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PRANOSTIKY 

Filipojakubská noc 

 

Jmény apoštolů Filipa a Jakuba se nazývá lidový zvyk Filipojakubská noc. S jejich osobami však tato 
tradice nemá nic společného, jen to, že se provádí v noci z 30. dubna na 1.května. Kořeny tohoto zvyku 
pocházejí ze středověku, kdy se věřilo, že zlé a nečisté síly bývají mocnější právě v tuto noc. Symbolem 
těchto sil byl ďábel, který prostřednictvím svých pomocníků – čarodějnic a čarodějů – škodil lidem. 
Zejména staré zeny byly často považovány za ďáblův nástroj moci. Byly líčeny jako ohyzdné stařeny, 
přinášející jen samé zlo. Přesto v dobách inkvizice byly z čarodějnictví osočeny mnohé mladé dívky a 
ženy, o čemž se zmíním později. Za čarodějnice byly také považovány ty ženy, které měly jisté 
vědomosti a využívaly je třeba k léčení lidi a dobytka. Například to byly porodní báby, vědmy, léčitelky, 
nebo kořená. 

Květen 

 

Čas ledových mužů a svaté Žofie bez deště nebývá. 

Déšť, jejž Pankrác, Servác a Bonifác kuje, se v celém létě opakuje.  

Je-li květen chladný, rok nebude hladný. 

Je-li v květnu večer tráva zarosená, hojně bude vína, hojně sena. 

Jsou-li májové hřiby červivé, bude léto suché. 



Když máj vláhy nedá, červen se přidá.  

Když se v máji blýská, to si sedlák výská 

Letnice (Květen-červen) 

Letnice jsou svátky uprostřed plně rozvinutého jara. Do skutečného léta je ještě trochu daleko, a proto 
název „letnice“ je trochu zavádějící. Je to období charakterizované mnoha lidovými obyčeji, z nichž 
vybírám ty nejznámější: Jízdy králů, Královníčky, Čistění studánek, Honění krále. Méně známé jsou tak 
např.: Střelba ku ptáku, Zpěv vodního ptáka obchůzky polí a mezí aj. Samozřejmě, že letnicím 
předcházejí různé předkřesťanské svátky související s letním slunovratem s sebou různé pověry, 
pohanské zvyky a rituály O jejich potlačení se snažili Přemyslovci, zejména pak kníže Břetislav II., o 
jehož nařízeních psal kronikář Kosmas. Za jeho vlády nebylo přáno věštcům a čarodějů, snažil se 
vykořenit pověry a pohanské oběti zlým duchům. 

Červen 

Červen dává jahody a seče kosami louky. 

Dá-li nebe v červnu deštička, bude pěkná travička. 

Déšť na Víta – špatná budou žita. 

Jaké je počasí o svatém Medardu, takové je o žních. 

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak se začne kositi. 

Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suši. 

Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vesnici už neuškodí. 

Rýma v čas červnový lidí nejvíce posedá. 

Svatojánská noc, má léčivou moc. 

(Zpracoval Michal Erben) 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Správní rada Sdružení tělesně postižených Česká Lípa  o.p.s. děkuje paní Lence Hruškové za získání 
finančních prostředků na činnost organizace. P. Hrušková se prostřednictvím sociálních sítí dozvěděla o 
nadaci A. Babiše, která se rozhodla přispět neziskovým organizacím na jejich činnost. Neváhala napsala 
o činnosti naší organizace, o aktivitách, které realizujeme pro zdravotně postižené a seniory. Díky této 
její iniciativě nás nadace oslovila a na základě potvrzení skutečností, které p. Hrušková popsala, s námi 
uzavřela smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na podporu našich aktivit.  

(PhDr. Zdenka Zahrádková, předsedkyně Správní rady STP Č. Lípa o.p.s.) 

                                                                                   

 

 



CO  PŘIPRAVUJEME a DO ČEHO SE ZAPOJÍME 

SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Dne 4. května 2017 se od 13.00 do 16.00 uskuteční v Penzionu-Domově pro seniory v Dolní Libchavě již 
druhé setkání poskytovatelů sociálních služeb. Akci pořádají Sociální služby města Česká Lípa a 
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. zde bude opět prezentovat své služby- tedy odborné 
sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

 

TVOŘÍME DUŠÍ 

Setkání na Státním zámku v Zákupech se uskuteční 20. -21. 5. 2017. Sdružení tělesně postižených 
Česká Lípa o.p.s. zde bude prezentovat výrobky, vytvořené v rámci arteterpeutických setkání. 

DEN ZDRAVÍ 

Dne 23. května od 14.00-18.00  se uskuteční v kulturním domě Krystal 8. Ročník Dne zdraví, který 
pořádá ADRA Česká Lípa. I na tomto setkání bude Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. 
prezentovat své služby. 

SETKÁNÍ V ÚTULKU ARCHA 

Připravujeme opět návštěvu v útulku ARCHA při ZOO Liberec. Zájemci se mohou hlásit  u E. Zemanové-
723594459 nebo Z. Zahrádkové-606161859. Termín bude upřesněn podle toho, kolik se přihlásí 
zájemců. Prosíme, schovávejte stará prostěradla, deky, ručníky, povlečení, budeme z nich zase vyrábět 
pomůcky pro handicapovaná zvířata. 

13. ročník DNE  DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pořádá tuto akci dne 2. června 2017  v rekreačním 

středisku TJ Termit Doksy. Záštitu převzali: Mgr. Petr Tulpa za KÚ LK, Mgr. Romana Žatecká, starostka 

města Česká Lípa, ing. Eva Burešová, starostka města Doksy, ing. Jaromír Kohlíček CSc.,poslanec 

Evropského parlamentu, Václav Větrovec, předseda OV KSČM Česká Lípa, Ing.Karel Kapoun, Doksy, 

JUDr. Marie Nedvědová, Česká Lípa. Začátek v 9,30 hod. Připraveno je  15 soutěžních disciplín a 

doprovodný program. Doprava účastníků z Č. Lípy do Doks a zpět bude zajištěna. Přihlášky 

v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa nebo na www.stp-cl.cz. Bližší podrobnosti na tel. 

723594459,606161859. 

16. ročník KRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER OSOB SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

Tradiční akci uspořádá Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ve dnech 1. a 2. července 2017 

v rekreačním areálu Poslův mlýn v Doksech. Záštitu převzaly Mgr. Romana Žatecká, starostka města 

Česká Lípa, Ing. Eva Burešová, města Doksy, ing. Jaromír Kohlíček CSc.,poslanec Evropského 

parlamentu, Václav Větrovec, předseda OV KSČM Česká Lípa, Ing. Karel Kapoun, Doksy, JUDr. Marie 

Nedvědová, Česká Lípa. Připraveno je 15 soutěžních disciplín, společenský večer s hudbou, kulturní 

program před vyhlašováním výsledků. Doprava účastníků zajištěna. Začátek 1.7. v 10.00 hod. Přihlášky 

v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa nebo na www.stp-cl.cz. Bližší podrobnosti na tel. 

723594459,606161859. 

 

 

http://www.stp-cl.cz/
http://www.stp-cl.cz/


REKONDIČNÍ POBYT PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY 

Rekondiční pobyt se uskuteční ve dnech 24. -30. září 2017 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech a 

společně ho pořádají Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., Okresní a Místní organizace 

Svazu tělesně postižených Česká Lípa. Připraven je rehabilitační i edukační program(denně cvičení na 

karimatkách a židlích pod vedením fyzioterapeutek, cvičení a plavání v bazénu, rehabilitační masáže, 

termoterapie-podložky Amethyst Bio-Mat, odborné přednášky, společenské hry a soutěže, malá 

sportovní olympiáda, kondiční vycházky). Cena 2.600,- Kč pro členy MO TP, občany Č. Lípy, 2.800,- Kč 

pro ostatní. Přihlášky v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa nebo na www.stp-cl.cz. Bližší 

podrobnosti na tel. 723594459,606161859. 

ARTETERAPIE 

Setkání v arteterapeutické dílně se uskuteční 3.5. 10.5. , 17. 5. od 15.00 hodin(budeme pracovat 

s korálky), 24. 5., 31. 5.  od 13.00 hodin  v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa. 

¨ 

KURZY PRÁCE s PC 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pokračuje v pořádání kurzů „Práce s PC pro 
začátečníky“. Zájemci se mohou hlásit u E. Zemanové(723594459) nebo Z. Zahrádkové(606161859). 
Kurz má 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, cena celého kurzu 500,- Kč. 

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ve spolupráci s Mostem ke vzdělání –občanské 

sdružení-uskuteční dne 13. 5. 2017 v Komunitním centru, Školní 2213 od 8.30  kurz „Prevence 

diskriminace a práva seniorů k podpoře lidské důstojnosti“. 

Na říjen 2017 připravujeme akreditovaný 150 hodinový kurz pro pracovníky v sociálních službách. 

(Zájemci mohou kontaktovat E. Zemanovou-723594459) 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

MDŽ 

14. března 2017 proběhlo v prostorách Komunitního centra v České Lípě setkání u příležitosti 

Mezinárodního dne žen. K tanci i poslechu padesátce přítomných hrál pan Měkota, vedle občerstvení 

obdržely přítomné ženy květinu ve formě placky na špendlíku. 

„2. MASOPUSTNÍ PLES (NE)JEN PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ“ 

V sobotu 18.3.2017 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. již „2.Masopustní ples 
(ne)jen pro zdravotně postižené“  v prostorách Centra Babylon v Liberci. Hlavní záštitu převzal hejtman 
Libereckého kraje Bc. Martin Půta.  

Po zkušenostech z loňského  roku byl zvolen větší prostor, a to sál EXPO. V tomto sále mohlo být vše 
připraveno tak, aby se zde zejména vozíčkáři a těžce zdravotně postižení mohli pohybovat zcela bez 
omezení mobility. Veškerou problematiku, spojenou se sálem a dalším organizačním zajištěním jsme 
řešili od prvopočátku s paní Ing. Lidii Vajnerovou, MBA, která nám velice pomohla ve všech směrech. 

http://www.stp-cl.cz/


Patří jí za to naše veliké poděkování, bez její vstřícnosti a nezištné pomoci by se nám zřejmě nepodařilo 
tuto akci takto připravit.  

    Úsilí úzkého realizačního týmu včetně dobrovolníků(pp.Tišiarové,Větrovce, Hainze, Zikmunda), který 
akci připravoval již od prosince 2016, vyvrcholilo v pátek 17. 3., kdy probíhala příprava sálu včetně 
instalace výzdoby, prezentace záštit a sponzorů, přípravy zázemí pro účinkující. Stoly byly opatřeny 
jmenovkami účastníků, bylo připraveno občerstvení.  

     Krásně vyzdobený sál v sobotu již od 18.00 hodin vítal první návštěvníky plesu. Čím více se 
přibližovala devatenáctá hodina, tím více se sál zaplňoval. Autobusy přivážely zdarma zájemce  
z Lomnice n. Popelkou, České Lípy, Nového Boru, Kamenického Šenova, Nového Oldřichova, Doks, 
Mimoně, Jablonného v Podještědí, Českého Dubu ,Jablonce nad Nisou,  Dětřichova, zkrátka  z celého 
Libereckého kraje( a speciální  minibus přivážel postupně vozíčkáře, kteří si o dopravu požádali), další 
účastníci se dopravili vlastními silami. Na ples dorazilo celkem 314 návštěvníků.  

   Před zaplněným sálem v 19,15 hod. ples slavnostně zahájili- statutární náměstkyně hejtmana 
Libereckého kraje Ing. Jitka VOLFOVÁ a náměstek hejtmana Libereckého kraje Mgr. Petr TULPA. 
Popřáli přítomným, aby si večer ve stylu country krásně užili a poděkovali organizátorům za přípravu a 
realizace akce, která je v Libereckém kraji  zcela ojedinělá a o to více potřebná.  

   Po slavnostním zahájení se rozběhl připravený doprovodný program. Nejprve to bylo vystoupení 
mažoretek VIVA Liberec, spolupracujících s Domem dětí a mládeže Větrník Liberec a poté svůj um 
předvedli zástupci Taneční a pohybové školy ILMA Turnov(vedené ing. L. Šulcovou).. Vystoupení dětí 
odměnili přítomní bouřlivým potleskem, organizátoři pak drobným dárkem .  

 Bezprostředně po vystoupení souboru ILMA pozvala zástupkyně tohoto souboru p. Nejedlová  přítomné 
na taneční parket a učila je několika základním krokům country tanců. Do této výuky se nadšeně zapojili  
senioři, zdravotně postižení i zdraví účastníci-zkrátka parket byl plný.  Zejména přítomní vozíčkáři na 
parketu dokazovali, že se i přes své postižení dokážou bavit tak, jako jejich zdraví vrstevníci .  A pak 
mohli všichni procvičit to, co se naučili, při vystoupení kapely COUNTRY GANG CVIKOV.  

    Za zvuků country hudby večer příjemně ubíhal, ti co právě nebyli na tanečním parketu si mohli dojít 
pro věcnou cenu za svou vstupenku. Několikrát v průběhu večera   seznámily moderátorky  Dana 
Hegerová a Jana Bínová  přítomné s dalšími osobnostmi, které převzaly záštitu nad plesem a to Ing. 
Lidií VAJNEROVOU,MBA, předsedkyní správní rady Nadačního fondu Gago a Nadace Škola hrou 
Liberec, Mgr Romanou ŽATECKOU, starostkou města Česká Lípa, Ing. Evou BUREŠOVOU, starostkou 
města Doksy, JUDr. Marií NEDVĚDOVOU, členkou Správní rady STP Č. Lípa o.p.s.,zastupitelkou města 
Č. Lípa, Ing. Jaromírem KOHLÍČKEM, CSc.,poslancem Evropského parlamentu a Václavem 
VĚTROVCEM, předsedou OV KSČM Česká Lípa. Partnerem projektu se stal Ochranný svaz 
autorský,z.s. Praha.  

    Tyto informace dostali i účastníci plesu formou pozvánky na své stoly. Všichni účastníci plesu se 
dobře bavili i při vystoupení druhé kapely večera ,VOKOKÁL BANDU Liberec.   

    V příjemné atmosféře čas rychle ubíhal všem přítomným, kteří se pak jen neradi úderem dvacáté 
čtvrté hodiny loučili s vystupujícími kapelami a svými novými přáteli, které na plese získali. Opouštěli  sál 
EXPO Babylonu Liberec s poděkováním organizátorům a přáním, aby se akce konala i v příštím roce.  

Důležitost a velký přínos akce nejen pro zdravotně postižené, ale i všechny přítomné,  potvrdili 
v rozhovoru s ředitelkou Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Evou Zemanovou Ing. J. 
Volfová i Mgr. P. Tulpa.  

   Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravných tvořivých aktivitách, ze kterých vzešla 
výzdoba celého sálu a měla také svůj podíl na dobré pohodě celé akce.   

Děkujeme  ještě jednou:  



Ing. Lidii VAJNEROVÉ, MBA, předsedkyni Správní rady nadačního fondu Gago a Nadace Škola hrou 
Liberec,  Krajskému úřadu Libereckého kraje, Centru Babylon Liberec, hlavně paní Evě Kuřátkové,(se 
kterou byla výborná spolupráce),  ANAON, veřejně prospěšné společnosti  Chrastava, DENSO s,r,o. 
Liberec, OSA,z.s. Praha, Statutárnímu  městu Jablonec nad Nisou, Městu Česká Lípa, Severochemě 
Liberec, Agency transport s.r.o. Liberec, Nadačnímu fondu Gago Liberec, Nadaci Škola hrou Liberec, 
Hasičské vzájemné pojišťovně a.s. Č. Lípa, Nadaci Preciosa  Jablonec nad Nisou, Egermann, s.r.o. 
Nový Bor, Jizerským pekárnám s.r.o.-pekárně Lípa,LIPA,velkoobchodu papírem Liberec, MAGNA 
Liberec, NAREX s.r.o.,MARKUB-květiny Marcela s.r.o. Doksy, Tumag Liberec, KANCL CZ, Liberec 
DÁRKOVNA,Nový Bor, EXIMEX,s.r.o. Liberec a celé dlouhé řadě jednotlivců, bez kterých by se 
takovouto akci nepodařilo uskutečnit. Poděkování patří i dopravcům, kteří zajišťovali svoz účastníků 
z celého Libereckého kraje..  

PŘEDNÁŠKA 

 

30.března 2017  Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. uspořádalo přednášku JAK SE CÍTIT 
LÉPE S INKONTINENCÍ. Zdravotní sestra J. Bínová seznámila přítomné s tím, ženy trpí inkontinencí 
dvakrát častěji než muži. Těhotenství a porod, menopauza a struktura ženského močového traktu 
způsobují tento rozdíl. Ale ženy i muži se mohou stát inkontinentními pro neurologický úraz, vrozené 
defekty, mozkovou mrtvici, sklerózu multiplex a fyzické problémy spojené se stárnutím.Zatímco močová 
inkontinence postihuje více starší než mladší ženy, počátek inkontinence ale není nutně spojen s věkem. 
Inkontinence je léčena a často léčitelná v každém věku. Lidé s inkontinencí mohou mít rozpaky mluvit o 
svém problému. Inkontinence u žen se obvykle vyskytuje pro problémy se svaly, které pomáhají 
zadržovat nebo uvolňovat moč. Inkontinence se objeví, když svaly měchýře se nečekaně kontrahují 
nebo svaly kolem močové trubice se nečekaně uvolní (relaxují). 

Přítomní se dozvěděli základní informace o různých typech inkontinence(stresová, urgentní, funkční, 
z přeplnění aj.).  J. Bínové je seznámila i s možnostmi léčby a hlavně s inkontinenčními pomůckami a 
jejich použitím. 

Inkontinenční pomůcky používají inkontinentní jako ochranu před nežádoucím únikem moči (pomočení 
oblečení). Zejména pak únik moči na veřejnosti může být pro pacienta velmi stresující. Osoba, která 
pomůcky používá  získává pocit jistoty a bezpečí. Moderní inkontinenční pomůcky jsou velmi diskrétní. 
Maximálně se přizpůsobují tvaru těla a nešustí pod oblečením. Výběr pomůcky je závislý na stupni 
inkontinence pacienta (stupeň inkontinence stanovuje lékař při vyšetření- lehký stupeň, střední a těžký 
stupeň). 

VÍKENDOVÝ POBYT 

7. -9. 4. 2017 proběhl v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech ozdravně edukační víkendový pobyt 

pro rodiče(prarodiče) s dětmi a seniory s názvem VÍTÁNÍ JARA. Pro 23 účastníků byl připraven bohatý 

program- paměťová cvičení , malování velikonočních vajíček nejrůznějšími způsoby  vyráběla se 

velikonoční přání, v odpoledních hodinách členové Divadelního klubu mladých při OA Č. Lípa zahráli 

přítomným  divadelní hru C. Goldoniho TREPERENDY, večer to pak bylo tvoření kombinovanou 

technikou. Druhý den probíhal nácvik dotykových masáží. 

JARNÍ VÝSTAVA 

Jarní výstava prací zdravotně postižených a seniorů se uskutečnila ve dnech 10. -13. 4. 2017, součástí 

byla soutěž „O nejkrásnější velikonoční zahrádku“.V soutěži byly hodnoceny 4 výrobky dětí, 17 výrobků 

dospělých, a 24 výrobků kolektivů. Výstavu, na které mohli návštěvníci vidět výrobky ze dřeva, vosku, 

papírového pedigu, kartonů, perníku, vlny a dalších materiálů s využitím nejrůznějších technik, shlédlo 

ve čtyřech dnech 267 osob, z toho 160 hodnotilo soutěž.(Výsledky soutěže v příštím čísle). 
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NABÍDKA  SCHODOLEZU(pásového) 

Naše členka nabízí potřebnému zájemci bezplatně  pásový schodolez. Baterie je vybitá, musela by se 

sehnat nová. Bližší informace v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa, tel. 606161859. 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Atentát na Heydricha 
Atentát na Heydricha – Operace Anthropoid, byla úspěšná diverzní operace výsadkářů exilových 
československých branných sil za druhé světové války, během které byl proveden atentát na nacistického 
pohlavára, zastupujícíhoříšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. Atentát provedla 27. 
Května 1942 v Praze-Libni dvojice československých výsadkářů Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří byli pro tento úkol 
speciálně vycvičeni ve Velké Británii. Akce se zúčastnil také Josef Valčíkpříslušník výsadkové skupiny Silver A. 
Který jim kvůli nepřehlednosti ostré pravé zatáčky ulice (tehdy Kirchmayerova) dnes spojka mezi ul. Zenklova a ul. 
V Holešovičkách (u místa od roku 2009 stojí Památník Operace Anthropoid), dal zrcátkem znamení, že automobil 
s Heydrichem se blíží.Jednalo se o ojedinělý atentát na představitele německých, nacistických ozbrojených sil 
v průběhu druhé světové války. Vysazení parašutistů provedla 138. (výsadková) peruť RAF (anglicky No. 138 
(Special Duties) Squadron RAF). Gabčík s Kubišem tehdy seskočili poblíž Prahy, u hřbitova obce Nehvizdy. 

Výsadek Anthropoid 

Od svého ustavení se československá exilová vláda stále více dostávala pod tlak britských oficiálních 
míst.Důvodem byla malá aktivita domácího odboje v obsazeném Československu. Koncem roku 1940 byl proto 
československou exilovou vládou v Londýně přijat program pomoci domácímu odboji. Počítalo se s vysíláním 
specialistů Protektorátu vycvičených na nestandardní vedení války (diverze, sabotáže) a jejich zapojení do 
domácího protiněmeckého odboje. Koncem léta roku 1941, po nástupu Reinharda Heydricha do funkce 
zastupujícího říšského protektora, bylo rozhodnuto o rozšíření činnosti vysílaných specialistů o teroristickou činnost 
(atentáty a fyzická likvidace příslušníků německé okupační správy, zrádců a kolaborantů z řad českého 
obyvatelstva). První takto koncipovanou operací se měla stát operace Anthropoid. 

K výcviku na provedení operace Anthropoid byli povoláni rotmistr Jozef Gabčík a rotný Karel Svoboda. Svoboda 
byl koncem roku 1941 z důvodu úrazu při cvičném seskoku z operace vyřazen a na Gabčíkův návrh nahrazen kpt. 
Janem Kubišem. Samotný výcvik zahájili v létě 1941 ve výcvikových školách a stanicích SOE ve Skotsku, ve 
kterých prodělávali výcvik i britští commandos. V průběhu výcviku vypracovala SOE několik rámcových plánů 
atentátu na R. Heydricha, při kterém byly zvažovány různé možnosti prostředí, ve kterých bude čin proveden. 

Po zákazu české tělovýchovné organizace Sokol, státním tajemníkem říšského protektora K. H. Frankem 12. 
Dubna 1941 někteří členové zakázané organizace vytvořili odbojovou skupinu Jindra. Ta se zapojila do příprav na 
atentát, sháněla ubytování a informace. Zároveň však varovala Londýn před možnými důsledky atentátu. Po 

atentátu byla síť skupiny Jindra nacisty zlikvidována. 

Původní plán 

Původní plán útoku předpokládal, že Gabčík a Kubiš zaútočí na Heydricha poblíž jeho sídla v zámku v Panenských 
Břežanech, ale kvůli zvýšené ochraně cíle, byl tento plán zamítnut. Náhradním místem, které Gabčík s Kubišem 
pro atentát vybrali, bylo zaústění tehdejší Kirchmayerovy třídy, což je dnešní spojka Zenklovy ulice s ulicí 
V Holešovičkách s ostrou zatáčkou vpravo dolů, která vede dál ulicí V Holešovičkách opět dolů až do pražské 
čtvrti Troja směrem k Trojskému mostu přes Vltavu. Podle předpokladu zde Heydrichův řidič Klein musel zpomalit, 
což jim umožňovalo snadnější střelbu na automobil. Další výhodou vybrané lokace bylo, že se nacházela daleko 
od veškerých policejních posádek, kasáren a stanic gestapa. Jak se později ukázalo, její nevýhodou byla jen blízká 
tramvajová zastávka, kde se mohlo pohybovat větší množství českých civilistů. 

Atentát 

Příprava  na místě 

Ráno 27. května odjeli Gabčík s Kubišem tramvají na Žižkov, kde si vyzvedli jízdní kola, na kterých přijeli 
do Holešovic. V Holešovicích se setkali s Valčíkem.Gabčík obestoupen kolegy pod kabátem sestavil svůj samopal, 
načež Valčík šel zaujmout své místo na pravé straně komunikace a všichni vyčkávali Heydrichův příjezd. Heydrich 
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po snídani strávil chvíli s rodinou a odjel autem z Panenských Břežan směrem na Pražský hrad, odkud se měl 
následně vydat do Ruzyně a letecky se přepravit do Berlína za Hitlerem. V rozporu s nařízením, nebyl jeho 
automobil ještě opancéřovaný a jel bez ochranného vojenského doprovodu. 

Po půl jedenácté 

Ve voze jeli řidič Klein a Heydrich, který cestoval na zadním sedadle kabrioletu Mercedes. Tehdy byl 
slunný květnový den a vůz s Heydrichem odjel ze zámku v Panenských Břežanech směrem na Pražský 
hrad. Když Valčík zpozoroval blížící se vůz, dal ostatním výsadkářům signál pomocí odrazu 
kapesního zrcátka. Tento signál upozornil Gabčíka na přijíždějící vůz a současně na fakt, že Heydrich 
jede bez doprovodné SS ochranné eskorty. V případě, že by jel s eskortou, atentát by se v ten den 
neuskutečnil. Podle filmové adaptace z roku 1964 se právě jeho automobil objevil v zatáčce a zatáčel 
tehdejší Kirchmayerovou třídou vpravo do ulice V Holešovičkách, když odhodil Gabčík kabát a ihned se 
pokusil střílet na vůz, ale jeho samopal Sten selhal (později se objevila teorie, že Gabčík schválně 
nevystřelil, aby neohrozil civilisty, kteří právě přijeli tramvají na druhé straně vozovky). Proto vhodil na 
auto Jan Kubiš ruční granát, který však nezasáhl vnitřní část kabrioletu, ale sklouzl po karoserii a 
explodoval vně vozidla před zadním kolem. 

(Podle informací získaných z archivů v Británii (rekonstrukce atentátu 2012 V Praze) se však jeví jiná a 
snad i pravděpodobnější verze útoku. Vzhledem k tomu jak byli výsadkáři cvičeni a specializováni došlo 
nejprve k útoku granátem Jana Kubiše. Granátový útok byl určen jako nejspolehlivější, který ale 
vyžadoval vhodné místo a zpomalení vozidla. Útok samopalem nebyl doporučen a měl být řešením 
dodatečným-záložním. Vzhledem k výběru místa, snad skutečně došlo jen k útoku ručním granátem.‘ 

Kubiš nacvičeným spodním hodem ale netrefil pohybující se automobil tak, jak chtěl. Až poté kdy 
poškozený automobil zastavil po explozi a proražení zadní pneumatiky, nastoupil proti Heydrichovi Josef 
Gabčík se samopalem. Střelba ze samopalu měla po případném neúspěchu granátového útoku akci 
pojistit a dokončit. Samopal STEN však Gabčíkovi tehdy nečekaně selhal. 

Výpověď očitých svědků z roku 1941: Policejní oddělení JUDr. Ženatý Jaroslav „Informativním 
výslechem očitých svědků činu bylo zjištěno, že v 10.36 hod. byl spáchán atentát na zastupujícího 
říšského protektora SS-Obergruppenführera Heydricha, který přijížděl autem směrem z Panenských 
Břežan Kirchmayerovou třídou. Když chtěl jeho vůz zabočiti do ulice V Holešovičkách, hozena byla 
z chodníku, který vůz míjel, ve směru k jeho zadním kolům, bomba, která vybuchla,“ stojí v dokumentu. 

Podle filmové adaptace režiséra Jiřího Sequense z roku 1964 byla událost mnoho let interpretována 
takto: Heydrich si ihned uvědomil, že se jedná o atentát. Ale místo toho, aby svému řidiči Kleinovi 
přikázal z místa rychle ujet, čímž by měl šanci se zachránit, udělal Heydrich dvě chyby. Jednak přikázal 
vůz zastavit a současně se v autě postavil před Kubišem se samopalem, který se pokusil vhodit do 
automobilu ruční granát. Neodhadl ale přesně vzdálenost a jeho granát explodoval poblíž automobilu, u 
pravé zadní pneumatiky. Detonace byla tak silná, že se vysypala okna projíždějící tramvaje i okna 
některých blízkých domů. Střepiny z výbuchu zasáhly Heydricha do obličeje a do prsou. Dokonce se 
objevily mylné spekulace, že granát byl otráven botulotoxinem, tomu však od počátku nic 
nenasvědčovalo.Tyto spekulace vycházely z tvrzení Paula Fildese z vojenského výzkumného střediska 
v Porton Down, který tvrdil, že zde granáty s arteriálnícem parašutistům vyrobili. Kromě tvrzení P. 
Fildese proto nejsou známy důkazy a ostatní okolnosti použití granátu tomu odporují. 

Po výbuchu se Kubiš i Gabčík pokoušeli Heydricha i Kleina dorazit střelbou z pistolí. Heydrich i Klein 
vyskočili z vozu a oba vytáhli své osobní zbraně. Šéf komise pro vyšetření atentátu Heinz Pannwitz říká, 
že Heydrich začal pronásledovat Kubiše, ale když chtěl vystřelit, ukázalo se, že v jeho zbrani ráže 
7,65 mm nebyl zásobník, proto se vrátil zpět k autu, kde si zraněný sedl na sedadlo. Heydrich měl 
vlivem exploze zlomené žebro, části tříštivé zlomeniny se mu dostaly do sleziny. Událost sledovali tehdy 
cestujících z explozí lehce poškozené tramvaje stojící na zastávce. 

Útěk z místa činu 

Jan Kubiš si střelbou do vzduchu proklestil cestu davem zvědavců (převážně cestujících z tramvaje). 
Nasedl na kolo, a ač sám zraněn, ujel na domluvené záchytné místo ve Staré Libni. 

Řidič Johannes Klein se vydal za Josefem Gabčíkem a začal po něm střílet, ale podle Pannwitze během 
pronásledování střílet nemohl, protože si omylem uvolnil zásobník. Gabčík utíkal do kopce 
Kirchmayerovou třídou a pak zatočil doleva do dnešní Gabčíkovy ulice a tou běžel dolů. Dole, na 
křižovatce s dnešní ulicí Valčíkovou, se chtěl schovat v řeznictví. Bohužel pro něj byl majitel řeznictví 
Brauner stoupencem nacistů a spolupracovník gestapa, a tak vyběhl ven a přivolal řidiče Kleina, jenž 
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vběhl do obchodu. Gabčík, nemaje jiný únik, vyrazil proti Kleinovi, kterého postřelil do nohy. Klein pak 
přikázal Braunerovi, aby Gabčíka pronásledoval, ten se ale pro svůj úkol nijak nenadchl a učinil pouze 
několik váhavých kroků. Gabčík mezitím zmizel v postranních uličkách, nicméně vběhl omylem zpátky 
do ulice V Holešovičkách a to jen pár desítek metrů pod zničeným automobilem R. Heydricha. Odtud 
pak seběhl dolů (de facto po hlavní třídě podél tramvaje) k Vltavě, kde se mu podařilo zmizet 
v postranních uličkách. 

Valčík po atentátu prchl přes Kobylisy do polí, ale potom se vrátil oklikou do centra města, procházel se 
chvíli po Václavském náměstí a nakonec odjel na Hanspaulku do Dejvic k rodině Sulků, u nichž bydlel již 
od počátku května. 

Jedna žena z přihlížejících poznala ve zraněném říšského protektora a začala pro něho shánět odvoz 
do nemocnice. Po chvilce zmatků byla získána dodávka převážející leštidlo a Heydrich se dostal okolo 
11. Hodiny do blízké nemocnice Na Bulovce. Zraněného Heydricha přijal lékař Vladimír Šnajdr, který se 
ujal prvního ošetření. Německý přednosta kliniky profesor Walter Dick později provedl podrobné 
vyšetření. Výsledek rentgenových snímků ukázal rozsah těžkého zranění. Heydrich měl po atentátu 
zlomené žebro, protrženou bránici a poškozenou slezinu. Heydrich požadoval příjezd specialisty 
z Berlína, ale po přesvědčování a po příjezdu specialisty Hollbauma souhlasil s operací Na Bulovce. 
Zpráva o atentátu se začala postupně šířit. Okolo 12. Hodiny ji obdrželo pražské gestapo a následněKarl 
Hermann Frank a Adolf Hitler. 

Heydrich upadl 3. června do kómatu a 4. června v 4.30 zemřel dle prvotní úmrtní zprávy na 
celkovou sepsi organismu v nemocnici Na Bulovce. Tato zpráva nechala kvůli nestandardnímu průběhu 
popsaných příznaků vzniknout různým teoriím, též konspiračním. Sám autor původní zprávy Herwig 
Hamperl v roce 1970 poněkud svůj závěr pozměnil a tvrdil, že se jednalo o anemický šok, i toto 
vysvětlení však mělo svoje slabiny. Další, velmi pravděpodobná, teorie mluví také o irteriální formě 
embolie, související s drobným poraněním plíce, které mohlo být přehlédnuto. Jedna z populárních teorií 
také tvrdí, že Heydricha zavraždil sám K. H. Frank, protože v něm viděl velkou konkurenci. 

Důsledky 
Samotný atentát prý Adolfa Hitlera nesmírně rozzuřil, neboť Heydrich patřil mezi jeho oblíbence. 
V důsledku atentátu Hitler vydal zákaz jízdy v otevřených automobilech pro všechny nacistické 
pohlaváry Velkoněmecké říše.[zdroj?]

 

27. května ve večerních hodinách byl Státním tajemníkem K. H. Frankem vyhlášen výjimečný stav nad 

celým územím protektorátu: 

„ 

V důsledku atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-obergruppenführera 

Heydricha se ustanovuje toto: 

 

Článek I. 

 

Na podkladě paragrafu nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o 

vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 27. Září 1941 se s okamžitou účinností 

vyhlašuje civilní výjimečný stav nad celým protektorátem Čechy a Morava. 

Článek II. 

 

Na podkladě paragrafu 2 výše uvedeného nařízení nařizuji: Kdo osoby, které měly 

účast na spáchání atentátu, přechovává anebo jim poskytuje pomoc, anebo maje 

vědomost o jejich osobě nebo o jejich pobytu neučiní žádné oznámení, bude zastřelen 

se svou rodinou. 

Článek III. 

“ 
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Tento výnos nabývá platnosti oznámením v rozhlase. 

V Praze 27. Května 1942 

— Říšský protektor v Čechách a na Moravě v zastoupení: K. H. Frank  
 

Dne 27. května vstoupil v platnost zákaz nočního vycházení. V prvních dnech po atentátu bylo Němci 

zatčeno mnoho nevinných lidí jako rukojmí. [zdroj?] Na výsadkáře byla vypsána odměna milión říšských 

marek. Tento čin měl pro český národ dalekosáhlé následky, jelikož nacistický teror ještě zesílil. Již 28. 

května zahájili nacisté popravy pro schvalování atentátu na Heydricha a 29. září bylo zaznamenáno, že 

stanný soud odsoudil za tyto údajné zločiny 252 lidí. Jedním z nejznámějších míst poprav se 

stala kobyliská střelnice. Odhaduje se, že v reakci na atentát, při tzv. (druhé) heydrichiádě, nacisté zabili 

2 tisíce lidí.Mimo jiné vypálili obce Lidice(10. června 1942) a Ležáky (24. června 1942). Zároveň úspěšný 

atentát vzbudil ve světě pozitivní ohlas a na jeho základě byla Brity odvolána Mnichovská dohoda a 

přislíbena poválečná obnova Československa v jeho „předmnichovských“ hranicích, což bylo jedním 

z hlavních politických cílů atentátu. Původně se měla skupina ukrývat v pravoslavném kostele Cyrila a 

Metoděje jen krátce, ale jeden z parašutistů výsadku Out distance, přestal se svými druhy spolupracovat 

a stal se konfident gestapa. Byl to Karel Čurda, ten jejich úkryt prozradil fašistům dříve, než tato skupina 

stačila uniknout. 

Dne 18. června 1942 byla katedrála obklíčena 800 příslušníky gestapa. Rozkaz zněl dostat parašutisty 
živé. Tři z nich padli při obraně hlavní lodi katedrály. Poté, co gestapo odhalilo jejich úkryt v kryptě 
chrámu, následovalo dobývání krypty. Čtyři Češi se nevzdali a bojovali v kryptě až do posledních čtyř 
nábojů, které si nechali pro sebe. Z vnější strany chrámu i v interiéru (na zábradlí a na podlaze kůru) 
jsou dodnes patrné zářezy od střel z německých zbraní. Při této akci zahynuli tito příslušníci 
československého zahraničního odboje: Kpt. Josef Gabčík a kpt. Jan Kubiš, spolu s dalšími parašutisty 
štkp. Adolfem Opálkou, kpt. Josefem Valčíkem, por. Josefem Bublíkem, por. Janem Hrubým, a por. 
Jaroslavem Švarcem. 

Pravoslavný biskup Gorazd se pokusil ukončit nacistický teror, který následoval svým vlastním 
sebeobětováním. Napsal několik dopisů, předsedovi protektorátní vlády, ministrovi školství a také do 
kanceláře říšského protektora, ve kterých vzal veškerou odpovědnost za ukrývání parašutistů na sebe. 
Byl připraven podstoupit jakýkoli trest včetně smrti, ale tehdy vyhlášené stanné právo neušetřilo nikoho. 

Na pozadí atentátu změnila Velká Británie svůj postoj k Mnichovské dohodě a 5. Srpna 1942 ji prohlásila 
za neplatnou od samého počátku. 

Smrt výsadkářů 

Parašutisté byli domluveni s Vojtěchem Paurem, který pracoval v pohřební službě, že pro ně ke kostelu 
přijede a který je měl vyvézt mimo město. Když pro ně Vojtěch Paur jel, byla už pražská Resslova ulice 
uzavřena a on byl ihned gestapem popraven 

Akce proti atentátníkům začala příjezdem 800 příslušníků Waffen-SS před pravoslavný chrám svatých 
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici dne 18. Června 1942 ve 4.15 ráno. Celé okolí bylo neprodyšně 
uzavřeno. 

Na hlídce byli v tuto dobu velitel parašutistů Adolf Opálka spolu s Janem Kubišem a Josefem Bublíkem, 
kteří se rozmístili strategicky na vyvýšeném kůru v kostele. Po několika minutách proniklo do budovy 
gestapo, se kterým začali tři parašutisté vést přestřelku. Boj trval přes dvě hodiny. Odpor tří parašutistů 
byl zlomen poté, co jim došlo střelivo a Němci se je snažili usmrtit pomocí ručních granátů. Opálka a 
Bublík, ač zraněni střepinami, ještě si sami stačili posledním nábojem vzít život, i když Bublík zemřel až 
při převozu do lazaretu-SS v Praze-Podolí. Kubiš, kterého nejvíce zranily střepiny granátů, zemřel až 
v sanitce kde již byl v bezvědomí. Později byla těla obou posledně jmenovaných převezena zpět ke 
kostelu k identifikaci ke které byl přivezen i zrádce a konfident gestapa Karel Čurda. 

Ostatní parašutisté s napětím poslouchali boj svých kamarádů ukryti v kryptě kostela. Byli to Jozef 
Gabčík, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý a Josef Valčík. Když Němci ovládli prostory kostela, začali házet do 
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krypty granáty slzného plynu, které jim obránci vyhazovali zpět na ulici. Následoval pokus parašutisty 
vyplavit, k čemuž byli přivoláni protektorátní hasiči. Parašutistům se několikrát podařilo vystrčit hasičské 
hadice zpět na ulici a vedli palbu z krypty po německých vojácích. Při opakovaném pokusu o vystrčení 
hasičských hadic, přišli zásahem jednoho z hasičů o jejich žebřík, čímž přišli o možnost dál hasičům 
hadice účelně odrážet. Němci mezitím prorazili do krypty další vchod v oblasti zazděného starého 
vchodu za pomoci výbušnin. Následoval pokus německých vojáků proniknout do krypty. Jejich pokusy 
byly odráženy, jelikož obránci měli lepší podmínky pro boj (stříleli ze tmy na světlo a Němci museli 
sestupovat po schodech). Jejich boj skončil až nedostatkem jejich munice. Stejně jako jejich kamarádi 
parašutisté v horní části kostela se odmítli vzdát a také si hrdinně zvolili smrt střelnou ranou z vlastní 
zbraně. Vzhledem k tomu, že totožnost většiny parašutistů nebyla německým úřadům známa, byl 
k identifikaci těl po akci přizván Karel Čurda, konfident gestapa. 

Zrada Karla Čurdy 

Kromě parašutistických skupin jako Anthropoid, Silver A a Silver B byla na území protektorátu vysazena 
také skupina tří parašutistů s krycím názvem Out Distance. Jejími členy byli velitel skupiny Adolf 
Opálka, Ivan Kolařík a Karel Čurda. Kvůli mlze byl rozkaz k seskoku změněn a jako místo bylo určeno až 
místo poblíž Písku namísto zamýšleného Tábora, navigátor však udělal chybu (což nebývalo neobvyklé) 
a skupina seskočila 100 kilometrů východně od Písku, kde neměli žádné kontaktní adresy. Opálka byl 
lehce zraněn, Ivan Kolařík ztratil doklady a jeden kontejner (z původních dvou) se jim nepodařilo najít. 
Velitel skupiny v zájmu bezpečnosti nařídil, aby se skupina rozdělila. On zatím naváže kontakt 
s odbojem a dá jim o tom vědět. Navzdory výcviku a nejpřísnějšímu zákazu stýkat se s příbuznými, 
přeběhl Ivan Kolařík za rodinou na Slovensko. 

Za Heydrichiády Ivan Kolařík spáchal sebevraždu jedem, kvůli bezpečnosti rodiny, poté co od ní bez 
dokladů odešel. Přesto rodina Kolaříkova byla zastřelena 30. května 1942 v Brně. 

Karel Čurda uprchl za přítelkyní, se kterou měl před svým odchodem do zahraničí dítě. Později strávil 
několik týdnů u rodičů v době, kdy v Praze Kubiš s Gabčíkem provedli atentát. Noviny po atentátu 
neustále zveřejňovaly nová jména popravených osob. Byly vypáleny Lidice 10. června 1942. V novinách 
jednoho dne Čurda zjistí, že mezi odsouzenými k popravě je i jeho přítelkyně. Čurdova matka a jeho 
příbuzní se jej proto podle dosavadních svědectví snaží přimět k tomu, aby něco pro ni udělal. Čurda na 
úřadovnu gestapa v Kladně – (v době, kdy gestapo už bylo z dosavadních nevýznamných výsledků 
pátrání zoufalé) – dorazil s udáním. Gestapo začalo okamžitě s jeho výslechem, čímž byly potvrzeny 
výpovědi jiných zajatých parašutistů. Karel Čurda nevěděl, kde se teď ukrývají, ale měl jejich původní 
kontaktní adresy. Kontaktní adresy i jména lidí, kteří skupinám pomáhali. Tak se stalo, že např. rodina 
Moravcova (pozn. Nejedná se o rodinu Františka Moravce), kde bylo neoficiální velitelství všech 
parašutistů, byla také prozrazena. Marie Moravcová spáchala sebevraždu jedem před zraky manžela a 
svého syna, před zatčením gestapem. Gestapo mučilo jejího manžela i syna Vlastimila Moravce, ale 
manžel i přesto nic neprozradil. Moravec ml. Po dlouhém mučení, kdy mu mimo jiné ukázali mrtvolu jeho 
matky, nakonec prozradil, že parašutisté jsou schovaní v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. 

Dne 18. června 1942 končí po dlouhém sedmihodinovém boji s Němci život sedmi československých 
parašutistů. Karlu Čurdovi byla vyplacena odměna 0,5 milionu říšských marek, tj. ¼ celkové nacisty 
vypsané odměny 2 milionů říšských marek (stejná suma čekala dalšího zrádce – parašutistu Viliama 
Gerika – zbytek se rozdělil mezi 7 občanů říše a 53 menších udavačů z Protektorátu). 

Karel Čurda i Viliam Gerik byli po skončení války popraveni československými úřady 29. dubna 1947 za 
zločiny vlastizrady. 

Památník 

Historická podoba samotného místa atentátu se do dnešních dob nedochovala, v důsledku výstavby 
pražského komunikačního systému došlo k velmi radikální přestavbě celé křižovatky. Původní 
tramvajová trať z Holešovic do Troje přes Trojský most byla zrušena, samotný Trojský most byl také 
zcela přestavěn. Dnes v těchto místech probíhá dopravně velice rušná Severojižní magistrála (resp. Její 
část, která se nazývá Prosecká radiála). V místě tehdejší Kobyliské křižovatky je dnes autobusová 
zastávka a pod ní se nachází podchod pod magistrálou pro chodce. 

Samotnou událost po více jak 60 let nepřipomínala vůbec žádná pamětní deska či pomník. Na památku 
činu českých a slovenských parašutistů byly jejich příjmeními pojmenovány některé okolní 
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ulice. Památník Operace  Anthropoid byl odhalen až 67 let od události. Jeho autory jsou sochaři David 
Moješčík  MojDa a Michal Šmeral. Architektonické řešení zpracovali architekti Miroslava Tůmová a Jiří 
Gulbis. 

Údajný Heydrichův vůz, otevřený kabriolet značky Mercedes, je vystaven v Armádním muzeu na 
Žižkově v Praze. Vozidlo bylo použito Jiřím Sequensem při natáčení filmu Atentát. Podle některých 
informací se ale nejedná o původní vozidlo, nýbrž o služební vozidlo jiného nacistického pohlavára – 
velitele Malé pevnosti Terezín Heinricha Jöckela. Jiný automobil, který by snad mohl být původním 
Heydrichovým vozidlem, byl nalezen začátkem září 2009 v obci nedaleko Hradce Králové. 

 

Filmové adaptace 

První zpracování atentátu na Reinharda Heydricha se objevilo ve filmu Hangmen Also Die!, který natočil 
německý režisér Fritz Langjiž v roce 1943. Tento propagandistický snímek však o celé události 
pojednává „způsobem zcela vyfabulovaným.“ Dalšího zfilmování se námět dočkal roku 1964 ve 
filmu Jiřího Sequense Atentát. Třetího zfilmování se objevilo v roce 1975 v americkém snímku Operace 
Daybreak režiséra Lewise Gilberta. Dále byl tento atentát znázorněn ve výpravném filmu Otakara 
VávrySokolovo a v dramatu Petra Nikolaeva Lidice. O atentátu se pak zmiňují, ačkoliv jej přímo 
nezobrazují, i některé další filmy: Vyšší princip režiséra Jiřího Krejčíka, Protektor režiséra Marka 
Najbrta či Operace Silver A režiséra Jiřího Stracha. Atentát byl rovněž filmově znázorněn v 10. Dílu 
dokumentárního cyklu Hitlerovi bodyguardi (Hitler’s Bodyguard) nazvaném Hitlerovy nebezpečné cesty 
vlakem. Tento cyklus v roce 2008 připravila britská společnost Nugus/Martin Productions Ltd. 

V roce 2016 vstoupil do kin film Anthropoid, natáčený v britsko-francouzsko-české koprodukci. 

(zpracovala L. Hrušková) 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem svým členům, kteří v průběhu měsíce 
května a června  2017 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Naše přání putuje 
k pp.Libuši BRABENCOVÉ, Květuši SUDKOVÉ, Karlu HUDAKOVI, Miladě REZLEROVÉ, Oskaru 
HAUSMANNOVI, Boženě BEZDĚKOVÉ,Evě LUKESLOVÉ, Miluši DUŠKOVÉ, Ireně KOŠÍKOVÉ, 
Zdence KVAPILOVÉ, Věře ŠMÍDOVÉ, Karlu KAMENÁŘOVI, Ervínu RÝDLOVI. 
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