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Po úspěšném prvním setkání třetí generace Lidických, které proběhlo v září v Praze, se tentokrát vnuci a vnučky lidických žen a dětí sešli
a popovídali v restauraci Lidické galerie.
Setkání se uskutečnilo dne 30. listopadu 2012
od 18h. a poslední účastníci opouštěli restauraci
okolo půlnoci.
S celkovým počtem přítomných 18 vnoučat si
přišla popovídat i paní Miloslava Kalibová,
Marie Šupíková, Pavel Horešovský
a Antonín Nešpor. Setkání bylo zahájeno
několika organizačními záležitostmi jako
informací o tom, že bylo založeno společenstvo
„Lidice“ na serveru Sousedé.cz, kam se mohou
přihlásit všechna vnoučata lidických žen a dětí.
Umisťovány tam jsou fotografie, ankety a další
vzkazy, které mohou vkládat všichni členové
společenstva. Úvodní slovo poté pronesla paní
Miloslava Kalibová, která hovořila o historii
lidické tragédie, ale také o celoživotní úloze
lidických žen a dětí a nutnosti pokračovat

v jejich práci. Vyzvala proto přítomnou mladou
generaci, aby pokračovala v hájení historické
pravdy a také uchovávání rodinné paměti, která
bývá často zneužívána.
Paní Marie Šupíková se zaměřila na své osobní
vzpomínky a podělila se o svůj osud. Přítomné
účastníky velmi dojalo její citlivé vyprávění
zejména o osudu lidických dětí.
Pavel Horešovský vyzval přítomné k účasti
na besedách s lidickými dětmi a ženami ve školách, které organizuje za podpory Památníku
Lidic. Pronesl, že jednou by to mohli být právě
oni, kteří by mohli seznamovat místo přímých
účastníků studenty s historií Lidic a konkrétními
životními osudy lidických obyvatel.
Pan Antonín Nešpor pak hovořil o činnosti sdružení Lidice, o.s. a potřebě chránit Lidice
před zneužíváním. Po „oficiální“ části účastníci
hovořili mezi sebou ve skupinkách. Vzpomínalo
se na společné zážitky z lidické školky,
na dětské hry, ale i příběhy babiček a dědů.
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Další setkání se bude konat v květnu 2013 a my doufáme, že o něj projeví zájem i další vnuci a
vnoučata lidických žen a dětí. Na závěr bych jen dodala, že jsem byla velice ráda, že jsem se mohla
setkat s dalšími zajímavými lidmi, kterým není osud Lidic lhostejný, a i když nepatřím mezi Lidické,
vážím si toho, že jsem mohla být součástí ... Ráda bych ještě doplnila komentář ke společné
fotografii – jak říká Klára Kalibová – „autentické vítězství nad nacismem“!

LIDICKÉ A LEŽÁCKÉ PAMĚTNÍKY PŘIJAL PŘEDSEDA SENÁTU P ČR MILAN ŠTĚCH
http://www.lidice-memorial.cz/

Lidické a ležácké pamětníky přijal 6. prosince 2012 předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch.
Setkání se uskutečnilo v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci.
Za Senát se setkání s pamětníky zúčastnili také senátoři Jiří Dienstbier a Miroslav Nenutil.
Nejstarší účastnicí přijetí byla lidická žena Milada Cábová, z největší vzdálenosti přijel do Senátu,
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až ze Švýcarska, pan Jiří Korecký, přeživší lidické dítě.
Ve velice neformální a přátelské atmosféře ocenil Milan Štěch statečnost lidických a ležáckých
pamětníků a vyjádřil jim svoji úctu. Někteří z pamětníků potom vyprávěli hostitelům o svých
životních příbězích. Za všechny přeživší poděkoval předsedovi Senátu Pavel Horešovský, lidické
dítě a současně předseda ZO ČSBS, a spolu s ním starostka obce Lidice paní Veronika Kellerová.
Na závěr setkání proběhlo společné fotografování a prohlídka Valdštejnského paláce s odborným
výkladem.
Tímto setkáním v Senátu byla završena oficiální přijetí lidických a ležáckých pamětníků při
příležitosti 70. výročí od vypálení obou obcí německými nacisty. Připomínáme, že pamětníky
předtím přijali předseda vlády ČR Petr Nečas, ministryně kultury Alena Hanáková a předsedkyně
Poslanecké sněmovny P ČR Miroslava Němcová.

ROZSVÍTILI JSME SI VÁNO ČNÍ STROMEK
text i foto: Bohumil Kučera
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S nástupem Adventu proběhlo setkání lidických občánků i občanů...
Tak jako každým rokem i letos jsme se sešli u příležitosti Adventu před budovou Obecního úřadu
na tradičním setkání s cílem pospolitého rozsvícení našeho vánočního stromku. Určitě nám
nevadily drobné komplikace spojené s rekonstrukcí budovy OÚ. Setkání mělo tradičně několik
základních opěrných bodů. Svařáček, čajíčky, cukroví a štrůdlík od paní Fialové. Krátce vystoupila
též starostka obce Veronika Kellerová. Dále krásné a milé vystoupení našich dětí z MŠ Lidice
pod vedením paní ředitelky Soni a paní učitelky Lenky.
Po vystoupení jsme se přesunuli ke stromku s betlémkem, kde jsme si poslechli zpěv ženského
sboru Smetana. No a nechyběl nám ani prodejní koutek s krásnými výtvory našich nejmenších.
Závěrem ještě jednou poděkování, zejména dětem z MŠ, Junákům za Betlém, ženskému sboru
Smetana za krásný zpěv a paní Fialové za výborný štrůdl!
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Prohlédněte si malou FOTOGALERII na oficiálních webových stránkách obce Lidice, které
vytváří Bohumil Kučera - http://www.obec-lidice.cz/
Akce ve školní družině - školní rok 2012/13 - www.zsbustehrad.cz/druzina

ADVENT V PAMÁTNÍKU LIDICE
text: Anna Holeyšovská, foto: Stanislava Šumná
Nevlídné počasí, doprovázené mrholením, bylo součástí malého programu, se kterým přijely
i v letošním roce děti na území starých Lidic.
Před jeho zahájením položily dívky k sousoší dětí od akademické sochařky Marie Uchytilové
adventní věneček.
Pak už nic nebránilo tomu, aby zazněly recitované i zpívané koledy, věnované v první části čertům,
čertovským říkadlům a taškařicím koledníků. Druhá už se dotýkala pouze Vánoc.
Advent v Lidicích byl zahájen, přichází období přípravy na Vánoce, období zklidnění a očekávání.
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JUBILANTI V LEDNU
Jiřina Vaněčková
Josef Klíma
Marta Slavíková

2. 1.
4. 1.
18. 1.

84 let,
75 let
83 let

Jan Formánek
Jarmila Štorková

19. 1.
25.1

75let
83 let

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

PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE PŘIPRAVOVANÝCH
V RÁMCI “LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ – SEZÓNA 2012 – 2013 – LEDEN
8. 1. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Antonína Panenku
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
10. 1. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Vladimír Brabce
večerem provází Robert Tamchyna,
klavír Marcel Javorček
15. 1. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Báru Štěpánovou

večerem provází Jiří Vaníček
24. 1. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Stanislava Zindulku
večerem provází Jiří Vaníček,
klavír Marcel Javorček
29. 1. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Veroniku Freimanovou
večerem provází Jiří Vaníček,
klavír Marcel Javorček

OHLASY DIVÁKŮ NA POŘADY „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
foto: Oleg Yavorovsky - www.moonfoto.eu
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Vážený pane řediteli.
Děkujeme Vám za nádherný včerejší večer. Večer mimořádně silný a důstojný, díky Vašemu
vzácnému hostu, českému herci Janu Potměšilovi, oplývajícímu výraznou krásou slova,
vyjadřováním a přednesem. Se zatajeným dechem jsme vyslechli jeho strhující životní příběh, kdy
na rozhraní života a smrti, po těžké autonehodě a bezvědomí, byl obdařen darem dalšího života,
darem, kterého si dokáže vážit, radovat se z něj, žít plnohodnotný život se svojí rodinou, sportovat,
opět se vrátit ke své profesi hrát divadlo, rozdávat sebe ve svých rolích a opět zpětně čerpat energii
z vnímavého obecenstva. Vnímali jsme jeho nynější adventní působení i ten pravý adventní čas,
kdy se otevírají srdce. Zaposlouchali jsme se do vyprávění z doby, kdy Jan Potměšil ve věku osmi
let byl vybrán ze školy jako talentovaný dětský herec a poté prožil krásná období při natáčení
s hereckými osobnostmi, typu báječného Vladimíra Menšíka. Vnímali jsme, jak uprostřed plného
kvapu, kdy, krom své úspěšné herecké profese, se v listopadu 1989 věnoval studentskému hnutí
v touze po svobodě a v prosinci, při cestě na dálnici D1 před Prahou, na dva roky přerušil svoji
profesní kariéru. Vnímali jsme vyprávění ze soukromého života, kdy se stávající ženou Radkou –
novinářkou – se propojily jejich vzájemné životní příběhy ke společné životní cestě. O opětovném
vstupu na jeviště zprvu v roli biskupa sedícího v obecenstvu. O hrdosti syna na jeho roli Richarda
III. O nynějším působení v Kašparově divadle a roli ve Vančurově „Rozmarném létu“. O účinkování 700 repríz - v opět strhujícím životním příběhu a cesty životem Charlie Gordona v „Růžích
pro Algernon“. Toto nádherné vyprávění jsme vyslechli díky špičkovému moderování pana Roberta
Tamchyny, zasvěceného nejen v otázkách, ale i v přátelství s Janem Potměšilem. Rovněž strhující
byla hudba mistra klavíru, Marcela Javorčeka, výběrem hudby ze života Edith Piaf, vrcholící
v šansonu „Non! rien de rien,....“
Děkujeme Vám, pane řediteli, za tento mimořádně silný prožitek. S úctou Klánovi - Plzeň
Vážený pane řediteli a naši mílí a vzácní Klánovi .
To co jste vyjádřili ve svých příspěvcích k včerejšímu úžasnému a překrásnému večeru – jehož
hlavním protagonistou byl „překrásný člověk „ a herec Jan Potměšil - je postřeh , ke kterému není
třeba další komentář. Byl to excelentní a mimořádný večer, který ač neměl „svého titulkového
režiséra“ se konal v režii všech jeho tří aktérů.
Umělecky silný a emotivní večer, byl bezesporu umocněn mimořádným hudebním přednesem
Marcela Javorčeka, který se volbou překrásných melodií zasloužil o harmonické souznění
mluveného slova a hudby a snad všechny přítomné posluchače, povznesl „někam výše“ .
Opravdu krásný a důstojný pořad v adventním období a blížících se Vánočních svátků!
Vřelý a upřímný dík. S úctou Anna a Vladimír Kovačíkovi - Lidice

INFORMACE PRO ČLENY MO LIDICE NA ROK 2013
text: Miroslav Ramba
1. vrácení a prodej povolenek:
12. a 13. ledna 2013 od 9.00-12.00 hodin v restauraci
Galerie
2. výroční členská schůze:
16. února 2013 od 10.00 hodin v restauraci Galerie
3. rybářské závody:
27. dubna 2013
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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 i foto: Irena Přibylová

Vážení a milí,
rádi bychom Vám touto cestou popřáli krásný
rok 2013 plný pohody, zdraví a úspěchů.
I v tomto roce se pro Vás budeme snažit
připravit bohatý a pestrý program, ve kterém,
jak doufáme, si každý z Vás najde něco
zajímavého a přínosného. Budeme se tedy těšit
na další setkání s Vámi na některé z našich
pravidelných, či mimořádných akcích v roce
2013.
A nyní k programu na měsíc leden.
Náš pravidelný program stále pokračuje beze
změn. Navíc jsme pro Vás připravili další
promítání pohádek, výtvarnou dílnu nejen

pro dospělé tentokrát zaměřenou na výrobu
a decoupage svíček a poslední víkend v lednu
opět připravujeme minikurz polohování
a manipulace s miminky.
Dále bychom chtěli upozornit, že i nadále se
můžete pomocí formuláře na našich webových
stránkách předběžně přihlásit na jazykové kurzy
angličtiny nebo francouzštiny, které začnou
probíhat v únoru. Ti z Vás, kteří už formulář
vyplnili, budou během ledna kontaktováni
a v případě přetrvávajícího zájmu i pozváni
na informační schůzku s lektorkou.
Více informací a letáčky na jednotlivé akce
naleznete na www.mclidicky.cz a na nástěnkách
v obci.

PROGRAM MC LIDIČKY NA LEDEN 2013
1. 1. a 2. 1. 2013
8. 1. 2013
14. 1. 2013
15. 1. 2013

Vánoční prázdniny
Výtvarné řádění – přijďte si pohrát s barevnými papíry a nůžkami, budeme
skládat a malovat sněhuláky
od 16.30 hod. Promítání pohádek - přijďte si s dětmi užít podvečer plný
pohádek, malování a úkolů, vstupné 30,- Kč
Zpívánky

Zpravodaj OÚ Lidice

20. 1. 2013

22. 1. 2013
27. 1. 2013

29. 1. 2013

leden 2013

9

od 14.00 hod. Výtvarná dílna nejen pro dospělé – výroba a decoupage
svíček. Přijďte si vlastnoručně vyrobit svíčku z včelího vosku nebo
nazdobit svíčku technikou decoupage. Vstupné do centra 20,- Kč pro členy
a 30,- Kč pro nečleny MC + cena výrobku dle velikosti svíčky a použitého
materiálu. Na tuto akci je nutné se přihlásit na www.mclidicky.cz nebo
na tel. 605 806 074 do 17. 1. 2013.
Výtvarné řádění – přijďte si vyrobit veselý balonek pro radost
od 14.00 hod. – minikurz Polohování a manipulace s miminky - dle
Evy Kiedroň. Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete
na www.mclidicky.cz. Chcete-li se kurzu zúčastnit, přihlaste se do
24. 1. 2013. Cena kurzu je 370,- Kč.
Zpívánky

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

Tak nám ten loňský rok utekl jako voda. Byl ale pěkný. Poznali jsme spoustu nových přátel, podívali
jsme se do různých koutů naší hezké země. Vytvořili jsme vlastníma rukama dárečky pro naše
známé a i pro ty naše doma. Některé výrobky jsme dali na různé výstavy. Vystavovali jsme
i fotografie a obdrželi jsme i ceny.
Také nás navštívily různé osobnosti a i děti z místní mateřské školy.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, co se zasloužili o to, aby nám bylo dobře.
Přejeme všem hodně štěstí a zdraví v novém roce.
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ZDENĚK FO US Z LIDIC SE STAL DOBROVOLNÍKEM ROKU 2012
Převzatý rozhovor z Kladenského deníku ze dne 20. prosince 2012
Daniela Řečínská - Kladenský deník, fotografie: Michaela Malá z Buštěhradu

Lidice – Práce s dětmi provázela celý život
šestašedesátiletého Zdeňka Fouse z Lidic.
Zakladatel divadelního kroužku Rosomáci či
známého kladenského amatérského Divadélka
U Zvonu nedávno získal za svou celoživotní
bohulibou činnost ocenění. Stal se
Dobrovolníkem Středočeského kraje roku 2012
v oblasti výchovné a vzdělávací činnosti.
Co pro něj ocenění znamená? V čem je skryto
tajemství úspěšné práce s dětmi a jak se
připravuje na nadcházející Vánoce? Na toto
a mnohé další se Zdeňka Fouse ptal Kladenský
deník.
Co pro vás ocenění Dobrovolník roku 2012
znamená?

V první řadě velké překvapení, protože jsem se
domníval, že vše, co jsem kdy dobrovolně dělal
pro děti z Lidic, a později i pro další děti
a mládež, je už dávno promlčené. Vše na mne
teď tajně prozradily „bývalé děti“ z Lidic, které
jsou nyní obecními zastupiteli, včele se
starostkou Veronikou Kellerovou. Mám
z ocenění velkou radost, protože si uvědomuji,
že bych nikdy nic nemohl dělat, kdybych sám
kolem sebe neměl také mnoho ochotných lidí.
Proto si myslím, že zviditelněním mého jména
patří velký dík všem těm, kteří mi dobrovolně
pomáhali.
Kdy jste začal se svou dobrovolnickou
činností?
Jako kluk jsem v roce 1956 dlouhodobě
onemocněl a zameškal jsem 5. třídu. Tehdejší
ředitel buštěhradské školy se však za mne
zaručil a mohl jsem pokračovat se spolužáky
v 6. třídě. Tenkrát mi pomáhali všichni učitelé
a spolužáci, a tak jsem během čtvrtletí vše
dohnal. Uvědomil jsem si už jako dítě, jak je
v životě důležitá přátelská pomoc.
Na buštěhradskou školu proto vzpomínám rád.
Bydlel jsem v té době v Buštěhradu, kde jsem
se i v roce 1946 narodil. Ve škole jsem poznal
dramatický kroužek, který vedla naše třídní
učitelka Jitka Buriánová (Galová), hráli jsme
pohádku v novém kulturním domě v Lidicích.
Později jsem v „kulturáku“ hrál s bývalými
spolužáky v big-beatové skupině
na vyhlášených čajích.
V jaké době jste se přestěhoval do Lidic?
V roce 1965 jsem byl odvedený na vojnu, ale
během několika dnů jsem prodělal recidivu
onemocnění z dětství. Do půl roku jsem byl
propuštěný do civilu. Postupně se nemoc tak
zhoršila, že jsem byl dlouhodobě upoutaný
na lůžku a odkázaný na pomoc rodičů a mojí
mladší sestry. V té době jsem poznal svého
nejlepšího kamaráda a to bývalého spolužáka
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Vendu Havránka z Buštěhradu. V roce 1972
jsme se, už jen s tátou a rodinou sestry,
přestěhovali do Lidic.
Zde jste se začal věnovat dětem a mládeži?
Po zotavení z nemoci jsem se rozpomenul
na školní dramatický kroužek, a když jsem viděl,
že děti běhají jen tak po ulici, tak jsem je pozval
do divadelního kroužku „Rosomáci“. A tady to
v krásném kulturním domě vše začalo. Pak
ještě přibyly letní a zimní tábory.
Divadélko U Zvonu zná snad každý
Kladeňák. Kdy jste začal psát tuto kapitolu?
Jak šel čas, dostal jsem se v roce 1990 se svou
přítelkyní Annou Černou, která byla novou
ředitelkou, do ZŠ Žilina. Zde jsem s dětmi
a rodiči založili Divadélko U Zvonu.
Proč vlastně u zvonu?
Protože vedle vybudovaného jeviště byl
starobylý školní zvon. Hraní divadla se nám tak
dařilo, že jsme se nakonec dostali až do Kladna,
hráli jsme v divadle Lampion a pak trvale
pod hlavičkou Labyrintu Kladno na tehdejší
Malé scéně. Divadélko U Zvonu pokračuje ve
své činnosti, za vedení bývalých dětí, stále.
V loni to byla už dvacátá sezona. Mezi tím jsem
spolupracoval i s dětmi z Ústavu sociální peče
a METY Kladno. Zvali jsme je na táboření
Osada za školou i do divadla. Také jsem krátký
čas pracoval s romskými dětmi.
Jaké byly vaše aktivity přímo v Lidicích?
Před třinácti lety jsem se stal v Lidicích
knihovníkem a při knihovně jsme měli kroužek
dětí KLUB ÍČKO. Jezdili jsme na kolech na
cyklovýlety, nazvané KOLMO na Okoř, Čabárnu
i Kožovou horu. Také jsme si zahráli v lidické
OÁZE divadlo, dělali v obci Mikuláše.
V roce 2006 jsem převzal po kamarádovi
vydávání obecního Zpravodaje. Marek Veselý,
také bývalé dítě z Rosomáků, připravoval
Zpravodaj deset roků.
Po dvanácti letech jsem předal vedení
Divadélka U Zvonu v Kladně. Ovšem hned
v roce 2003 jsem založil při buštěhradské škole
Divadelní klub ÍČKO. Děti si dramaťák
přejmenovaly jen zkráceně na ÍČKO. Ve škole
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jsem poznal skvělou školní družinu, kterou vede
paní vychovatelka Anna Holeyšovská. Právě
z družiny docházelo do ÍČKA nejvíce dětí. Za tři
roky jsme odehráli několik představení pro děti
z buštěhradské školy či mateřinky a připravovali
jsme premiéru další pohádky „O kocouru
Modroočkovi“, když jsem náhle v prosinci 2006
znovu onemocněl. A tak ÍČKO postupně
zaniklo.
Pátráte po ženách jménem Lidice v celém
světě. Proč?
V roce 2010 se na mne obrátila paní Anežka
Hřebejková, maminka režiséra Jana Hřebejka,
se kterou jsem se seznámil v roce 2002
na léčení v Lázních Mšené. Manžel její vnučky
Adam Dvořák, producent filmu Lidice, měl
zájem do závěru filmu uvést fotografie a jména
žen, které se jmenují Lidice. Přes facebook se
mi jich podařilo do dnešního dne najít 160.
Do Zpravodaje o nich pravidelně píšu. Před
dvěma roky jsem poznal Lídicí Robinson, operní
pěvkyni, mezzosopranistku z Ekvádoru, která je
v angažmá v divadle opery v Buenos Aires.
Časem mezi námi vzniklo přátelství, a protože
ona nikdy nepoznala svého otce, tak mi začala
říkat, že jsem její padre (táta). Ona se také stala
kmotrou dětskému souboru DUHA, který vede
pří buštěhradské družině paní vychovatelka
Anna Holeyšovská. U příležitosti 70. výročí
lidické tragédie pozval Lídici Robinson ředitel
Památníku Lidice, pan JUDr. Milouš Červencl,
jako čestného hosta Děkovného koncertu. Ona
zde zazpívala tři písně, ekvádorskou lidovou
Taita Quishpe (indiánská píseň o tátovi Kišpe),
Ave Maria od Franze Schuberta a česky
zazpívala Zdravas Maria od Leoše Janáčka.
Společně se souborem DUHA a ostatními dětmi
z pěveckých sborů zazpívala česky naši národní
hymnu. Celý pobyt od 8. – 14. června Lídici
Robinson provázela kamarádka Monika
Vaňhová, bývalá letuška ČSA a také bývalé dítě
z Rosomáků a dnes i členka obecního
zastupitelstva.
Byl jste oceněn v oblasti výchovné
a vzdělávací činnosti, můžete prozradit, co je

Zpravodaj OÚ Lidice
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ve výchově a vzdělávání mladých lidí
nejdůležitější?
Jsem jen amatér, nemám pedagogické
vzdělání, ale myslím si, že pro práci s dětmi
i mládeží je zapotřebí spousta trpělivosti a dělat
všechno s láskou. Ony to na vás děti brzy
poznají. Je důležité, aby děti získaly vlastní
zásluhou zdravé sebevědomí. Určitě je
zapotřebí na ně přenášet více vlastní
zodpovědnosti, aby se nespoléhaly jen
na dospěláky, že všechno vyřeší za ně. Ve své
práci jsem používal více pochvaly, když k ní byl
důvod, a ten se najde vždycky, než stálé
kritizování a mentorování, pochvala motivuje
každého i nás dospělé.
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Co vám udělá v dnešní době radost?
Mám radost z každého dne, z dobrých lidí.
Vánoce jsou za dveřmi, jak se připravujete
na svátky? Kde a s kým je trávíte?
Vánoce mám rád, vzpomínám na ty nejhezčí
z dětství, které jsem prožíval s rodiči a sestrou.
Ta v našem domku připravuje vánoční výzdobu
a to z přírodního materiálu, vždycky se těším, je
to pohlazení pro oči, i se tím rád chlubím. Jinak
jsem časem uzrál k vyznávání doby zimního
Slunovratu, protože Vánoce mi připadají tak
trochu, jako hezké umělé divadlo s kulisami,
rekvizitami, kostýmy, scénickou hudbou
i zvonečkem,... a toho jsem si, včetně premiér,
užil až dost. Já se těším vždy na sluníčko

JAK VYPADÁ PRÁCE DOBROVOLNÍKA V LIDICÍCH?
Od října 2012 v Památníku Lidice pracuje německá dobrovolnice Marlen Torheiden.
V rámci roční stáže se podílí na různorodých aktuálních projektech jak v muzeu, tak i v galerii,
například pomáhá s provázením skupin po pietním území. Pokud vás zajímá, jak svoji práci u nás
vidí ona sama, můžete navštívit její blog: http://marlen-in-lidice.tumblr.com/
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Akce ve školní družině - školní rok 2012/13 - www.zsbustehrad.cz/druzina

P Ř E H L Í D K A U K O N Č E N A text i foto: Anna Holeyšovská,
vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě
V pondělí 10. prosince 2012 předal zajímavé Lidice, v jejíž výloze budou vystaveny všechny
pozornosti dětem pan Zdeněk Fous, redaktor práce dětí před jejich zařazením do knih.
měsíčníku Zpravodaj z Lidic a to jménem OÚ Současně s těmito upomínkami děti dostaly
a knihovny Lidice. Za účast v prvním ročníku výtvarný materiál pro další tvoření od OÚ Lidice
přehlídky výtvarných prací pod názvem v čele s paní starostkou Veronikou Kellerovou,
"Záložka do knihy", předal každému malému která nad přehlídkou převzala záštitu.
kreslíři pamětní záložku. Vydala ji knihovna Za všechna příjemná a milá ocenění děkujeme.
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PSANÍČKO OD DĚTÍ ZE ZŠ A MŠ LEDČICE Z OKRESU MĚLNÍK
Z babiččina povídání
vím, co bylo za hračky,
to vám bylo jiné hraní,
žádný písek – klouzačky,
žádný auťák, robot, vlak.
Jen kusy dřívek, hadrů, prak.
Málo měly děti z doby,
kdy se v zemi válčilo,
kde ležely samé hroby,
slunce málo svítilo.
Slunce málo svítilo
a někde zhaslo úplně.
V jedné krásné vesničce
a nikdo nebyl na vině.

A nikdo nebyl na vině
z těch co žili v dědině.
Domy rázem zmizely,
děti bez matek svých odjely.
Smrt číhala ze všech stran
a srdce bylo plné ran.
Málo měly děti z doby,
kdy se v zemi válčilo.
Bojovaly o přežití
málo se jich vrátilo
Děkujeme za ty, co vrátili se zpět
Děkujeme za to, že mohou nám dnes
vyprávět.

My nevíme, co je to hlady být.
Když chceme jíst, můžeme se nasvačit.
Když máme žízeň, jdeme pít
a s maminkou svou můžeme žít.
Kéž by šlo tenkrát Lidice ze zlého snu probudit...
V Ledčicích 23 října 2012

Děkujeme

Zpravodaj OÚ Lidice

leden 2012

15

VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII

Výtvarné dílny pro děti v Lidické galerii 26. leden 2013 Obrácený puntík, obrácená linka- (měděný,
aluminiový plech, papír, karton) Jak vidíme obrácený puntík nebo obrácenou linku? Může nám
jeden obraz pomoci vytvořit kresbu nebo něco podobného? Dílna probíhá od 14.00 do 16.00 hod. v
Lidické galerii. Poplatek za dílnu je 20,- Kč. Při zakoupení vstupenky do Památníku Lidice je pro děti
dílna zdarma. 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 Fotografie z minulých dílen si můžete prohlédnout ve fotogalerii. www.lidice-memorial.cz

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ ZASLANÉ DO REDAKCE
ZPRAVODAJE text: Zdeněk Fous
Děkujeme všem, kteří nám napsali hezká přáníčka: rodina Řápkova z Bořanovic, Hana Borovičková
z Litoměřic, Lukáš Macháček z Nového Sedla, Rudolf Pánek z Rakovníka, Anežka Hřebejková
z Řeporyj, Přemysl Veverka z Tábora, Hostounští nadšenci, Dáša Honsejmanová z Mokré, ČSBS
ZO Kladno, Obecní úřad Stehelčeves, Petra Piskáčková, starostka obce Hřebeč, Lídice Mendizabal
s rodinou z Dallasu, Lidice Ciceli z Guatemaly, Lidice Navarrete a Lidice Ganchozo z Ekvádoru,
Lidice Yadira Sarria Solis z Buenos Aires, Lidice Glenda Serrano Giler z Madridu, Alan Gerrard
ze Stoke-On-Trent, Lorna Lidice Gutierrez Valdes, Chilanka z Argentiny, Táňa Medvecká, herečka
z Prahy. Na závěr seznamu jmen si ponechávám jméno nejslavnější. Señor José Carreras z Mexika
mi napsal na facebook, protože mu Lídice Robinson vyprávěla o návštěvě i koncertu v naší obci.
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L Í D I C E R O B I N S O N V L I D I C Í C H - 6. část
vyprávění na pokračování připravuje: Zdeněk Fous, foto: Pavel Oslejšek a Zdeněk Fous

...ale, to musím pěkně od začátku. Manželé Soňa
a Pavel Oslejškovi z Rozdělova se stali
neodmyslitelnými pomocníky pro celý pobyt Lídice
Robinson v Lidicích. Pavel je spolužákem Aničky
Holeyšovské, jako koníčka má fotografování
a natáčení videa. Což se už hodilo mnohokrát při
veškeré dokumentaci z akcí buštěhradské družiny.
Vítání jara, různé koncerty, Advent u pomníku dětí
v Lidicích, apod. Anička Holeyšovská pozvala
Pavla se Soňou i k návštěvě Lídice Robinson.
(Když jsem zaslechl neobvyklá příjmení, vybavila
se mi dvě jména dívek z Divadélka U Zvonu. Za
12 roků, co jsem amatérský soubor
vedl, se v divadle vystřídalo více
jak dvě stě dětí a mezi nimi Lenka
a Katka Oslejšková. První je dcera
a druhá je neteř, takže opravdu
platí rčení, že „svět je malej“).
Pavel i Soňa doprovázeli Lídici
Robinson každý den při všech
akcích v Lidicích. Od přivítání
v buštěhradské družině, návštěvy u
mě v podkroví, návštěva knihovny,
Děkovného koncertu, pietního aktu,

prohlídka muzea a pietního území, setkání
s památnou hrušní, domácí koncert v našem
domku, společná večeře na rozloučenou. Všechno
Pavel fotografoval a natáčel na video.
Nevím, jestli bude k poznání na černobílé fotografii
Lídice se Soňou u společného hrobu, že Soňa drží
v levé ruce bílou hůl. Ona před 25 lety následkem
onemocnění oslepla. Bylo to v době, kdy měla dvě
malé holčičky a vše musela zvládnout. Je to
obdivuhodná žena, velice skromná a milá.
Vzpomínám si, jak ke mně u nás přišla a povídá
mi: „Zdeňku, mohl bys mi popsat Lídici Robinson,
tuším jen, že je menší. A tak jsem Soně líčil Lídici
od vlasů, očí, obličeje, atd.
Od profesionálních novinářů jsem se dozvěděl, že
když připravuji příspěvek, že bych ho měl také
obohatit o nějakou neobvyklou zajímavost. Takže
jednu o Soně Oslejškové přidávám. Dozvěděl
jsem se od ní, že je přes babičku příbuzná
s jedním silákem a zápasníkem. Prastrýc Gustav
Frištenský byl za Rakouska-Uherska a 1. republiky
českým zápasníkem v řeckořímském
zápase.
V roce 1929 se stal profesionálním
mistrem Evropy, když vyhrál v pražské
Lucerně. Za 2. světové války byl
vězněn za odbojovou činnost. Po roce
1945 vystupování v zápase zanechal.
Po válce rozdělil svých 150 000 korun
ženám po zemřelých četnících. V roce
1956 obdržel titul Zasloužilý mistr
sportu. Zemřel 6. dubna 1957 v Litovli,
kde je i pochován. pokračování příště
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PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Děkuji ČSBS za čestné uznání u příležitosti mých 92. narozenin a dárkový balíček předaný
Janou Hanzlíkovou a Libuší Součkovou. Ještě jednou děkuji. Irene Fišerová

PODĚKOVÁNÍ OD ANNY HOLEYŠOVSKÉ, VEDOUCÍ VYCHOVATELKY
ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ OTY PAVLA V BUŠTĚHRADĚ
• Děkuji vedení Památníku Lidice v čele s jeho ředitelem JUDr. Miloušem Červenclem i všem
ostatním pracovníkům za veškerou podporu, organizační pomoc a vstřícnost, které se
dostalo našemu zájmovému zařízení v tomto kalendářním roce. Současně přeji všem hodně
zdraví, stálé pracovní i osobní úspěchy a pevné vykročení do roku 2013.
• Děkuji starostce obce Lidice, paní Veronice Kellerové za všechny projevy dobré vůle,
kterými nás zahrnula při řešení důležitých záležitostí a akcí s našimi dětmi v roce 2012.
Za všechny vychovatelky školní družiny pak přeji úspěšný rok 2013.
• Děkuji za propagaci a pravidelné zveřejňování článků o školní družině při ZŠ Buštěhrad
panu Zdeňku Fousovi. Lidické děti naše zařízení hojně navštěvují a díky tomu se aktuální
informace o tom, jak tráví volný čas, dostávají kromě jiného i do jejich rodin.
(na fotografii Anička Holeyšovská s dětmi ve škole při „Rozloučení před Vánocemi“ - 19. 12. 2012)
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CO JE VIA BONA?

Veřejné ocenění jednotlivců i firem
pomáhajících svému okolí, které každoročně
udílí Nadace VIA společně s nadací The Kellner
Family Foundation. Vyzdvihují tím konkrétní
příklady dárcovství, ukazují nové filantropické
trendy, inspirují ostatní k dobročinnosti. Anežka
Hřebejková byla loňskou finalistkou v kategorii
Srdcař roku. Galavečer spojený s dekorováním
vítězů ve všech sedmi kategoriích proběhl
ve čtvrtek 13. září 2012 v Kaiserštejnském
paláci na Malé Straně pod záštitou amerického
velvyslanectví a za osobní účasti ambasadora
Normana Eisena.
Paní Anežka Hřebejková je pravidelnou
čtenářkou lidického Zpravodaje. Každý výtisk
odnáší mezi své přátele v komunitním centru
v Praze. Ona už ušila více jak 1000 panenek
pro UNICEF v akci Adoptuj panenku a

zachráníš dítě. Panenky paní Hřebejkové téměř
okamžitě nacházejí „adoptivní rodiče“, přispívají
k tomu i společenské benefice. Například sedm
panenek od filmového režiséra Jana Hřebejka,
které mu jeho maminka pomáhala vyrobit. Při
aukcích se vydražilo za 162 tisíc korun. „Máma
mi dělá větší radost než já jí těmi svými
nemravnými filmy,“ směje se syn.
Paní Anežka Hřebejková přislíbila účast
v pořadu „Setkávání s knihovnou.“ Budeme se
na ni i jejího syna, jak ona říká, „našeho Honzu“,
těšit už na jaře v OÁZE.
(na fotografii je Anežka Hřebejková se synem
Janem vpravo a vlevo je spisovatel a scénárista
Petr Šabach)

MALOVANÉ ZÁLOŽKY DO KNIH VEŘEJNÉ KNIHOVNY LIDICE
V úterý 11. prosince 2012 předala knihovnice Míša Indráková společně se starostkou Veronikou
Kellerovou dětem v naší mateřské škole pamětní záložky a malířské potřeby. Děti i paní učitelky si
vše zasloužily za účast v přehlídce malování záložek do knih. Mezi dětmi byla i malá Jaruška.
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SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU – hostem byla Slávka Kopecká
text i foto: Libuše Doušová – OÁZA Lidice

Vážení a milí, chtěla bych vám popsat
kouzelnou atmosféru druhého setkávání
s knihovnou. Do Oázy tentokrát přišla paní
Slávka Kopecká, lidická spisovatelka
a nakladatelka převážně memoárové literatury.
Přinesla s sebou ukázku své tvorby a jak jinak
i nějaké knihy, které darovala lidické knihovně.
Povídání bylo samozřejmě hlavně o tom jejím
psaní. O tom, jak, kde a s kým sbírala poznatky
pro své knihy. Jak se s lidmi, o kterých psala,
i seznámila. Zkrátka kouzelné vyprávění,
u kterého jsme se moc nasmály. Rozpovídala
se i o práci v rozhlase. Došlo i na vzpomínky
na Buštěhrad. Nejvíc ale bylo povídání o nové
knize Laďka Kozderková – Lady MUZIKÁL,
která nám připomíná, jaká Laďka byla

talentovaná zpěvačka a herečka. V knize je
popsán její životní příběh.
Bylo i hodně dotazů, na které paní Slávka moc
ráda a se šarmem sobě vlastním odpovídala.
Když dovyprávěla, věnovala se nám ještě
u knížek, které nám blíže představila. Potom
vzala kabát a chtěla se již rozloučit, ale přítomní
ji ještě zdrželi při pohoštění, které bylo
připraveno. A začalo nové povídání. Trvalo ještě
dlouho, než jsme paní Slávku pustili domů. Dala
by se poslouchat celé hodiny. Byl to opravdu
nádherný večer plný vzpomínek a povídání.
Určitě to potvrdí i ti, co se večera zúčastnili. Jen
doufám a určitě ne sama, že takových večerů
bude mnohem víc. Nejenom pro poučení, ale
i pro pobavení.

● Veřejná knihovna Lidice děkuje Slávce Kopecké za krásné knížky, které do naší knihovny opět
věnovala: Herget, Jan – Laďka Kozderková Lady Muzikál, Mahler, Zdeněk – Dvořák v Americe
aneb Spirituál bílého muže, Pralovszký, Boris – NÁPADNÍK pro šikovné děti a plastelínu,
Pralovszký, Boris – Nic pro slabochy a jiné říkanky pro malé, větší i velké, Skálová, Dita - Víš nebo
nevíš? 1. díl (úsměvné testování znalostí), Skálová, Dita - Víš nebo nevíš? 2. díl (úsměvné
testování znalostí), Lidické podvečery s hvězdami (sestavila a vydala Slávka Kopecká)
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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 novém roce 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
Děkujeme jménem našich čtenářů za skvělou knihu
Petru Hroníkovi a Gabriele Havlůjové ze ZO ČSBS Kladno,
kterou jsme od nich dostali do knihovny pod stromeček.
Kniha švédského spisovatele Steva Sem-Sandberga Ravensbrück
vypráví o osudu Mileny Jesenské. Přeložila ji Dagmar Hartlová
a vydalo v letošním roce nakladatelství PASEKA.
Sem-Sandberga proslavil román Chudí v Lodži přeložený do více
než 20 jazyků. Jesenská je pro Steva Sem-Sandberga především
silná ženská osobnost. Autor líčí její život od mládí ve Vídni
a v Praze až po účast v hnutí odporu proti okupantům. Popisuje,
jak se rodí a dozrává rozporuplná postava ženy, jejíž ideály se
tvrdě střetávají s historickou realitou a jež posléze v koncentračním
táboře Ravensbrück těmto ideálům přinese i oběť nejvyšší.
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