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PIETNÍ VZPOMÍNKA K 71. VÝROČÍ VYPÁLENÍ OBCE LIDICE
BYLA V MNOHA OHLEDECH VÝJIMEČNÁ

text: http://www.lidice-memorial.cz/
barevné foto: Stanislav Pítr, ČsOL Kladno
Pietní vzpomínka k 71. výročí lidické tragédie se uskutečnila 15. června 2013. Vyznačovala se
i mnoha nečekanými skutečnostmi, které stojí za připomenutí.
Předně se jí zúčastnil prezident republiky Miloš Zeman, který zde byl naposled v roce 2000,
ve funkci předsedy vlády. Byl to on, kdo se v té době zásadním způsobem zasadil
o rehabilitaci Památníku Lidice. A byl to Miloš Zeman, kdo vyslyšel opakované žádosti
o udělení státního vyznamenání pro akademickou sochařku Marii Uchytilovou, autorku
sousoší lidických dětí.
(pokračování na str. 2)
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Na závěr svého projevu sdělil přítomným, že ji
toto vyznamenání udělí 28. října t. r. Rovněž
projev předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky
byl netradiční, když se zmínil o řadě
vzdělávacích programů a soutěží, které
Památník Lidice úspěšně připravuje pro
nemladší návštěvníky Lidic. Pietní vzpomínky
se zúčastnila Josefina Napravilová, která
pomohla vrátit po válce do Československa
desítky zavlečených dětí a s nimi i lidické dítě
Václava Hanfa. Paní Napravilová, nositelka
vysokého státního vyznamenání, se za půl roku
dožije 100 let! Přehlídky dětských pěveckých
sborů "Světlo za Lidice" se poprvé zúčastnila

Monika Absolonová, která převzala záštitu nad
touto přehlídkou špičkových dětských sborů z
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celé ČR. V předvečer pietní vzpomínky, v rámci
koncertu Pro Lidice, zazněl v premiéře
melodram na motivy knihy Evy Štolbové Území
cizího žalu, věnovaný vynikajícímu americkému
klarinetistovi Tony Scottovi, velkému příteli
Lidic. A na závěr tohoto koncertu, také v
premiéře, zazněla jména všech 88 nacisty
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umučených lidických dětí, v podání našich
předních herců. A aby bylo informacím učiněno
zadost, je potřeba se zmínit i počasí, které
pietní akce doprovázelo. Bylo nejideálnější za
posledních 10 let.
foto ostatních snímků: Bohumil Kučera,
Petr Hroník a Památník Lidice.

● Poznámka redakce: příběh k fotografii na titulní straně mi vyprávěla starostka Veronika Kellerová.
Když pan prezident přecházel od společného hrobu mužů k sousoší dětí, přiběhla k němu malá
holčička s růží. Pan prezident se jí zeptal, jak se jmenuje. Odpověděla, že Natálie. Řekl jí, „máš
hezké jméno Natálko“, a darovanou růži položil u pomníku dětí od Marie Uchytilové
● na dvou fotografiích na této straně je zachycený primátor anglického města Stoke on Trent
pan Terry Crowe s invalidním vozíkem. Při překonávání schodů ke společnému hrobu se okamžité
ujal pomoci pan prezident Miloš Zeman. Tento okamžik zaznamenal Bohumil Kučera z Lidic.

PIETNÍ VZPOMÍNKA K 71. VÝROČÍ VYPÁLENÍ OSADY LEŽÁKY
text: Památník Lidice, foto: Petr Hroník

Pietní vzpomínka k 71. vypálení osady Ležáky se uskutečnila 23. června 2013 za účasti předních
politických představitelů našeho státu a za velké účasti delegací a občanů. Před pietní vzpomínkou
byla u muzea celebrována mše biskupem Mons. Janem Vokálem z Hradce Králové.
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Po skončení mše se v muzeu uskutečnilo
tradiční předávání Pamětních odznaků
Památníku Lidice spolupracovníkům NKP
Ležáky a Památníku Lidice. Mezi oceněnými,
kromě řady pedagogů, byla také předsedkyně
Poslanecké sněmovny P ČR Miroslava
Němcová. S hlavním projevem pietní vzpomínky
vystoupil předseda Senátu P ČR Milan Štěch,
po něm promluvili k účastníkům piety Miroslava
Němcová a místopředseda vlády a ministr
zahraničních věcí Karel Schwarzenberg
a zdravice pronesli předsedové ČsOL Pavel
Budínský a ČSBS Jaroslav Vodička.
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V závěru piety zapálili nejvyšší státní
představitelé společně s hejtmanem
Pardubického kraje Martinem Netolickým oheň
v lucernách žáků z okolních škol, kteří se s nimi
vydali na pochod "Oheň (bez) naděje" do
Pardubic, Prahy a polského Chelmna
po stopách zavražděných ležáckých a lidických
dětí.
Pietní akt byl ukončen tradičním seskokem
parašutistů z VÚ Chrudim do prostoru pietního
území.
O přednesení hymny a závěrečnou skladbu se
postaral dětský pěvecký sbor při ZUŠ Chrudim.

NKP - PIETNÍ ÚZEMÍ LEŽÁKY JE VLIVEM PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ ZATOPENÉ
text: Památník Lidice, http://www.lidice-memorial.cz/

6:00 hodin - přívalové deště zatopily pietní
území v Ležákách. Stalo se tak den
po 71. výročí vypálení osady Ležáky. Vzhledem
k tomu, že déšť neustává, dají se očekávat
značné škody na porostech a stavbách
zasažených povodní.
13:00 hodin - voda se stále valí přes hráz
rybníka a v údolí stoupá hladina vody zhruba
o 1cm za hodinu. V této chvíli se začíná
protrhávat hráz rybníka a hrozí, že velké nánosy
bahna a kamení pokryjí značnou část pietního
území.
16:00 hodin - hladina rybníka klesla, voda se
přestává valit přes částečně poškozenou hráz
a postupně se zmenšuje plocha zatopeného
pietního území.

18:00 - 20:00 - zpravodajství ČT a TV NOVA
přinášejí pravidelné informace o stavu vody
v Ležákách; zpravodaj TV NOVA je od
odpoledne stabilně přítomen v Ležákách, odkud
moderuje povodňové zpravodajství z regionu.
26. 6. 2013 ráno - voda se vrátila do koryta
Ležáckého potoka.
Kromě poškozené hráze rybníka a naplavenin
na pietním území se
po prvním ohledání terénu zdá, že k velkým
materiálovým škodám naštěstí nedošlo.
V minulých dnech bylo dokončeno očištění
všech pomníků a hrobodomů a na nich
obnoveny zlacené nápisy...
Jak je v Čechách obvyklé, sjelo se do Ležáků
mnoho „povodňových“ turistů.
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VÝSLEDKY CYKLISTICKÉ JÍZDY ZRUČNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ LIPTÁL

která se koná k uctění památky lidických dětí umučených nacisty v roce 1942.

1. Daňová Nikola 49:22
1. Chmelař Simon 44:99

Kategorie 1. třída: jméno, čas
2. Jelínková Kamila
55:69
2. Kamenný Vidor Vuk 55:62

3. Sátorová Anna
3. Bzonek Tomáš

57:91
55:66

Kategorie 2. a 3. třída: jméno, čas, třída
1. Řádková Daniela 48:04 2. 2. Bogarová Natálie 48:55 2. 3. Mikšíková Lucie 49:80 2.
1. Freund Tomáš 39:83 2. 2. Koutný Josef
42:22 3. 3. Sommer Jakub 45:22 3.

1. Gojná Věra 41:08
1. Sátora Matěj 34:44

Kategorie 4. a 5. třída: jméno, čas, třída
4. 2. Vinklerová Klára 43:80 4. 3. Šťastná Eva
46:72 5.
5. 2. Vašička Michal 38:31 5. 3. Freund Roman 40:44 4.

hlavní rozhodčí: L. Skanderová, zást. ředitele ZŠ, vedoucí závodu: P. Pilná, vychovatelka
V Liptále dne 17. června 2013
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VÝSTAVA RŮŽE A MUŠKÁTY ÚSPĚCHEM PAMÁTNÍKU LIDICE
text i foto: Památník Lidice

Památník Lidice se tradičně zúčastnil výstavy „Růže
a muškáty“, kterou organizoval Český zahrádkářský svaz –
Územní sdružení Kladno za podpory primátora
statutárního města Kladna. Akce se konala v Domě
zahrádkářů Kladno.
Vernisáže výstavy dne 20. 6. 2013, která byla spojená
se soutěží o nejkrásnější expozici růží Kladenska, se
zúčastnil primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek, zástupci
Památníku Lidice, Ing. Alena Hendrychová za
vystavovatele muškátů a další hosté. Slavnostní zahájení
výstavy bylo doprovázeno vystoupením dětí z MŠ
Kořenského, Kladno - Rozdělov. Památník Lidice získal
první cenu – za nejhezčí expozici „Růže Kladensko 2013“ křišťálový pohár, který pořadatelům věnovala firma Rückl
Crystal z Nižboru. Oceněné růže pochází z Růžového
sadu v Lidicích, o které pečuje firma ROZA s.r.o.,
pod vedením profesionální zahradnice
paní Libuše Beranové.
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REPLIKA JEDNOHO Z PŮVODNÍCH LIDICKÝCH DOMŮ UMÍSTĚNA
NA ZAHRADĚ LIDICKÉ GALERIE
text i foto: Památník Lidice

Replika jednoho z původních domů starých
Lidic byla ve zmenšeném měřítku přechodně
nainstalována na zahradě Lidické galerie.
Autory tohoto zajímavého počinu jsou studenti
ze Střední školy obchdu a služeb z Teplic.
Model je vytvořen podle dobové fotografie

domku čp. 38, ve kterém žila rodina Františka
Moravce a v podnájmu Josef Kácl s manželkou.
Použitý materiál je stanové plátno na konstrukci
a použity jsou akrylátové barvy. Model zde bude
vystaven do konce letní sezóny a využíván
i pro některé doprovodné akce Lidické galerie.
Není to jediný počin studentů této školy.
Ve dnech 11. - 12. června je ve výstavním
prostoru Pod Tribunou instalována výstava
prací studentů pod názvem Humanita, která je
věnována památce všech vypálených obcí
České republiky.
A do třetice je nutno zmínit model cikánského
tábora v Letech u Písku, který pro KP Lety
studenti této školy vytvořili a jehož slavnostní
odhalení bude provedeno 8. července tohoto
roku.

NÁVŠTĚVA PŘÁTEL ZE STOKE ON TRENT
text i foto: Zdeněk Fous, foto: Richard Redshow
V pondělí 17. června 2013 za mnou přivedla kamarádka Monika Vaňhová spolu s dcerkou Adélkou
milou návštěvu. Manželé Alan a Cheryl Gerrard s přítelem Richardem Redshow z anglického města
Stoke on Trent. Na letošní jaro bylo v tento den nezvykle hezké počasí a tak jsme se mohli posadit
u nás na zahrádce. Bylo si o čem spolu povídat, i když jsme se poznali přes facebook, přesto nás
spojuje jedno téma a to jsou Lidice. Díky Monice a její dobré znalosti angličtiny se povídalo
na různé téma o Lidicích, Siru Barnettu Strossovi, ženách jménem Lidice, operní pěvkyni Lídice
Robinson, Obecním úřadu a Památníku Lidice, o lidických ženách i dětech, které oni znají jmény
i z osobního setkání a také o dětech a učitelech v buštěhradské škole a samozřejmě o naší
společné kamarádce Ivoně Kasalické a její rodině. Malá Adélka byla tak hodná, až mámě usnula
v náručí. Milí přátelé, děkuji Vám všem za milou návštěvu, potěšili jste mě i dárky. Thank you!
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JUBILANTI V ČERVENCI
Josef Sotolář

5. 7.

75 let

Čestmír Sklenička

7. 7.

88 let

Vážení jubilanti, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Děkuji zastupitelstvu a paní Haně Kohoutové za milé blahopřání k mým narozeninám.
Velké poděkování patří též starostce paní Veronice Kellerové za naši pěknou obec.
Květuše Muláková
• Děkuji za milé blahopřání, květiny a dárek, který k mým narozeninám mi osobně předal pan
Miroslav Ramba.
Ladislav Huml

M AY R A U – V Z P O M Í N K A N A H O R N Í K Y Z L I D I C
text i foto: Petr Hroník.
Dne 8. června 2013 v 10:00 hodin byla na dole
Mayrau Skanzen v Kladně zahájena pietní
vzpomínka k uctění památky horníků z Lidic,
kteří byli zavražděni před 71 roky.
Pietní vzpomínky se zúčastnil primátor
statutárního města Kladna, Ing. Daniel Jiránek,
ředitel Sládečkova vlastivědného muzea

Kladno, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, zástupci
ČSBS Kladno, předsedkyně OV ČSBS Kladno,
Mgr. Gabriela Havlůjová, předseda ZO ČSBS
Lidice, Pavel Horešovský a další hosté.
V průběhu pietní vzpomínky zazpíval několik
písní ženský pěvecký sbor Smetana.
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Vážení a milí, léto nám konečně nabídlo
i krásné prosluněné dny a my doufáme, že si je
v pohodě užíváte. K letnímu počasí ale patří i
dny zamračené a deštivé, kdy nemůžeme být
s dětmi venku. Využijte tedy naši nabídku a
přijďte si k nám do Lidiček pohrát, něco malého
vyrobit či namalovat nebo si zacvičit. Mateřské
centrum bude tentokrát fungovat i v létě a naše
dveře jsou otevřeny nejen malým, ale i větším
dětem s rodiči. Centrum bude v červenci
fungovat pravidelně v úterý a ve čtvrtek
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text: Irena Přibylová
dopoledne od 9.30 hod. – 11.30 hod. Jednotné
vstupné do centra je 20 Kč.
Přijďte si k nám v létě zpestřit svůj program.
Těšíme se na Vás!
A co dalšího nás v létě ještě čeká? Protože se
u nás v průběhu roku hodně pracovalo (nová
okna, fasáda, úpravy topení atd.), čeká nás
malování, drobné úpravy, které by měly zvýšit
bezpečnost pobytu Vašich dětí v prostorách
centra a velký letní úklid.
Užívejte krásné léto!

PROGRAM MC LIDIČKY NA ČERVENEC 2013
Volná herna + možnost výtvarného tvoření nebo malování 9:30 – 11:30 hod.
každé úterý, tedy v následujících dnech:2., 9., 16., 23. a 30. 7.
Volná herna + možnost cvičení rodičů s dětmi (od 9:30) 9:30 – 11:30 hod. každý čtvrtek, tedy
v následujících dnech: 4., 11., 18., 25. 7. a 1. 8.

DĚTSKÝ DEN V LIDICÍCH PŘINESL RADOST
text i foto: Bohumil Kučera
Stejně jako v letech minulých patřila první
červnová sobota našim dětem, slavil se
Mezinárodní den dětí. Tradičně další
z možností setkání dětí i jejich rodičů v naší
obci. Přes neblahou předpověť počasí, která
se bohužel potvrdila, a soutěžení dětí
skrápěl déšť, se sešlo na 50 dětí! Pro děti
bylo připraveno mnoho soutěžních
a sportovních disciplín i sladkých a věcných
odměn a také stánek plný dobrot z „domácí
pekárny“ maminek, které navštěvují MC
Lidičky. Akce byla pořádána v rámci celorepublikové kampaně Sítě mateřských center
„Křídla a kořeny naší rodiny“. A kdo vyhrál? Všichni co přišli. Fotogalerie ZDE:
http://www.obec-lidice.cz/lidicky-on-line-zpravodaj/?more=498#msg498

Zpravodaj OÚ Lidice
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REKONSTRUKCI PO CHODU SMRTI 2013 ZAKO NČILY V NOVÉM BO RU
text: Kateřina Hládková – vnučka lidického dítěte Emilie Chválové, foto: Antonín Nešpor
Vše začalo v lidické Oáze. Na židli před pár
diváky sedí skromná a nenápadná žena.
Jmenuje se Milena Městecká a chystá se už
potřetí vydat po stopách pěti lidických žen, které
v roce 1945 ušly z koncentračního tábora
Ravensbrück 470km zpět do vlasti. Svou
strastiplnou pouť zakončily v Novém Boru. To
ještě nevěděly, že Lidice už dávno nestojí, že
muži byli zavražděni a že ze 105 dětí se jich
vrátí pouhých 17. Milena se po více jak půl
století vydává po stopách pochodu smrti
a zkouší se co nejvíce přiblížit tomu, co
prožívaly.
Na besedě jsou přítomny i dvě lidické ženy,
paní Miroslava Kalibová a paní Milada Cábová.
Milena promítá fotky a vypráví.
Na konci pozve zájemce, že se k ní mohou
připojit i třeba jen na část cesty. Vyprávění
a myšlenka takto znovu připomenout část
lidické tragédie mě zaujme natolik, že se k
Mileně na poslední etapu připojuji. Čekám na ně
v penzionu Vlčárna a Míla, ač už má za sebou
přes 400 km nevypadá unaveně. Brzy ráno
vyrážíme na cestu. Všude je klid a mír, který

bohužel bereme jako samozřejmost. V Krásné
Lípě se k nám přidávají další dva účastníci,
takže je nás už 6 pěších a jeden cyklista. Cesta
ubíhá dobře, Milena vypráví, jak trávila cestu
a také všichni vzpomínáme na pět lidických žen,
co o nich víme a jaké byly jejich osudy. Po
15 km nás přepadá déšť a ten nás doprovází až
do Nového Boru. Je symbolické, že „uvítací
výbor z Lidic“(pana Něšpora s manželkou)
potkáváme u Lidické ulice, kde se všichni
vyfotíme. Naše putování zakončíme v Novém
Boru u Lidické lípy, kde nás čekají manželé
Nešporovi a pan Doškář z Nového Boru.
Na "Lípě Lidických žen" je dočasně umístěn
obraz pěti lidických žen, který je namalován
podle fotografie z první lidické tryzny v roce
1945. Obrázek žaluje, že tyto ženy už vědí, co
se v Lidicích stalo a jejich bolest musí působit
na každého, kdo si obrázek prohlédne.
Tímto bych chtěla pozvat na další ročníky
všechny zájemce o pochod, alespoň na kousek
trasy. Pochod pořádá OS Lidice a veškeré
informace může podat pan A. Nešpor nebo paní
M. Městecká.
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Příloha k příspěvku – REKONSTUKCE POCHODU SMRTI
e-mail od Jirky Černého – knihovníka
foto: Míša Indráková a Jirka Ćerný
Ahoj Zdeňku,
minulý týden jsme se Míšou, Jaruškou a kamarádkou Janinkou Procházkovou
z Prahy Dědiny (viz bruslení loni v Lidicích) připojili na dvě etapy k pochodu Mileny Městecké
Ravensbruck - Nový Bor. Konkrétně jsme šli v neděli a v pondělí po území Horní Lužice
v Německu. Bylo to nesmírně zajímavé - jak z pohledu poznání tamního kraje (vzhledem ke
slovanské kultuře Lužických Srbů je to opravdu unikátní oblast mající svůj folklor a rozhodně se
nejedná o fádní Německo), tak jako dobrá příležitost dozvědět se o pochodu od Mileny ještě
mnohem více, než co dokázalo odhalit naše Setkávání. Museli jsme se nějak střídat o Jarušku,
takže jeden den jsem šel pochod já a Míša hlídala, druhý den jsme si role vyměnili. Janinka šla oba
dny. A Jaruška se vždy připojila jen symbolicky na drobný úsek.
Jak řečeno, byl to pro nás velký zážitek. Milena skutečně rozšiřuje povědomí o Lidicích
za hranicemi naší země a reprezentuje nás výborně.
Pro zajímavost zasílám fotku z prvního dne našeho pochodu, kdy vyhlížíme Milenu na místě srazu
nedaleko benzinové pumpy u městečka Bernsdorf.

• Druhá fotka je čistě z návštěvy moc pěkného města Bautzen (Budyšín) (mimo trasu pochodu, byl
to náš výlet v den 0, v předvečer našeho připojení se k pochodu).
Jaruška navíc přímo v den pochodu dne 19. května 2013 (přesně 16 měsíců věku) učinila své
naprosto první samostatné krůčky bez držení a můžeme tedy prohlásit, že tento den se naučila
chodit!
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SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
LIDICE PRO 21. STOLETÍ
text i foto: Památník Lidice

Vyhlášení výsledků 8. ročníku vědomostní soutěže Lidice 21 proběhlo 13.6.2013 v prostorách 5. ZŠ
v Moskevské ulici v Kladně. Vítězové převzali ceny z rukou místopředsedy Senátu PČR Přemysla
Sobotky, senátora Jiřího Dientsbiera, ředitelky OMG MK ČR Magdy Junkové, lidických pamětníků
a členů poroty soutěže. Literární práce oceněné Cenou poroty přednesli herci Josef Somr a Martin
Stropnický. Program doplnila vystoupení pěveckého souboru Sluníčko, flétnového souboru Flauti Vivace
ZŠ Moskevská, obdiv sklidila také ukázka fitness aerobiku děvčat z kladenského sportklubu.
Slavnostního vyvrcholení soutěže se zúčastnili také studenti z Gymnázia V. Hlavatého Louny, kteří
obhájili loňské vítězství v soutěži „O nejaktivnější školu“.

48. ROČNÍK CYKLISTICKÉHO ZÁVODU LIDICE 2013 SE SYMBOLICKOU ÚČASTÍ
PÁMÁTNÍKU LIDICE
text i foto: Památník Lidice
48. ročníku cyklistického závodu Lidice se symbolicky zúčastnila i pracovnice Památníku Lidice. Tou
odvážnou ženou je ekonomka této organizace Ing. Jitka Müllerová, která se vzdor nepříznivému počasí
postavila na start závodu. Těsně před dojezdem měla sice pád, který ji připravil o cenné vteřiny, ale svojí
příslovečnou houževnatostí prokázala vztah nejen k cyklistice, ale i k tragické historii místa - obci
Lidice, k jehož odkazu se závodníci účastí v tomto sportovním klání hlásí.
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VÝSTAVA 41. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE
JE OTEVŘENA
text i foto: Památník Lidice - http://www.lidice-memorial.cz/

Ve středu 29. května 2013 byla za účasti
velvyslanců a politických i kulturních osobností
České republiky otevřena již 41. Mezinárodní
dětská výtvarná výstava Lidice 2013. Přesto, že
byl na poslední chvíli z důvodu špatného počasí
přesunut slavnostní ceremoniál z Lidic
do nedalekého Kulturního domu Kladno, vše
proběhlo ve velmi důstojné
a klidné atmosféře. Na pódiu se představil
dětský folklórní soubor Kordulka ze Starého
Poddvorova, držitel ocenění Zlatý oříšek, který
předvedl ukázku tance verbuňk – jednoho
z nemateriálních dědictví UNESCO, které bylo
i tématem celého ročníku výstavy a pak si již
přicházeli postupně pro své medaile a hodnotné
věcné ceny medailisté z celé České republiky.
Nejvyšší ocenění pro českou školu Cenu poroty
získala ZUŠ Háj ve Slezsku, nejvyšší ocenění
pro zahraniční školu pak Základná umělecká
škola Holíč ze Slovenska.
Program byl doplněný o výtvarné dílny,
workshopy a zábavné hry Studia Labyrint
Kladno, které všechny přítomné děti uchvátily.
Zajímavostí byly i hrátky
s plastelínou, které přijel dětem ukázat výtvarník
až z daleké Venezuely.
Po skončení ceremoniálu a návratu hostů
do Lidic byl slavnostně otevřen již 41. ročník
této významné výtvarné výstavy, která je
v současné době jednou z nejstarších

a největších v Evropě i ve světě. V letošním
ročníku bylo z více než 24 000 soutěžních
příspěvků z 68 zemí světa oceněno více než
1 400 dětských prací – ať již maleb, kreseb,
grafik nebo prací z keramiky, dřeva, skla, plastu
či papíru.
Barevnost a nápaditost dýchala
na všechny přítomné hosty, kteří obdivovali
národní dědictví a tradice různých zemí jak je
jen děti dovedly ve svých pracích přiblížit.
V expozici tak můžete vidět nejen ryze české
národní zvyky a obřady nejvíce zastoupené
masopustními maskami, národními kroji a tanci
či lidovými zvyklostmi, ale i exotické obřady
z daleké Číny, Malajsie, Srí Lanky nebo Mexika.
Budete žasnout nad závody dračích lodí,
maďarskými a makedonskými masopustními
maskami nebo ručně vyřezávanými vázami
z Ruska či Lotyšska. Pestrost a bezprostřednost
dětí uchvátí i zarytého nepřítele výtvarného
umění. Výstava bude otevřena až do konce
října letošního roku a navštívit ji můžete každý
den od 10 do 17 hodin v 1. patře Lidické galerie.
Děti si při její návštěvě mohou vyplnit zajímavý
kvíz nebo si prověřit znalosti českých tradic
a zvyků v interaktivním koutku, školy mohou
využít připravovaných dílen či dalších
doprovodných programů.
Vše o výstavě i jejím průběhu či historii je
možné nalézt na www.mdvv-lidice.cz.
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JAVOŘÍČKO SI PŘIPOMNĚLO SMUTNÉ VÝROČÍ
text i foto: Filip Žáček

V sobotu 27. dubna 2013 se sešlo několik set
lidí, aby si připomněli 68. výročí od vypálení
Javoříčka nacisty v květnu 1945. Vedle
pamětníků, válečných veteránů a zástupců řady
spolků a ostatních vypálených obcí na našem
území zde nechyběli ani vrcholní představitelé
Parlamentu, vlády, krajské samosprávy nebo
diplomatických misí Polska a Ruska.

Za Obec Lidice a ZO ČSBS položili věnec
místostarosta Tomáš Skála s manželkou a za
Památník Lidice ředitel JUDr. Milouš Červencl
s manželkou. Program pietní vzpomínky byl
doplněn již tradičním pochodem z Konice do
Javoříčka organizovaným sborem dobrovolných
hasičů, kterého se tradičně zúčastňuje také
široká veřejnost. Pro návštěvníky letošní pietní
vzpomínky byly výjmečně bezplatně
zpřístupněny místní jeskyně a jejich prostory
hostily netradiční kulturní program, kterým bylo
vystoupení pěveckého sboru Ateneo působícího
při Univerzitě Palackého v Olomouci.
Hlavní projev letošní vzpomínkové akce pronesl
místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk
Škromach a v rámci piety zazněla také slova
hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila,
poslance Parlamentu ČR Bořivoje Šarapatky
nebo náměstkyně ministra obrany Lenky
Ptáčkové Melicharové.

FOTO ZE SETKÁNÍ 3. G ENERACE V OÁZE V PÁTEK 7. ČERVNA 2013
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7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ „SVĚTLO ZA LIDICE“
JE JIŽ HISTORIÍ
text i foto: Památník Lidice

V sobotu 15. června 2013 se v prostoru
u muzea uskutečnil 7. ročník přehlídky dětských
pěveckých sborů, ihned po oficiální pietní
vzpomínce u společného hrobu lidických mužů.
Přehlídky se zúčastnilo 14 sborů s celkem
540 účinkujícími ze všech krajů republiky.
Přehlídku zahájil tradičně místopředseda
Senátu P ČR Přemysl Sobotka a po něm již
patřilo pódium všem dětským účinkujícím.
Společně s Monikou Absolonovou zazpívali
státní hymnu a píseň Ach synku... a ihned
pokračovala Monika písní Lidé z muzikálu
Funny Girl. Po Monice Absolonové, která

sklidila velký potlesk, vystoupila před diváky
sopranistka Pavlína Senić a všechny uchvátila
bravurním hlasem i skvělým hereckým
projevem. Také ona měla u diváků i sborů velký
úspěch. Po tomto slavnostním úvodu se střídal
na pódiu jeden sbor za druhým v krátkém sledu
až do velkého finále, kterým byl Valčík
na rozloučenou, v provedení všech účikujících.
Poděkování, kromě obou sólistek, patří ředitelce
soutěže Evě Moučkové, moderátorům
Jitce Moučkové a Jiřímu Vaníčkovi,
organizátorům, sponzorům, všem sbormistrům
a především nadšeně zpívajícím dětem.
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Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová

Tak jsem zase jednou vyrazila do Fontány
na Kladně, a jaké bylo moje překvapení, když
jsem zjistila, že tam přijdou na besedu naše
ženy. Přišla pani Milada Cábová, lidická žena
a pani Marie Šupíková, lidické dítě. Přivítat je
přišla sama pani ředitelka Mgr. Libuše
Homolková a koordinátora společensko
vzdělávacích aktivit pani Lenka Protivová. Pani
Milada vyprávěla celý svůj příběh od příchodu
Němců až po cestu domů.

Pani Marie zase své útrapy zavlečeného dítěte.
Vyprávění to bylo asi nelehké. Došlo i na slzy.
Lidé, kteří na besedu přišli, pozorně naslouchali.
Ani ty se však neubránili slzám. Když se emoce
uklidnily, tak došlo i na dotazy. Vyhlazení Lidic
byla tragická historická událost.
Měli bychom všichni udělat všechno pro to, aby
se už nikdy a nikde nic podobného nestalo. I
když svým způsobem smutné, ale hezké
odpoledne to bylo.

U GYMNÁZIA V KLADNĚ – 8. ČERVNA 2013
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AKCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ BUŠTĚHRAD - ŠKOLNÍ ROK 2012/13
VZPOMÍNKOVÉ UDÁLOSTI

Těsně před začátkem vyučování přišli žáci
ze školní družiny k malému památníčku
ve vestibulu školy, aby tam pověsili květiny
a uctili památku dětí z vypálených Lidic, které se
po 10. červnu 1942 již nikdy do školy nevrátily.
V osm hodin pak při pietním aktu v Gymnáziu
Kladno, položila dvojice žáků kytici za naši školu
k soše matky, stojící v přilehlém parku. Pátek
14. června byl ve znamení děkovného koncertu

"Pro Lidice", který se konal v Památníku Lidice
od 20:00 hodin. V jeho úvodu vystoupil
družinový soubor Duha společně s dalšími třemi
dětskými pěveckými sbory z různých částí
republiky. Lidice máme za humny a děti z této
obce navštěvují naši školu. Tragické historické
události, vztahující se k tomuto místu, si tak
připomněli i naši žáci.
Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka

UCTĚNÍ PAMÁTKY DĚTÍ Z LIDIC, KTERÉ CHODILY V ROCE 1942
DO BUŠTĚHRADSKÉ ŠKOLY
text: Zdeněk Fous, foto: Anna Holeyšovská
Po dohodě s vychovatelkou Aničkou
Holeyšovskou jsem se ve středu 12. června
v dopoledních hodinách zastavil ve „své“ bývalé
škole u památníčku lidických dětí. Přivezl jsem
pivoňky a prsť z naší zahrádky od domku

čp. 78 v ulici Oradourské. Představil jsem si, že
kde nyní bydlím, bývala pole, na nichž určitě
pomáhaly lidické děti svým rodičům
při zemědělských pracích. Na pamětní desce
jsou tato jména:
Josef Doležal, František Hejma, František
Radosta, Josef Vanderle – tito chlapci, kteří
dosáhli věku 15 let, byli zastřeleni.
Václav Moravec, Josef Příhoda, Jiří Čermák,
Karel Mulák, Antonín Urban, Věra Honzíková,
Božena Hroníková, Jiřina Růženecká,
Jaroslav Kulhavý, Miloslav Spal, Anna
Kaimlová, Věnceslava Puchmeltrová, Marie
Šroubková. Byli zavražděni ve vyhlazovacím
taboře v Chelmnu.
Z 18 dětí se vrátila jen jediná Marie Hanfová,
později provdaná Pinčáková.
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10. če rv en - M EZ I NÁ R OD NÍ D E N L I DI C E
DÍ A I NT E RN A CIO N AL D E L IDI C E S - I NT ER N AT I ON AL DA Y OF L I DI C E´ S
ukázky z facebooku, jak si naše ženy jménem Lidice připoměly výročí obce Lidice

Mexičanka Lidice Mendez A s dětmi.

Lidice Palau, Kubánka žijící na Floridě v USA
Lidice Mendizabal, Mexičanka žijící
v Dallasu - USA se svou dcerou Lidicita

Lidice Busot, Kubánka žijící ve Francii. V roce 2011, při natáčení filmu Lidice, navštívila naší obec.
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