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Březen - měsíc knihy a internetu
Ještě před nějakými dvaceti lety se skvěly ve výlohách knihkupectví a také na školních nástěnkách
nápisy sdělující, že březen je měsíc knihy. V této „frontové době“ se špalír čekajících čtenářů
pravidelně vytvářel ve čtvrtek, kdy vycházely nové knihy. Při pohledu na pulty dnešních
knihkupectví, které se prohýbají a přetékají knížkami všeho druhu, to vyvolává jenom úsměv.
Knížky vycházejí celoročně a každý den, a protože si navíc razí cestu do našich domovů internet, a
z počátku to bylo vlastně také hodně o čtení, březen se stal ještě i měsícem internetu.
Obojí – tedy přístup k internetu i knížky nabízí v naší obci Veřejná knihovna Lidice. Navíc má tu
výhodu, že si knížky nemusíte draze kupovat, stačí si je (za 40,- Kč ročně) půjčit a pak zase vrátit.
Knihovník p. Zdeněk Fous je sice dlouhodobě nemocný, ale má ve svém prasynovci Aleši
Kachlíkovi dobrého „místoknihovníka“. Každou sobotu se o tom přesvědčuje celá řada čtenářů, kteří
mají tištěné slovo za svého společníka. Březen by byl dobrým startem stát se lidickým čtenářem,
nemyslíte?
Abych ještě zmínil ten internet. Můžete si v něm třeba najít, proč se jmenuje třetí měsíc právě
březen. Jednak v tomto období raší břízy a je to začátek březosti zvířat.
text i foto: Marek Veselý
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Veřejná knihovna
Čtenářka z Buštěhradu slečna Michaela Malá darovala do
naší knihovny dvě moc pěkné a zajímavé knihy. Seznamte se
s obsahem a přijďte si knihy vypůjčit.
Za všechny čtenáře děkujeme. Zdeněk Fous a Aleš Kachlík
Úvod ke knihám v němž nás autor Otomar Dvořák přesvědčí,
že nevíme ani to, co se skrývá za našimi humny.
Obsah knihy: „FANTASTICKÉ ZÁHADY podivuhodné jevy a
nevysvětlitelná tajemství“:- Neviditelný labyrint pod hradem Okoří,
Putování za bílým přízrakem, Magické jezírko krále Václava IV,
Záhadolog Alois Jirásek? Setkávali se staří Čechové s draky? Ve
slujích lidožravých obrů, Podivný svět trpaslíků, Rdousivá děťátka
z křivoklátských lesů, Vytí pekelných psů, Kdo přichází v hodině
vlků? Ďábelské tance a kouzelné kruhy.
Obsah knihy: „ČESKÉ ZÁHADY vydejte se na magickou cestu
plnou otazníků“: Tam někde jsou jiné světy …, Strašidelný les u
Českých Budějovic, Duchové v zaniklé tvrzi hejtmana
Machovce, Na stopě „kovového přízraku“ pod Nuselským
mostem, Co se skrývá v podzemí Vyšehradu? Návrat démona
Lidické prokletí, Příchozí z temnot-záhadný muž z Kladna,
Fantom opuštěných lomů Ameriky, Čeští výzkumníci v říši
podsvětních démonů, Případ hvízdajícího hada, Krabat aneb
Čarodějná učiliště mlynářů, Po čem pátrají v jižních Čechách
planoucí koule? Místo doslovu: Cesta bez konce.

Nové webové stránky Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
Dne 4. února 2009 byly uvedeny do provozu na doméně http://www.mdvv-lidice.cz nové webové
stránky Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Jedná se o historicky první zveřejnění
kompletních informací o této významné mezinárodní výstavě, jejíž historie nebyla doposud nikým
zpracována. Vzhledem k dlouholeté tradici výstavy, jejímu mezinárodnímu významu i častému
přesouvání expozice nejen geograficky, ale i organizačně, bylo zpracování informací komplikované
a náročné. Mnoho dokumentů bylo dohledáváno v archivu a následně elektronicky zpracováno.
Nově zpracované stránky uspokojí i náročného uživatele, neboť jsou rozšířeny o informace, které v
těch původních citelně chyběly - ať jsou to informace a fotografie dosavadních ročníků včetně
historických plakátů výstav, tiskové zprávy, fotogalerie z instalací a vernisáží, informace o práci
poroty, zprávy z předávání cen zahraničním účastníků nebo další expozice výstavy v průběhu
historie i v současnosti. Největší změnou prošel systém prezentace jednotlivých ocenění, který nyní
umožňuje jeho propojení se zdokumentovaným exponáty, které je možno prohlížet formou galerie.
(pokračování na str. 3)
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Webové stránky byly také rozšířeny
o další jazykové verze - němčinu a
především ruštinu, která jistě potěší
malé výtvarníky z Ruska, Kazachstánu, Ukrajiny a Běloruska a
Azerbajdžánu, kteří tvoří významnou
část účastníků minulých ročníků a
kteří získávají mnohá ocenění.
Z hlediska významu výstavy, které
je umocňována pravidelnou velkou
1973 - 1. ročník MDVV - vernisáž
účastí dětí z Čech i zahraničí, se
stala nová webová prezentace důležitým počinem, který si tato výstava zasloužila.
text: Mgr. Ivona Kasalická - Památník Lidice

V roce 1976 se uskutečnil 4. ročník MDVV LIDICE.
Děti z Mateřské školy Lidice na zahájení výstavy.
Poznáte je? Poznáte se?
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JAPONSKO - Slavnostní předání ocenění ve výtvarné soutěži Lidice 2008
Dne 19. 1. 2009
proběhlo předání
ocenění
z 36.
ročníku mezinárodní výtvarné
výstavy Lidice japonským dětem.
Předávacího ceremoniálu
se
kromě
velvyslance J. Novotného zúčastnila
také
vedoucí
kulturního úseku ZÚ V. Kosičková. Úvodem bylo přítomným vysvětleno poslání výstavy Lidice, následovaly pozdravné projevy, poděkování učitelům a výtvarným školám. Poté byly před přítomnými
hosty (cca. 32 osob) devíti oceněným dětem slavnostně předány diplomy a dárkové balíčky, obsahující např. cukrovinky a drobné upomínkové předměty vztahující se k ČR (pastelky, dětské hry
atd.). Po oficiální části návštěvy následovala prohlídka reprezentačních prostor ambasády a Českého centra Tokio, kde si návštěvníci mj. prohlédli i právě probíhající výstavu 68-89. Informace o
akci včetně fotografie je také uveřejněna na webových stránkách ZÚ.
*Mgr. Vladimíra Kosičková, *Ing. Jaromír Novotný, Velvyslanectví České republiky Tokio

FILIPINY - Slavnostní předání ocenění ve výtvarné soutěži Lidice 2008
Vážena pani Kasalická, jak jsem slíbila, zasílám fotografie z předáni ocenění 36. ročníku výstavy.
Dvě oceněné dívenky jsme i s
jejich rodiči a zástupci školy
pozvali sem k nám na
ambasádu. Diplomy jim osobně
předal pan velvyslanec, dostaly
i materiály a knihy o ČR,
podívaly se na film o ČR, atp.
Myslím, že setkáni proběhlo ve
velmi přátelském duchu ke
spokojenosti
obou
stran.
Samozřejmě jsme jim předali i
výzvu k účasti v dalšim ročníku
a zároveň jsme tuto informaci
rozšířili přes Min. školstvi, ale to už jsem Vám, myslim, psala minule. Chtěla bych Vás poprosit, až
budete mít uzávěrku 37. ročníku, můžete nám dát vědet, kolik děti z Filipín se zúčastnilo?
Krásný den do Čech.
S pozdravem. M. Kazdova.
manila@embassy.mzv.cz,

www.mfa.cz/manila
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 27
Na 27. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 11.2. 2009 bylo
přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a/ poskytnutí potřebných údajů spol. GEOPROGRES, spol. s.r.o. v rámci KPÚ
Buštěhrad – připraví Ing. Krupička
b/ vydání rozhodnutí o povolení pokácení vzrostlého smrku manželům Kučerovým
c/ finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro JR RUNNING SPORT Nasavrky pro
zajištění 21.ročníku štafetového běhu Ležáky – Lidice
d/ předání daru ve výši 10.000,- Kč od paní Josefiny Napravilové Mateřské
škole Lidice
e/ předplatné čtrnáctideníku „Národní osvobození“ ve výši 257,- Kč/rok
f/ finanční podíl obce na projektu na rekultivaci oddechové zóny údolí Lidického
potoka a pracovní skupinu ve složení pan Ramba, Skála, paní Kellerová a Ing. Kovačík
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a/ kontrolu plnění úkolů uložených usnesením 26.zasedání
b/ Ing. Krupičkou předložený harmonogram prací na územně plánovací dokumentaci
pro rok 2009 a Ing. arch. Kohlem předložení zadání Změny č. 1 RP obce k podpisu
c/ žádost pana Kotouče o pronájem bývalého zahradnictví se skleníky pro pěstování
lesních sazenic
d/ konání schůzky 19.2. 2009 v 16.00 hod. s paní Caisovou – fi. Reality ADES a
00
v 17. hod. s pracovníky spol. SIGMIN
e/ časový program pietní vzpomínky s doprovodnými akcemi k 67.výročí vyhlazení
obce Lidice, program slavnostního večera k vernisáži výstavy „Zapomenuté Javoříčko“
dne 2.3. 2009 v Olomouci, účast (bude upřesněna) na pietní vzpomínce k 64.výročí
vypálení obce Javoříčko dne 2.5. 2009
f/ konečnou verzi „Memoranda o vzájemné spolupráci“ a jeho podepsání dne 2.3.
2009 v Olomouci
g/ po předložení dalších podkladů přeložení kontroly volebních programů na další
zasedání
h/ poděkování ředitele Památníku Lidice JUDr. Červencla za pečlivě připravený
slavnostní akt – předání Čestného občanství paní Josefině Napravilové a poděkování od
Doc. PhDr. Josefa Hendricha, CSc., člena ÚV ČSBS
i/ pozvání na „workshop za mír“ v San Pancraziu od 22. do 29.6. 2009
j/ přípravu potřebných podkladů a v případě dohody o spolupráci jednání Ing.
Kovačíka se společností Best of Reality o architektonickém a urbanistickém posouzení
nové výstavby RD.
starosta obce: JUDr. Josef Klíma, člen zastupitelstva obce: Ing. Václav Hanf
Lidice 11.2. 2009
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Akce ve školní družině - školní rok 2008/09 - Koncert v ZUŠ Buštěhrad
Školní družina má dlouholetou a úspěšnou spolupráci se
ZUŠ Buštěhrad. Pedagogové obou zařízení si nejen
vzájemně předávají žáky, ale také pozorně sledují
výsledky jejich činností u "konkurence".
V úterý 16. prosince 2008 jsme přijali milé pozvání pana
ředitele Bohumíra Bednáře ze ZUŠ Buštěhrad na koncert.
(Byl uspořádán pouze pro děti které navštěvují školní
družinu.)
Seznámil nás nejen se školou, ale uváděl i celý hodinový
program. Představoval jednotlivé účinkující, jejich
nástroje, hovořil o hudební nauce a mnoha
zákonitostech, které se k hudbě vztahují.
Dětem hráli spolužáci, se kterými se dobře znají ze školy,
z družiny nebo pobytu venku. Vzájemné setkání v
koncertní síni však bylo pro většinu z nich první a plné
překvapivých, krásných dojmů.
Za pozvání do "hudební školy" děkujeme. Doufáme, že
není naší návštěvou poslední.
foto i text: *Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka,
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Ve dnech 16. dubna až 15. května 2009 si může
laická i odborná veřejnost prohlédnout výstavu
„Nově ve školních družinách“ s podtextem
„První prezentační výstava činnosti dětí a
pedagogů školních družin Středočeského kraje“,
kterou pořádá Památník Lidice společně se
Vzdělávacím zařízením Středočeského kraje.
K vidění
budou
výtvarné
práce
dětí,
fotodokumentace z pořádaných akcí, soutěží,
sportovních olympiád, vybrané texty z ŠVP ŠD
některých škol a další materiály.

1. pan ředitel ZUŠ Buštěhrad
Bohumír Bednář zahajuje,
2. Rokenrol pro Beethovena.
3. Jakub Škoda – zpěv,
4. potlesk diváků.

Vernisáž bude 16. dubna 2009 od 10:00 hod. ve
výstavní síni Pod Tribunou v areálu muzea
Památníku Lidice.
*Anna Holeyšovská
metodička pro školní družiny
okres Kladno
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4. ročník „Lidice pro 21. století“

Památník Lidice, Vojenský historický ústav Praha a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
vyhlašují už čtvrtý ročník vědomostní soutěže pro žáky a studenty z celého světa pod názvem
„Lidice pro 21. století“. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce
Lidice zavražděných nacisty v roce 1942 a k prohlubování znalostí nejmladší generace
o historických událostech vztahujících se k 2. světové válce a k nacistickým totalitním režimům
ve světě ve 20. století.
Soutěž probíhá prostřednictvím internetu a je rozdělena do dvou věkových kategorií: 10 -14 let a 15
– 19 let. Soutěžící si mohou vybrat jeden z pěti soutěžních jazyků, což umožňuje účast i soutěžícím
ze zahraničí. V prvním kole soutěže zpracovávají účastníci na stránkách soutěže www.lidice21.cz
vědomostní test a literární práci v libovolném žánru na zadané téma. Do druhého (finálového) kola
postupuje na základě vyhodnocení vědomostních testů a dodržení formálních pravidel stanovených
pro literární práci (téma, rozsah) 21 soutěžících z každé věkové kategorie. V druhém soutěžním
kole jsou hodnoceny výsledky dalšího - finálového vědomostního testu a obsahová a literární
úroveň literárních prací finalistů. Porotu soutěže tvoří historikové, pedagogové, literáti,
pamětníci a další odborníci. Pro 4. ročník soutěže byli jmenováni tito členové poroty: PhDr.
Maria Bezchlebová, plk. Mgr. Aleš Knížek, PaedDr. Marie Kocálová, PhDr. Jiří Kovařík, PhDr.
Zdeněk Kuchyňka, prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc., Mgr. Vojtěch Kyncl, Mgr. Jiří Noha, Mgr. Iva
Petrtýlová, Jiří Pitín, pplk. PhDr. Eduard Stehlík, Mgr. Přemysl Veverka, RNDr. Jiří Žalman,
Ing. Pavel Beránek. Součástí vědomostní soutěže je také soutěž „O nejaktivnější školu“. Každá
škola, která se do soutěže zaregistruje je automaticky zařazena do soutěže škol. Nejaktivnější škola
(škola s nejvyšším počtem přihlášených žáků) získá odměnu v podobě hrazené dopravy na
slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a občerstvení pro žáky. Pro další školy s vysokým počtem
účastníků jsou připraveny zajímavé publikace. Na vítěze soutěže čeká týdenní zájezd do Itálie,
vyhlídkový let nad pardubickým regionem a věcné ceny od partnerů soutěže. Odměnu v podobě
vyhlídkového letu a věcných cen získají také soutěžící, jejichž literární práci ohodnotí porota
zvláštní cenou poroty. Porota může udělit až tři ocenění v každé kategorii. Všech 42 finalistů bude
odměněno věcnými cenami a pozváno spolu s vítězi soutěže na slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže, které se bude konat 18. června 2009 v NKP Ležáky. Věcné ceny budou oceněným, kteří
se slavnostního předávání cen nezúčastní, zaslány poštou.
Důležitá data soutěže:
12.1.2009 Vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže, zahájení registrace českých a slovenských škol1.2.2009
1.2.2009 Zahájení registrace soutěžících
1.2.2009 Zahájení 1. kola soutěže
8.3.2009 Uzavření 1. kola
6.4.2009 Vyhlášení výsledků 1. kola
24.4.2009 Zahájení 2. (finálového) kola soutěže
28.4.2009 Uzavření 2. kola
13.5.2009 Zasedání poroty - uzavření hodnocení - vyhlášení výsledků
18.6.2009 Slavnostní vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku v NKP Ležáky
26.6.2009 Uveřejnění zprávy ze slavnostního vyhlášení výsledků

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE: Památník Lidice Tokajická 152, 273 54 Lidice
telefon: 312 253 063,
fax: 312 253 063
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz
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Audrini – lotyšské „Lidice“
V jednom z minulých čísel jsem slíbil napsat článek o lotyšské obci Audrini, kterou postihl za druhé
světové války podobný osud jako naše Lidice. Na internetu se najít nic nedalo, tak jsem rád, že paní
Halina Lapina, která pracuje na českém zastupitelském úřadě v lotyšské Rize, a která umí perfektně
česky, mi pomohla tyto informace sehnat.

Pokud byste hledali Audrini na mapě Lotyšska,
museli byste se dívat směrem na východ. Do kraje
Latgale, který je pro svůj charakter nazýván „Zemí
modrých jezer“. Tady se začátkem čtyřicátých let
minulého století nacházela typická vesnice latgalských starověrců s 214 obyvateli. Přežilo jen
několik lidí, kteří se v ní v době mezi 2. a 4. lednem
1942 nenacházeli. Za ukrývání partyzánů totiž
přišel od německých nacistů trest: všechny budovy vypáleny, místní obyvatelé zatčeni a popraveni.
A aby byl účinek na ostatní dostatečně odstrašující, tak 30 mužů z vesnice bylo veřejně postříleno
přímo na tržišti okresního města Rézekne (13 km od obce Audrini).
V poválečném období se začalo s obnovou. Nově vybudované a obnovené samoty doplnily několikapatrové budovy, hospodářské objekty, kulturní (dům kultury, knihovna), vzdělávací (střední škola
s internátem, školka) a zdravotnické instituce. Přímo v obci byl postaven Památník obětem druhé
světové války. Jedna z nových ulic byla pojmenována Lidická. Koncem 20. století (po rozpadu
Sovětského svazu) se dokonce obec Audrini stala obcí střediskovou. V samotné Audrini žije nyní
540 obyvatel, ale spolu s okolními 44 vesnicemi čítá toto území střediskové obce s rozlohou více
jak 66 km2 na 1250 obyvatel. Vzhledem k tomu, že již historicky v tomto regionu žilo hodně Rusů, je
jich z tohoto počtu i dnes více jak tři čtvrtiny.
Hospodářský život se v Audrini točí kolem odvětví, které jsou v tomto kraji obvyklé, tedy lesnictví,
dřevozpracující průmysl a obchod, dále pak zemědělství a živočišná výroba, která sytí místní obyvatele. Ve školách se pozornost věnuje především výuce státního jazyka, kterým je lotyština, sportu
a řemeslům. Kulturní život zajišťuje kromě domu kultury i knihovna. Obě instituce se staly vyhledávaným místem pro setkávání lidí při různých akcích či oslavách svátků.
Audrini si každoročně připomíná nezapomenutelné dny roku 1942. Právě v lednu tomu už bylo 67
let, kdy obec byla zničena, aby po válce opět povstala z popela.
Text: *Marek Veselý
Lotyšsko (správně Lotyšská republika)
prostřední ze tří pobaltských zemí, vznik
v roce 1990 (vyhlášení nezávislosti na SSSR),
2,3 miliónu obyvatel, hlavní město Riga,
členem Evropské unie a NATO od roku 2004.
Státní vlajka je obdélník tvořen dvěma podélnými tmavočervenými pruhy, mezi nimiž je užší bílý pruh
(poměr pruhů 2:1:2). První zmínka o lotyšské vlajce pochází již ze 13. století, kdy pod ní bojovaly lotyšské
kmeny proti estonským protivníkům. Na základě historických pramenů byla současná podoba vlajky navržena v roce 1917 lotyšským umělcem Ansisem Cirulisem. Za státní vlajku si ji Lotyši vybrali v červnu
1921, během pádu Sovětského svazu byla vlajka znovu zavedena v únoru 1990.

Zpravodaj OÚ Lidice

březen 2009

strana 9

Jubilea
2.3. František Slavík 80 let
19.3. Irena Čtrnáctá
81 let
27.3. Jaroslava Skleničková 83 let

9.3. Josef Vaněček 83 let
20.3. Jaroslav Eis
84 let

Vážené dámy a pánové, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
v osobním životě.

Poděkování
Paní Josefina Napravilová, které Zastupitelstvo obce Lidice udělilo 20. ledna 2009, v předvečer
jejích 95. narozenin, čestné občanství Lidic, děkuje všem, kteří se na uskutečnění slavnostního aktu
podíleli.
Z celého srdce děkuje především žákům Mateřské školy v Lidicích, které doprovázely ředitelka Eva
Nováková a učitelka Lenka Rákosová a jejichž recitace a zpěv paní Napravilovou upřímně dojaly.
Děkuje lidickým zastupitelům, jejichž jménem promluvil místostarosta Tomáš Skála, rovněž řediteli
Památníku Lidice JUDr. Milouši Červenclovi, který jí udělil stříbrný pamětní odznak této organizace,
a za projevenou úctu také předsedovi Občanského sdružení Lidice Antonínu Nešporovi.
Děkuje Václavu Hanfovi, kterého před Vánocemi 1945 našla ve sběrném táboře v rakouském Salcburku a přivezla do vlasti, a jeho synu ing. Václavu Hanfovi – oba muži o paní Napravilovou během
jejího pobytu v Lidicích galantně pečovali.
Děkuje lidickým občanům a dalším účastníkům, kteří ji přišli pozdravit, a v neposlední řadě novinářům, kteří o její osud projevili zájem.
„Děkuji, přátelé, bylo mi s vámi moc dobře,“ vzkazuje paní Josefina Napravilová
/vev/

Pozvánka na divadlo k sousedům do Hostouně
Divadelní spolek MOŠNA
zve všechny milovníky divadla v neděli 15. března
2009 od 16.00 hod. do kulturního domu HOSTOUŇ
na divadelní představení
hry Jana Drdy: „DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES aneb
zapomenutý
čert“.
Vstupenky lze zakoupit
přímo před začátkem
představení
nebo
v předprodeji: Knihovna
Hostouň - středa od 17.00 –
19.00 hod, sobota od 9.0010.00 hod. Nebo na telefon: 737 677 936 Karolína Svatošová.

Cena vstupenky: dospělí: 80,- Kč, děti: 40,- Kč

(zdroj: http://sutr.webnode.cz)
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Silver A v paměti tří generací
Památník Lidice, ve spolupráci s poslankyní evropského parlamentu pí. Ing. Janou
Bobošíkovou, se ujal uspořádání setkání pamětníků paravýsadku Silver A a ležácké tragédie
a jejich potomků. Setkání se uskutečnilo v pátek 9. ledna 2009 v Pardubicích. Několik slov k
historii: Paravýsadek Silver A byl na území Protektorátu Čechy a Morava shozen 29. prosince 1941
společně s výsadkem Anthropoid. Členové obou těchto skupin se 27. května 1942 účastnili atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vypálení Lidic a Ležáků bylo jedno z
nejkřiklavějších zločinů nacistického bezpráví v okupovaném Československu.Europoslankyně Ing.
Jana Bobošíková a pracovníci Památníku Lidice, v jehož správě se nyní Národní kulturní památka
Ležáky nachází, chtěli setkáním po 67 letech od prvního vysílání radiostanice Libuše poděkovat
všem, kteří se podíleli na tak významném válečném činu, kteří dokázali pomoci své vlasti v čase
ohrožení a z nichž mnozí zaplatili tuto svou pomoc tím nejvíce - svými životy. Setkání začalo v
15.00 hod. pietní vzpomínkou a kladením věnců k pomníku na býv. popravišti u Památníku
Zámeček. Od 16.00 hod. byl hlavní program v hotelu Zlatá štika. Úvodní slovo přednesla
europoslankyně pí. Ing. Jana Bobošíková, zdravici poslal předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Ing. Vlček a účastníky osobně pozdravil hejtman pardubického
kraje p. Ing. Radko Martínek. V dalším programu vystoupili se vzpomínkami a historickými
fakty renomovaní historici PaedDr. Radovan Brož, PhDr. Jiří Kotyk a Mgr. Vojtěch Kyncl.
Účastníci shlédli film s dochovanými historickými dokumenty a nakonec byla otevřena
putovní výstava k ležácké tragédii. Setkání se zúčastnilo na 140 pozvaných, mezi nimi byli
přímí účastníci odboje a jejich potomci, přeživší ležácké a lidické ženy a jejich děti, přední
historici, spolupracovníci Památníku Lidice i zástupci pardubického kraje. Mezi pozvanými
hosty byla i čtyřčlenná delegace Svazu důchodců České republiky v čele s předsedou p. Ing.
Oldřichem Pospíšilem. Při kladení věnců u pomníku na popravišti jsme i my položili kytici květů
jako výraz úcty obětem tohoto
válečného bezpráví. Spolupráci s
Památníkem Lidice a jeho
ředitelem p. JUDr. Červenclem
máme od loňského roku velmi
dobrou a budeme v ní i nadále
pokračovat. O dalších aktuálních
akcích Památníku Lidice budeme
na našich webových stránkách
podávat
čtenářům
včas
informace.
text:*Hana Němcová,
místopředsedkyně SDČR,
zdroj pro Zpravodaj OÚ Lidice:
http://www.sdcr-stc.estranky.cz
Na fotografii zleva: Eva Chmátalová, Ing. Jana Bobošíková, Ing. Oldřich Pospíšil, Hana Němcová,
Ing. Adolf Matyska (autor fotografie: O. Pospíšil)
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POZVÁNKA na JOSEFOVSKOU ZÁBAVU

do restaurace
“Lidická Galerie”
v pátek 20. března
2009 od 20.00 hod.
hraje kapela
DUO s. r. o.
rezervace osobně nebo na tel. 777 630 709
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Přehled představení PL připravovaných v rámci LZV sezona 2008/2009 - BŘEZEN
3. 3. 2009 od 18°° hod. Večer s Arnoštem Goldflamem aneb autorské čtení
večerem provází Robert Tamchyna
6. 3. 2009 od 18°° hod. Normální okruh převzaté představení divadla Viola
účinkují: Viktor Preiss a Jiří Lábus
10. 3. 2009 od 18°° hod. Čeští a němečtí mistři baroka a klasicizmu
(k 240. výročí úmrtí G. P. Telemanna)
LYRA DA CAMERA, účinkují: Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická - soprán, Kateřina
Chudobová - flétny, Radek Širc - violoncello
16. 3. 2009 od 18°° hod. Všechny krásy světa (pocta nositeli Nobelovy ceny Jaroslavu
Seifertovi) Premiéra 1. původního představení Památníku Lidice
Scénář a režie Tomáš Vondrovic, dramaturgie Tomáš Engel
účinkují: Taťjana Medvecká, Jiří Dvořák, klavírní doprovod

Oznámení předplatitelům LZV
Vážení a milí návštěvníci cyklu Lidických zimních večerů,
pro příští sezónu, září 2009-březen 2010, připravujeme pro Vás i další zájemce změnu
v systému předplatného.
Vycházíme ze zkušeností z posledního ročníku LZV kdy, jak se ukázalo, ani zdaleka
nepokrylo předplatné 10 představení širokou nabídku pořadů, kterých bylo celkem 21.
Protože stejný trend v počtu představení očekáváme i pro příští sezonu (počítáme minimálně
s 15 představeními), přistoupili jsme k zásadní změně systému předplatného.
Předplatné, které Vám pro příští sezonu LZV s předstihem nabízíme, se týká všech
plánovaných představení, přičemž cena předplatného bude zvýšena na 800,- Kč, cena
vstupného na jednotlivá představení bude ponechána v původní výši 70,- Kč.
Předplatné pro jednotlivá představení je navíc přenosné.
Věříme, že tento postup Památníku Lidice přivítáte a bude patřit k dalšímu zkvalitnění služeb
pro naše věrné návštěvníky, jichž si velice vážíme.
O plánovaných podzimních pořadech budete včas informováni.
JUDr. Milouš Červencl, ředitel PL
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