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LÍDICE ROBINSON V LIDICÍCH - 7. část
vyprávění na pokračování připravuje: Zdeněk Fous, foto: Pavel Oslejšek

V pondělí 11. června 2012 dopoledne při procházce pietním
územím se Soňou Oslejškovou si nechala Lídice Robinson
vyprávět o lidické hrušni. Původně ve starých Lidicích stála
vedle mostku u obecní studny na návsi pod kostelem stará
hrušeň. Když uschla, obecní strážník Václav Vandrdle ji vykopal
a spolu s Annou Pekovou v roce 1941 místo ní vysadili tři nové
stromky.
O rok později, při lidickém masakru, se stala mladičká hrušeň
němým svědkem, jak nacisté rozdělovali a přes mostek hnali
lidické obyvatele − muže na sever do Horákova statku, ženy
s dětmi na jih do školy. Při následném srovnávání obce se zemí
pak hrušeň šťastnou shodou okolností unikla zkáze, která jinak
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čekala ostatní ovocné stromy v Lidicích: Když
totiž Němci vyhazovali do povětří mohutné zdivo
blízkého kostela sv. Martina, tlaková vlna a letící
trosky zlomily stromku korunu takovým
způsobem, že ho potom demoliční čety
pokládaly za mrtvý. Hrušeň však přežila, i když
poškození zůstává na kmeni patrné podnes.
Monika Vaňhová celou pověst Lídici Robinson
převyprávěla do španělštiny. Lídice byla tak
dojatá, že si přála hrušeň obejmout.
Pavel Oslejšek ji na památku vyfotil
při rozjímání s hrušní.

Foto z Plzně: Pavel Horešovský
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V odpoledních hodinách na Lídici Robinson
čekal další program. Odjela s delegací z Lidic
do Plzně.
Setkání zorganizovala iniciativa Maják Plzně
společně s městským obvodem. Lidické „děti“
ke kamennému pomníčku v centrálním parku
na Lochotíně zasadily pět růží.
Při pietní vzpomínce vystoupily děti
ze 78. mateřské školy, Plzeňský dětský sbor
a sólistka státní opery v Buenos Aires
Lídice Robinson s áriemi z Mozartovy Figarovy
svatby a Bizetovy Carmen.

(pokračování příště)
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„SILVER A“ V PAMĚTI TŘÍ GENERACÍ - PARDUBICE 9. 1. 2013
text: Eva Armeanová, foto: Stanislav Pítr

Dne 9. 1. 2013 se zástupci ČsOL Kladno,
ZO ČSBS Kladno a ZO ČSBS Lidice zúčastnili
akce SILVER A v Pardubicích. Posláním
operace SILVER A bylo vysazení speciálně
vyškolených parašutistů na území protektorátu
k zajištění rádiového spojení s Londýnem. K
tomu byli vybaveni vysílačkou s krycím názvem
Libuše. Dalším úkolem operace bylo vytvoření
střediska, které by koordinovalo činnost dalších
vysazených parašutistů. Paravýsadek „Silver A“
byl na území protektorátu Čechy a Morava
shozen 29. prosince 1941 společně s výsadkem
Anthropoid. Členové obou těchto operačních
skupin se 27. května 1942 podíleli na atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. V okolí Pardubic to nebyl čin jediný.
Čtyři desítky pardubických občanů zaplatily
pomoc svým životem. Následné vypálení Lidic
a Ležáků bylo jedním z nejkřiklavějších zločinů
nacistického bezpráví.
Setkání začalo položením věnců na popravišti
pardubického Zámečku za účasti pozůstalých,

hostů a veřejnosti. Pietní akt začal položením
věnců. Věnec položila delegace ČsOL
zastoupená brigádním generálem
Ing. Miloslavem Masopustem. Rovněž zástupci
ČsOL Kladno, ZO ČSBS Kladno a ZO ČSBS
Lidice položili věnec k uctění památky
popravených.
S krátkým projevem vystoupil JUDr. Milouš
Červencl ředitel Památníku Lidice, primátorka
města Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková
a plk. v.v. Ing. Jaroslav Vodička předseda
ÚV ČSBS.
Program pokračoval v hotelu Zlatá štika.
Po přivítání hostů zahrála Ústřední hudba
armády ČR. S projevem vystoupil 1. náměstek
ministerstva kultury JUDr. František Mikeš,
1. místopředsedkyně Senátu ČR Mgr. Miluše
Horská a hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický PH.D. Dále vystoupil
historik plk. PhDr. Eduard Stehlík, který ve svém
projevu připomněl nedožité 95. narozeniny
armádního generála Tomáše Sedláčka.
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Historička PhDr. Radka Šustrová hovořila k tématu lidické tragédie.
Součástí programu bylo vystoupení herce Josefa Somra, který přečetl ukázku z knihy Paměti
generála Tomáše Sedláčka „Vydržet.“
Na závěr si účastníci prohlédli výstavu „České stopy ve Skotsku“. Poděkování patří řediteli
Památníku Lidice JUDr. Červenclovi a všem ostatním spolupracovníkům, kteří tuto akci organizačně
zajistili.

JUBILANTI V ÚNORU
Václav Hurych

2. 2.

70 let

Libuše Řečínská

8. 2.

83 let

Vážení jubilanti, dovolujeme si Vám popřát ke krásným narozeninám hodně zdraví
a štěstí.

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Když mi bylo 20 let, 3 roky v Ravensbrücku jsem si nemohla být jistá, že v příští minutě nebude
můj život ukončen. Za 70 let mi bylo dopřáno v kruhu rodiny a přátel oslavit devadesátiny. Děkuji
všem, kdo se mnou osobně nebo na dálku písemně tento zázrak prožívali. Děkuji všem za milá
slova přání, nádherné květiny, krásné dary. Díky za život, díky za lásku.
Miloslava Kalibová

• Srdečné díky za blahopřání, květiny a balíček k mým 80. narozeninám, které mi za OÚ Lidice
předal pan Ramba, se kterým bylo příjemné posezení.
Ještě jednou děkuji Věra Šobíšková
• Mnohokrát děkuji OÚ Lidice za dárek a květiny, které k mým 84. narozeninám mi předal
místostarosta a soused z ulice Tomáš Skála. Děkuji za velmi milou a příjemnou návštěvu.
Jiřina Vaněčková
• Děkuji OÚ a zastupitelstvu za blahopřání k mým 75. narozeninám a za milou návštěvu pana
místostarosty Tomáše Skály, s nimiž jsme našli mnoho společných témat, v jak doufáme příjemném
rozhovoru.
Josef Klíma

ZAJÍMÁ VÁS, JAK JSME U NÁS V OBCI VOLILI V 1. KOLE?
V Lidicích se 1. kola
prezidentských voleb
zúčastnilo, ve dnech
11. – 12. ledna 2013,
307 voličů z 381
občanů s volebním
právem. Tudíž volební
účast velmi
nadprůměrná
80,58 %.
+ postupující kandidát
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Z P R Á V Y Z O Á Z Y text: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

Ve středu 5. prosince 2012 jsem byla
telefonicky vyzvána paní Němcovou ze Svazu
důchodců ČR, abych se dostavila do kavárny
hotelu Kladno, že se mnou musí něco probrat.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem uviděla
kavárnu plnou lidí a vánočně vyzdobenou.
Teprve tam jsem se dozvěděla, že se tam
pořádá vánoční posezení pro důchodce.
Nejdříve byla beseda se spisovatelkou, paní
Slávkou Kopeckou. Potom byli oceněni vítězové
fotosoutěže Podzim v přírodě očima seniorů.
Za Oázu jsme tam měli také několik snímků.
Celkem bylo v soutěži 235 fotografií. Potkali

jsme se tam i s panem Pavlem Horešovským
z Lidic. Ten převzal věcnou cenu a čestné
uznání za 2. místo. Hned potom jsem slyšela
své jméno. Získala jsem 3. místo za soubor
snímků „Ze života obyvatel Oázy“. Po předání
cen bylo pohoštění a přišel i Mikuláš a čert
s malými dárečky. Bylo to úžasné. Rozcházeli
jsme se s dobrou náladou a s velkou radostí, že
náš „podzim života“ ještě k něčemu je. Sluší se
poděkovat všem, kdo se starají o to jak
zaměstnat nás v nejlepších letech a také ty,
kteří takovéto akce připravují.
foto: http://www.sdcr-stc.estranky.cz/

POZVÁNKA OD SOUSEDŮ Z MAKOTŘAS NA MASOPUST
V Makotřasech v sobotu 9. února 2013 v 11.00 hodin sraz na návsi, průvod
masek obcí, (muzika, svařák, čaj, občerstvení). V 15.00 hodin Maškarní
zábava pro děti (hudba k tanci, tombola). V 17.00 hodin posezení v hospodě
U Tazmana (při poslechu našich muzikantů). Pořádá o.s. MAKO
s podporou OÚ Makotřasy. (pozvánku nám zaslala paní Anna Michlová)
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PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE PŘIPRAVOVANÝCH
V RÁMCI “LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ – SEZÓNA 2012 – 2013 – ÚNOR
5. 2. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Naďu Konvalinkovou
večerem provází Robert Tamchyna,
klavír Martin Fila

18. 2. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Jana Cimického
večerem provází Jiří Vaníček,
klavír Marcel Javorček

12. 2. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Jana Kanyzu
večerem provází Robert Tamchyna,
klavír Martin Fila

28. 2. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Ivo Jahelku
večerem provází Jan Mikeš,
zpívá Ivo Jahelka

OHLASY DIVÁKŮ NA POŘADY „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
foto: Oleg Yavorovsky - www.moonfoto.eu

15. ledna 2013 - Křeslo pro Báru Štěpánovou, večerem provázel Jiří Vaníček

• Vážení, já jsem byla ze včerejška nadšená, mluvili jsme o Báře ještě dlouho doma i s dětmi.
Pro mě bylo největším překvapením, že skoro všechno co říkala (kromě psů – já mám to samé
s kočkami) bylo, jako kdybych to říkala o sobě.
Vtip a milý sarkasmus mi byl a je velmi blízký. Včera to byl nádherný večer a já za něj děkuji.
Takto by se člověk s ní nikde asi nemohl setkat – běžně jistě takovéto besedy nedělá, takže to byla
speciální chvíle.
Ivona Kasalická, Památník Lidice
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• Vážený pane řediteli.
Děkujeme Vám za nádherný a hodnotný
včerejší večer. Večer milého, veselého až
roztomilého vyprávění Vašeho vzácného hosta,
české herečky a zpěvačky, Báry Štěpánové, ale
také večer jejího důstojného a vážného
vyprávění, vždy ale v humorném podání,
z kterého prýštila energie a radost ze života.
Příjemné a vtipné otázky výborného
moderátora, pana Jiřího Vaníčka, nás provázely
pořadem a milé vyprávění Báry Štěpánové
o lásce k psímu plemeni a „radostech“ či spíše
strastech při řízení motorového vozidla,
provázelo upřímně rozesmáté obecenstvo.
Vnímali jsme vyprávění o účinkování
v pěveckém sboru i vystupování s dětským
pěveckým sborem v Národním divadle
v Jakobínu, Prodané nevěstě, Lišce Bystroušce.
O skvělém vstupu do nádherného
fenomenálního a vždy vyprodaného Semaforu
u Jiřího Suchého. S nadšením jsme se
zaposlouchali do semaforských písní,
představených naživo samotnou Bárou
Štěpánovou, jejím krásným zpěvem a líbivým
výrazným expresivním výrazem. Zpěvem, velice
příjemným i v závěrečné písni z repertoáru
Hany Hegerové. Vnímali jsme vyprávění
o radostech a strastech školních let, vždy
v originálním přístupu a myšlení. O formování
osobnosti v disidentské rodině, o četbě, která ji
obklopovala. O roku 1987 a založení
Společnosti za veselejší současnost.
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O pocitu něčeho společného v případných
vytoužených rolích Antigony a Johanky z Arku
a nebojácnosti při vyjadřování svých názorů
před koncem roku 1989 i odvaze ve sběrném
autobusu „neposlušných“ lidí s písní Čechy
krásné, Čechy mé. O funkci „dveřnice“ při práci
pro prezidenta Václava Havla (starost
o návštěvy k prezidentovi), i o daru Společnosti
– symbolické malé dřevěné koloběžky
pro rozsáhlé hradní chodby. Vyprávění o roli
vrchní sestry Babety
v Ordinaci v růžové zahradě, seriálu, kde hrají
vynikající herci a role jsou skvěle napsány.
O jejím životním krédu: „Dokud jsem šťastná
a spokojená, nemoci nemají šanci.“
A určitě je
i zábavná její funkce prezidentky fotbalového
klubu Sokol Zákolany (kde Bára Štěpánová
od roku 2000 v domku bydlí) nebo si zahrát golf
s Antonínem Panenkou.
Děkujeme Vám, pane řediteli, za prožitek.
S úctou Klánovi, Plzeň

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č. 15/2012

zapsala: Martina Toulcová

Na 15. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 19. 12. 2012 bylo přijato toto
usnesení:
1.
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program zasedání
b) zplnomocnění p. starostky ke schválení a podpisu rozpočtového opatření - úpravy
rozpočtu 2012
c) udělení čestného občanství p. Janu Rýdlovi
d) smlouvu na úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Praha za lidického žáka
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e) převedení obrazů do vlastnictví Památníku Lidice, které OÚ nevyužívá ve výstavních prostorách
f) smlouvu o obstarání věci (psí útulek)
2.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) návrh rozpočtu na rok 2013
b) cenovou nabídku od firmy Klika & Dvořák, s.r.o. na vybudování propojovacího chodníku k nové
výstavbě
3.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) p. místostarostu obce oslovením dalších firem na vybudování propojovacího
chodníku k nové výstavbě
Tomáš Skála, místostarosta obce

• UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE. Máte-li zájem o pravidelné zasílání informací z oficiálních
webových stránek obce Lidice, je možné se přihlásit přímo webmasterovi panu Bohumilu Kučerovi
na adresu: bohumilkucera@seznam.cz. Svůj email označte předmětem „NOVINKY LIDICE“

O B Y V A T E L G A R Á Ž Í text: Miloš Flodr, (ilustrační foto z internetu)

Bylo půl druhé, hluboká noc, 20. prosince, když
jsem při parkování auta zahlédl ve svitu
reflektorů nějaký pohyb. Co to bylo, zpozorněl
jsem. Zaparkoval jsem auto a vydal se směrem,
kterým objekt zmizel. Když jsem zjistil, že se
nejedná o potkana ani kunu, ale o mládě kočky,
oddechl jsem si.
Za svůj úkryt si zvolila průduch na západní
straně garáží. Mohl jsem spatřit, jak si v něm
sedí a pozoruje mne. Sotva jsem se k ní
přiblížil, zmizela mi dovnitř toho průduchu.
Nehnutě jsem tam mlčky stál, čekal jsem, až ji
opět spatřím. Na mysl mi vyvstaly otázky, jak se
sem dostala a kolik jich tady je?
Nebo ji tu nevědomky zavřeli zaměstnanci firmy,
kteří zateplují obecní úřad?
Nastával konec roku a tudíž žádná možnost, jak
tomu tvorovi pomoci. Rozhodnutí se o něj,

v rámci možností postarat, než se po svátcích
„rozjede“ naplno Obecní úřad bylo namístě.
Provedl jsem potřebné úkony, aby se v tom
„útulku" necítila jako ve vězení. Nanosil jsem
staré kočičí granule a vodu. V místě, kde jsem ji
spatřil, jsem zřídil krmení a o kus dál od tohoto
místa též suchou toaletu. Kočka jak známo, je
chytré stvoření, rychle se učí a přizpůsobí se.
Na kus kartónu jsem uživatelům garáží napsal,
kdo se tu ubytoval a požádal je ohled a strpení,
než se o záležitosti dozví Obecní úřad.
Už v tom "jedu" deset dní.
Dvakrát denně chodím do garáží a nechtěně se
tak starám o čtyřnohého tvora, který by bez mé
pomoci určitě zahynul. Zároveň doufám, že se jí
dostane lepší pomoci od Obecního úřadu, než
kterou ji poskytuji. Nu což, nezbývá než čekat.
P. S. Dnes 2. 1. 2013 jsem kontaktoval
starostku obce paní Kellerovou.
Ukázal jsem ji místo kočičího útulku a požádal ji
o pomoc. Odpověděla mi, že se prý jedná
o kočku, která porodila čtyři koťata a ta se
někam ztratila, takže na sto procent to budou
právě tato.
Poděkovala za péči a slíbila zkontaktovat kočičí
útulek ve Vrbičanech a zajistit jejich odchyt.
Snad ji to pomůže přežít, víc pro ni udělat
nemůžeme
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE pozvala
děti s paní vychovatelkou
Petrou Pilnou ze Školní družiny při
Základní škole v Liptále na Valašsku,
(www.zsliptal.cz/skolni-druzina)
k účasti na přehlídce „MALOVANÉ
ZÁLOŽKY DO KNIHY“. (Na pietním
území v Lidicích roste od roku 2007
trnka, po našem švestka. Je to dar
od dětí z Valašska. Druhá trnka sestřička, roste na školní zahradě
v Liptále.)
70 záložek s krásnými obrázky
i básničkami namalovali, složili a vše
úhledně zalaminovali:
Tomáš Bzonek, Tereza Cedidlová,
Nikola Daňová, Simon Chmelař,
Kamila Jelínková,
Veronika Kapounová, Karel Mazáč,
Linda Michálková,
Anna Marie Nohavicová,
Viktorie Podrazilová, Nikola Vrlíčková,
Filip Fojtík, Tomáš Freund,
Martina Jehlářová, Kristína Koutná, Lucie Mikšíková, Lucie Řezníčková, Michal Trochta,
Jasmína Vilková, Natálie Vilková, Lukáš Vrablík, Ondřej Výchopeň, Goran Zlatanovič, Vojtěch
Bukáček, Filip Kögler, Michaela Melichaříková, Jakub Sommer, Vít Fojtík, Dorota Ostrušková,
Klára Vinklerová, Klára Papšíková.

Zveme všechny do naší knihovny, kdo si půjčí knihu, dostane do knihy záložku. Těšíme se na Vás!
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M A T E Ř S K É C E N T R U M L I D I Č K Y text: Irena Přibylová
Milí příznivci MC Lidičky, nejkratší měsíc roku je
před námi a my se opět připomínáme
s programem centra. Nejžhavější novinkou
měsíce února je spuštění kurzů angličtiny
a francouzštiny pro dospělé, které budou
zařazeny do pravidelného programu. Kurzy
budou vypisovány na cca 3 měsíce s možností
pokračovat i následně. Po dohodě s lektorkou
a s ohledem na počet účastníků bude možné
přistoupit do kurzu i v jeho průběhu – v takovém
případě nás, prosím, kontaktujte. Na měsíc únor
jsme pro Vás navíc připravili dvě mimořádné

akce. Nejdříve proběhne další ze série besed,
tentokrát na téma Jak pečovat o citlivou
pokožku (beseda se bude týkat především žen)
a v druhé polovině února se můžete těšit na
další výtvarnou dílnu nejen pro dospělé –
korálkování. Dílna bude tematicky zaměřena
na výrobu drátkovaných ozdob a svícínků s
korálky a na šperky z korálků (náhrdelníky,
náramky, náušnice, ozdoby do vlasů).
Na některé akce je opět nutné se přihlásit, proto
neváhejte a učiňte tak co nejdříve!
Těšíme se na Vás!

PROGRAM MC LIDIČKY NA ÚNOR 2013
5. 2. 2013
7. 2. 2013

12. 2. 2013
17. 2. 2013

19. 2. 2013
26. 2. 2013

výtvarné řádění – budeme vyrábět valentýnská srdíčka z barevných
papírů a kartonů
od 10.45 hod. - beseda na téma „Jak pečovat o citlivou pokožku“. Beseda
je tentokrát věnovaná především ženám – maminkám a babičkám. Přijďte
se seznámit s kosmetikou určenou pro citlivou pokožku a podělit se o své
zkušenosti s ostatními. Vstup zdarma, děti si mohou v průběhu besedy hrát
v herničce.
zpívánky
od 14.00 hod. - výtvarná dílna nejen pro dospělé – Korálkování. Přijďte si
vyzkoušet jemnou práci s korálky, úlomky polodrahokamů a drátkem.
Budeme vyrábět drátkované ozdoby a svícínky s korálky a šperky
z korálků. Akce je určena dospělým, ale pokud máte doma šikovné dítě,
které by si práci s korálky chtělo také vyzkoušet, vezměte ho s sebou.
Na akci je nutné se přihlásit do 14. 2. 2013 pomocí on-line formuláře, který
najdete na www.mclidicky.cz.
výtvarné řádění – přijďte si vyzkoušet práci s hmotou Play Mais (kukuřičné
špalíčky), ze které lze vyrábět například kytičky, zvířátka a mnoho dalšího
zpívánky

INZERÁT - Práce s dětmi v MC Lidičky

- „brigáda“

Pracujete rád/a/ s dětmi? Chtěl/a/ byste se v této práci realizovat? Pak hledáme právě Vás!
Rádi bychom rozšířili naše řady, abychom mohli nabídnout další a ještě kvalitnější služby.
Náplň práce: vedení kroužku cvičení dětí s rodiči (děti 1-3 roky) a cvičení dětí bez rodičů
(děti 3-6 let). Nebo náplň práce: hlídání dětí v době konání jazykových kurzů.
Obě činnosti může vykonávat jedna osoba. V případě, že máte zájem jen o jednu z těchto
činností, kontaktujte nás také!
Další informace včetně pracovních a finančních podmínek rádi zodpovíme osobně.
Pokud máte o tuto práci zájem, volejte na tel: 605 806 074 nebo pište na email:
info@mclidicky.cz
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE pozvala děti s paní vychovatelkou
Jaroslavou Pachlovou ze Školní družiny při Základní škole ve Stráži, okres Tachov,
(www.zsstraz.cz) k účasti na přehlídce „MALOVANÉ ZÁLOŽKY DO KNIHY“.

32 záložek s krásnými obrázky i básničkami namalovali,
složili a vše úhledně zalaminovali:
Adam Komárek, Adéla Trenklerová, Amálie Pintová,
Jiří Komárek, Kristýna Smolová, Karolínka Šperlová,
Matti Samuel Chvátal, Stázka Pintová,
Kristýna Havrdová, Irenka Hezoučká, Daniel Nauš,
Klára Šebelíková, Tomáš Syrový, Michaela Wolfová, Nikola Podlipská, Bára Nováková,
Timo Jaakob Chvátal, Barbora Horáková, Tereza Lavičková, Ota Martinec, Lukáš Ryšavý,
Jan Pilař, Michaela Janová, Lucka Syrová, Radek Bartoň, David Martinec, Linda Hrušková.
Zveme všechny do naší knihovny, kdo si půjčí knihu, dostane do knihy záložku. Těšíme se na Vás!
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DOPIS OD SERGEJE – NÁVŠTĚVNÍKA LIDIC – foto: Pavel Horešovský

Здравствуйте! Извините, что пишу порусски, к сожалению, не знаю чешского
языка.
Искренне, до глубины души, буквально до
слёз потрясён судьбой детей Лидице.
Честное слово, часами смотрел на
фотографии памятника, сделанные с
разных ракурсов, и плакал... Хотя мне уже
40 лет, я много слышал и читал о
злодеяниях нацистов в России и других
республиках бывшего Советского Союза
(в одной только Белоруссии 628 деревень
нацистами были сожжены вместе с
людьми, и одна из них - Хатынь, как
символ геноцида), но таких памятников
безвинным жертвам, как в Лидице, нет
больше нигде в мире...
И хотя во время Второй мировой войны в
мире пог ибло более 13 миллионов детей
(!!!), такого пронзительного памятника
погибшим детям нет больше нигде в
мире. Многие причины привели к
оккупации Чехии и Словакии и к трагедии
Лидице. Это и

политика правительств Великобритании и
Франции, которые предали Чехословакию
в 1938 году, это и наши "вожди" - Сталин и
Молотов, которые сознательно отдали
Европу на растерзание Гитлеру... Когда
этих извергов - Гитлера, Гейдриха и иже с
ними нужно и необходимо было
раздавить, а все правительства - СССР,
Франции, Великобритании и других
думали, что с нацистами можно
договориться... А за них потом пришлось
расплачиваться миллионам невинных
людей, и миллионам детей в т ом числе.
Подскажите, пожалуйста, издавалась ли
книга "Fates of children from Lidice" на
русском языке? Если она не издавалась
на русском языке, то где её можно купить
на английском языке, то есть по почте
или ещё как-то? И ещё - каким образом
можно перечислить пожертвования
мемориалу Лидице (в российских
рублях)?
Спасибо. Серёжа
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Dobrý den! Omlouvám se, že píši v ruštině,
bohužel, neumím česky. Opravdu jsem hluboce
šokován až k slzám osudem dětí z Lidic.
Upřímně řečeno, celé hodiny jsem hleděl
na fotky památníku vyfocených z různých úhlů
a plakal. I když je mi už 40 let, slyšel jsem a četl
mnoho o zvěrstvech nacistů v Rusku a dalších
republikách bývalého Sovětského svazu (jen v
samotném Bělorusku 628 vesnic bylo vypáleno
nacisty, společně s lidmi, a jedna z nich Chatyň jako symbol genocidy), ale takový
památník nevinným obětem, jako je v Lidicích,
není nikde jinde ve světě. I když během druhé
světové války bylo ve světě zabito více než
13 mil dětí, takto výrazný pomník zabitým dětem
není nikde jinde na světě. Mnoho důvodů vedlo
k okupaci České republiky a Slovenska i

k tragédii Lidic. Nejen politika vlád Velké
Británie a Francie, které zradily Československo
v roce 1938, ale i naši "vůdci" - Stalin a Molotov,
kteří úmyslně dali Evropu na pospas Hitlerovi...
Když měla být tato monstra - Hitler, Heydrich
a jiní jim podobní rozdrceni, všechny vlády Sovětský svaz, Francie, Británie a jiní si mysleli,
že mohou se domluvit s nacisty... A pak bylo
nutné zaplatit životy miliony nevinných lidí a
k tomu i miliony dětí.
Řekněte mi, prosím, vyšla kniha "Osudy
lidických dětí" v ruštině? Pokud nebyla v ruštině
vydána, kde si ji můžu koupit v angličtině
a obdržet ji poštou nebo jinak? A ještě - jak
mohu poslat dar do Památníku Lidice (v ruských
rublech)?
Děkuji. Sergej.

Vážený pane řediteli.
Moc Vám děkuji za přeposlání dopisu pana
Sergeje a dalších reakcí. Všechna slova mě
velmi dojala. Maminku nic nemohlo zastavit v

její práci, protože věděla, že dělá správnou věc
– důležité dílo, které osloví – varovné memento
a na věčnou paměť! Věděla, že na dospělé
hrdiny se vzpomíná, ale nikdo na světě doposud

Zpravodaj OÚ Lidice

únor 2013

14

nevzpomněl na nejnevinnější oběti válek – na
děti! Znám její úsilí, sílu díla, obdiv, úctu a dojetí
lidí, kteří její sousoší lidických dětí spatřili. Proto
i já jsem v devadesátých letech veškerou svoji
energii věnovala tomu, aby její dílo v Lidicích
v bronzu stálo! Proto musím neustále jezdit do
Lidic, přemýšlet, jak se něco takového mohlo
vůbec ve vyspělé době stát! Uvědomovat si, jak
tímto bezprávím byla maminka hluboce
zasažena. Musím neustále mít na mysli tu

nepředstavitelnou její práci, její um, její
odhodlání, s kterým dokázala takové
monumentální dílo – sousoší 82 lidických dětí –
věnované 13 miliónům dětských obětí války –
celé vytvořit a dokončit. Nikdy si nepřestanu
vážit její práce pro Lidice a celý svět! Dokázala
promluvit do svědomí lidstva!
S úctou dcera akademické sochařky
Marie Uchytilové
Sylvia Klánová

Dobrý den, pane řediteli.
Jsem velmi rád, že tato lidsky upřímná reakce,
přišla právě z Běloruska. Ze země, která
z vlastní zkušenosti ví, co jsou to válečné
útrapy, bolestné a tragické osudy milionů jejich
obyvatel, které právě jim přinesla druhá světová
válka.
O to víc, oceňuji aktivní roli Památníku Lidice,
který pod Vaším vedením vyvíjí aktivní činnost
tak důležitou zejména pro budoucí generace

a to nejen v rámci České republiky, ale
i směrem do zahraničí. Velmi si proto vážím
Vaší důvěry, kterou jste mně a řadě dalším
spolupracovníkům umožnil účast a vystoupení
na několika mezinárodních akcích
k reprezentaci nejen Památníku Lidice, ale
obecně jména Lidic, které jsou ve světě
vnímány jako symbol a to
s nesmírným kreditem a uznáním.
S poděkováním zdraví
Ing.Vladimír Kovačík Lidice

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Výstava bude otevřena do 30. dubna 2013. Otevřeno denně:
únor 10.00 -16.00, březen 10.00 -17.00
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Č E S K Á P A M Ě Ť Role míst paměti při vytváření obrazu národa – text Luba Hédlová
Vědecká konference pořádaná Památníkem Lidice ve spolupráci s Goethe Institutem Praha
4. a 5. února 2013
Záměrem konference pořádané Památníkem Lidice je akcentovat problematiku paměťových
institucí, jejichž náplň se vztahuje k soudobým dějinám, jejich funkci a roli ve společnosti.
Paměťové instituce stojí před úkolem, jakým způsobem naplnit svoje poslání v obsahové rovině
a jak zodpovědně a především v dlouhodobém měřítku přistupovat ke zprostředkování nedávné
národní historie. Usnesení vlády v letech 1998–2009, které bylo od roku 2000 realizováno
programem Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii lze považovat
za jistý impulz k zachování fyzické podstaty míst paměti národa. Ten zahrnul místa pečující
o paměť na období od vzniku Československa po konec komunistického režimu. Tím dal stát
najevo zájem o svůj podíl na utváření paměti národa, směřování jednotlivých institucí pak nechal
na nich samotných. Tento diskurz bychom nyní chtěli otevřít a domníváme se, že by se na něm
měla podstatnou měrou podílet i odborná veřejnost a svým pohledem přinést impulsy k budoucímu
způsobu a významu uchovávání historické paměti. Konference bude rozdělena do tří tematických
bloků, v jejichž rámci chceme prezentovat jak teoretické, tak praktické otázky. 1. Jaké jsou základy
moderních národních dějin a s čím se dnes identifikujeme? V první části bude dán prostor
období formování českého národa, jež představuje neodmyslitelný první krok pro současné
uvažování nad rolí českých národních dějin v současném společenském a politickém životě naší
společnosti. 2. Politická instrumentalizace pojmu národ, politika paměti. Na jedné straně
existují nároky politických a zájmových subjektů, na straně druhé opodstatněný zájem široké
veřejnosti. Ve druhém bloku zazní příspěvky, které se zaměří nejen na předlistopadový, ale
i polistopadový politický názorový vývoj v souvislosti s místy paměti – jejich rolemi, funkcemi
a využitím. 3. Prezentace moderních národních dějin – pamětní místa a „obraz národa.“
Památníky, muzea a další paměťové instituce představují klíčovou součást prezentace národních
dějin. Ve třetí části zazní příspěvky, které naznačí možnosti vyvážené prezentace dramatických
historických událostí 20. století a které prezentují názory na to, jaká by měla být obsahová náplň
činnosti těchto institucí ve vztahu k veřejnosti.
Organizační tým:
PhDr. Radka Šustrová, tel.: 312 253 063, mobil: 734599067, e-mail: sustrova@lidice-memorial.cz
Mgr. Luba Hédlová , tel.: 312 253 063, mobil: 734373075, e-mail: hedlova@lidice-memorial.c

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Výstava „Ženy a válka" - místo konání: In Memoriam
Putovní výstava „ŽENY A VÁLKA“
Druhá světová válka, která změnila osudy mnoha milionů lidí, změnila i postavení žen
ve společnosti a vedla k jejich značné emancipaci. Ženy se najednou musely samy postarat
o svou rodinu, musely zastat práci mužů, kteří byli odvedeni do armády, musely nastoupit
do továren ke strojům na místa mužů, bojujících na frontě.
Tisíce žen se nespokojily s touto úlohou a rozhodly se aktivně zapojit do boje proti
německému nacismu. Ženy se podílely na činnosti odbojových skupin, vstupovaly
do armády, do partyzánských jednotek, a to nejen doma, ale i v zahraničí.
Výstava probíhá od 4. 1. do 31. 5. 2013.
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V Ý T V A R N É D Í L N Y V L I D I C K É G A L E R I I - www.lidice-memorial.cz
Výtvarné dílny pro děti v Lidické galerii
23. února 2013
Co můžeme najít na skládce?
Recyklujeme – kresba, malba,
kombinovaná technika. Dílna probíhá
od 14.00 do 16.00 hod v Lidické galerii
Poplatek za dílnu je 20,- Kč.
Pracovní oblečení vhodné.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte
prosím na: borova@lidice-memorial.cz, tel.
Marie Borová 312 253 063, 739 562 267 nebo
osobně v recepci LG

P O Z V Á N K A N A V Ý S T A V U - Anna Holeyšovská
metodička pro školní družiny okresu Kladno, kurátorka výstavy
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
společně se Vzdělávacím institutem
Středočeského kraje si Vás dovolují pozvat
na výstavu „Sondy do školních družin“,
činnost dětí a pedagogů školních družin
Středočeského a Zlínského kraje - 3. ročník.
Vernisáž se uskutečnila 10. ledna 2013
v moderních prostorách ČPZP v Kladně.
Výstava shromažďuje nejzajímavější ukázky
práce jednotlivých školních družin. Dotýkají se
činností jednodenních, týdenních i mnohaletých.
Představuje řadu vzdělávacích a výchovných
projektů, dokumentuje i spolupráci a vztah
k různým institucím a organizacím v regionu.
Přibližuje bohaté spektrum hodnotných činností
pedagogů a dětí. Díky exponátům

a fotodokumentaci konkretizuje ty, co pomáhají
dětem ve věku 6-10 let odbourávat stres
a únavu z dopoledního usilovného pracovního
nasazení ve škole. Cílem výstavy, která potrvá
do 10. března 2013 v prostorách pobočky
ČPZP Kladno, ulice Na Stráni 3340, je ukázat
odborné i laické veřejnosti, že školská zařízení
– školní družiny jsou specifickým, ale zároveň
svébytným a významným segmentem
regionálního školství, který velmi dobře doplňuje
a dále rozvíjí vzdělávací a výchovnou roli školy
a zároveň plní službu rodičům dětí formou péče
o jejich děti v mimoškolní době. Vede je
ke smysluplnému a hodnotnému využívání
volného času a spoluvytváří návyky pro udržení
zdravého životního stylu.
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KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI - vzpomínky na pokračování - 10. část
připravuje: Zdeněk Fous, foto: Marek Veselý, Čestmír Sklenička a Zdeněk Fous
• V roce 2004 ukončila paní Helena Čermáková obchodní činnost v prodejně „Veronika“.
• Podal jsem okamžitě žádost, aby se knihovna mohla vrátit do svého původního místa.
• Mé žádosti obecní zastupitelé vyhověli.
• 23. července 2004 malíř pokojů z Brandýsku pan Karel Kohout knihovnu vymaloval.
• Od tohoto dne jsem začal, za pomoci mnoha kamarádů, každý den s úpravou bývalé knihovny.
• Hned po vymalování přišla pomoci paní Helena Čermáková s uklízením polic a nábytku.
• Z původní knihovny se žádný nábytek nezachoval a police v OÁZE byly jejím majetkem. Od
manželů Čermákových jsme dostali do knihovny veškeré vybavení z obchodu. Bylo jen zapotřebí,
vše upravit řezáním, montováním a barvením pro potřeby knihovny.
• Po malíři mi pomáhal škrábat a uklízet podlahu devítiletý Jirka Domjen, vnuk paní Libuše
Doušové, tehdy sousedky z obchodu Beruška. (viz foto: děti u počítače. Jirka a Míša Straková.)
• S barvením mříží pomáhal Aleš Kachlík.
• S výměnou osvětlení přišel okamžitě, a to v neděli, pomoci elektrikář Jiří Záruba.
• Abychom mohli vyměnit zářivky, pan Čestmír Sklenička nám zapůjčil vysoký žebřík.
• Se stěhování knih z OÁZY pomáhal Marek Veselý.
• Logo knihovny i štíty výloh navrhla i namalovala kamarádka a spolužačka z Makotřas
Hana Popelková, scénografka a výtvarnice.
• Ve čtvrtek 12. srpna 2004 mohla být knihovna otevřena na „staronovém“ místě. Viz fotografie.
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V E Ř E J N Á K N I H O V N A L I D I C E – I N F O R M A C E text: Zdeněk Fous
Oznamujeme, že i v únoru 2013 bude knihovna otevřena vždy
ve ČTVRTEK od 16.00 do 18.00 hodin.
Všechny čtenáře do knihovny srdečně zveme. V nabídce máme
opravdu hodně knih mnoha žánrů. Nejen nejnovější nabídku Vám
rádi představíme, určitě si vyberete.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
• Výsledky ročního výkazu Veřejné knihovny Lidice za rok 2012
• stav knihovního fondu k 31. 12. 2012 – 1.271 knih, • počet registrovaných čtenářů – 40 z toho 12
do 15 let, • návštěvníci v knihovně – 359, • výpůjčky knih celkem – 484, • počet výměnných fondů
ze Středočeské vědecké knihovny Kladno – 6, celkem 623 knih, počet kulturních akcí – 6, (2x
Setkávání s knihovnou v OÁZE, 4x přehlídka malovaných záložek do knih – MŠ Lidice, Školní
družiny a to při ZŠ Buštěhrad, ZŠ Liptál na Valašsku a ZŠ Stráž u Tachova).

Z DOŠLÉ POŠTY VEŘEJNÉ KNIHOVNY LIDICE
Dobrý den,
dovolujeme si vám
nabídnout zdarma
do knižního fondu knihu
Sensei ze Šambaly, 1. díl
autorky Anastasie Novych.
Knihy svým obsahem patří do oblasti esoteriky: alternativní
medicína, východní bojová umění, neobvyklý pohled
na svět pronikající do samé hloubky duše, fascinující
filozofie a znalosti o světě a o člověku, moudrost
v každodenních situacích, starobylé duchovní praktiky,
projevy fenomenálních lidských schopností.
Přejeme příjemné čtení!
S pozdravem Světlana Šilivská
Nakladatelství IBIS s.r.o.
Vyšehradská 1349/2
120 00 Praha 2,
Tel. +420 774 689 512
e.mail: info@ibisbooks.cz,
www.ibisbooks.cz
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