potřeby paravýsadku. Jak ale
skončila druhá světová válka, měla americká armáda náhle nadbytek letounů, C 47 nevyjímaje,
proto valnou část těchto relativně mladých strojů nabídla v Evropě k odprodeji. Při obnově letecké
dopravy byl o ně vskutku zájem. Nakupovali je vlády osvobozených států jak pro potřeby armády,
tak i pro letecké společnosti. Mezi nimi bylo i Československo a letecká společnost ČSA.
Z dochovaných dokumentů je zřejmé, že právě „náš“ letoun byl do ČSR přelétnut 2.12.1946
z německého letiště Ober Pfaffenhofen, kde byl uskladněn s řadou dalších C-47. Nejprve jej
čekala revize v letňanské Avii, kde byl upraven interiér letounu pro potřeby přepravy cestujících
nebo pošty a ponechána možnost alternativní úpravy pro přepravu nákladu díky velkým bočním
dveřím. Nutno poznamenat, že právě této činnosti se u ČSA věnoval nejvíce.
(pokračování příště)

Baví vás moderní dějiny?
Chcete se více dozvědět o historii v místě svého bydliště? Stačí se zapojit do našeho projektu
OBĚTI A HRDINOVÉ, ve kterém můžete jako aktivní badatelé upozornit na události odehrávající
se v letech 1938 - 1945 ve vašem regionu. Více informací najdete na samostatných stránkách
projektu www.obetiahrdinove.cz.

5. ročník Lidických zimních večerů
Památník Lidice zahájí 17. září 2009 již 5. ročník oblíbených
Lidických zimních večerů. Na základě výsledků divácké ankety z
minulé sezóny budou v nadcházející sezóně převažovat zejména
Křesla pro hosty, kterými jsou opět herci, spisovatelé, historici a
další zajímavé osobnosti. Tradičně tyto pořady doplní koncerty
vážné hudby a divadelní představení převzatá z pražského
divadla Viola nebo dalších malých scén. A nesmíme zapomenout
na křty nových knih z autorských dílen Zdeňka Mahlera, Slávky
Kopecké, Přemka Veverky či Jiřího Pavla. Věříme, že i tento ročník bude úspěšný neméně jako ten
předchozí, jehož 19 představení navštívilo bezmála 1500 diváků.
(Památník Lidice)
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Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ sezona 2009/2010
●17. 9. 2009 od 18°° hod.
Křeslo pro historika Eduarda Stehlíka
Na závěr proběhne prezentace nové knihy Zdeňka Mahlera o skladateli Gustavu
Mahlerovi
večerem provází Robert Tamchyna, na klavír Marcel Javorček
●22. 9. 2009 od 18°° hod
Křeslo pro Josefa Somra
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
●30. 9. 2009 od 18°° hod.
Křeslo pro Luďka Munzara
večerem provází Slávka Kopecká, klavír Marcel Javorček
●8. 10. 2009 od 18°° hod.
Křeslo pro Mílu Viklickou, ředitelku divadla Viola
večerem provází Robert Tamchyna, na klavír Emil Viklický
●13. 10. 2009 od 18°° hod.
Křeslo pro Taťjanu Medveckou
večerem provází Tomáš Engel, na klavír Marcel Javorček
● 19. 10. 2009 od 18°° hod.
Křeslo pro Hugo Pavla
Na závěr proběhne prezentace knihy syna Oty Pavla Jiřího „Jak jsem prošustroval majlant“
večerem provází Slávka Kopecká, klavír Marcel Javorček
●22. 10. 2009 od 18°° hod.
Křeslo pro Slávku Kopeckou
večerem provází Robert Tamchyna, hoboj Vladislav Borovka
●??. 11. 2009 od 18°° hod.
Pan Theodor Mundstock
Převzaté představení Činoherního studia Ústí nad Labem
účinkuje: Jaroslav Achab Haidler
●24. 11. 2009 od 18°° hod.
Koncert členů Pražské komorní filharmonie
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účinkují: Vladislav Borovka – hoboj, Jan Brabec – klarinet, Tomáš Františ – fagot,
Martin Fila - klavír
Program:
W.A.Mozart - Divertimento pro dechové trio, F. Chopin- Scherzo h moll (sólo klavír), C.
Saint-Saiens - Sonáta pro hoboj a klavír, R. Schumann - 3 Fantazijní kusy pro klarinet a
klavír, F. Poulenc - Trio pro hoboj, fagot a klavír
●1. 12. 2009 od 18°° hod.
Křest knihy „Lidické podvečery“
Slávka Kopecká, účinkuje Soňa Červená a Vlastimil Harapes zpěv, klavír Martin Fila
●9. 12. 2009 od 18°° hod.
Adventní koncert u glorietu
účinkuje: soubor LAURUS
●16. 12. 2009 od 18°° hod.
Vánoční koncert Komorního orchestru a Smyčcového souboru ZUŠ Na Popelce
spojený s křtem knihy Př. Veverky „Láska a smrt na potoce Ležák“
hostem večera sopranistka Marta Hanfová
●2. 2. 2010 od 18°° hod.
Josef Vejvoda TRIO a host– jazzový koncert
Účinkují: Josef Vejvoda-bicí, Kryštof Marek–piano, Ondřej Štajnochr-kontrabas, Marcel
Bár-saxofony
Vstupenky a předplatné na kulturní akce je možno zakoupit v recepci Lidické
galerie cena vstupného je 70,- Kč pokud není uvedeno jinak; cena předplatného je
800,- Kč s platností do 03/2010,
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
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