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Tisková zpráva 
5. ledna 2023 

 

„Silver A v paměti tří generací“  
Pardubice, 9. ledna 2023 

 
 
Památník Lidice a Československá obec legionářská pod záštitou ministra kultury a hejtmana 
Pardubického kraje, za podpory Pardubického kraje a Města Sezemice, pořádá čtrnácté setkání pamětníků 
paravýsadku Silver A, ležácké tragédie, pardubického odboje a jejich potomků. 
 
V pondělí 9. ledna se uskuteční již čtrnácté setkání spolupracovníků operace Silver A, členů jejich rodin a všech, 
kteří byli na této významné odbojové akci účastni. Akce bude zahájena ve 14 hodin pietní vzpomínkou a kladením 
květinových darů v areálu Larischovy vily (U Zámečku 549, Pardubice-Studánka). V tento den se podruhé z atria 
Larischovy vily rozezní zvony nazvané Zámeček a Ležáky. 
 

Hlavní program pak bude probíhat od 15.30 hodin v sále Sezemické domu (Husovo nám. 790, Sezemice), kde 
se kromě odborného příspěvku Eduarda Stehlíka s názvem „Paravýsadky známé i neznámé“ a hudebního 
vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky představí nová výstava „Heydrichiáda“. Ukázku z knihy 
Jejich osud – vysílačka Libuše od autora Jana Lána (vnuka Karla Svobody, člena odbojové skupiny Čenda) 
přečte herec a představitel Alfreda Bartoše z televizní minisérie Operace Silver A, pan Jiří Dvořák. 
  
Účast na setkání potvrdili za Senát Parlamentu ČR jeho místopředseda Tomáš Czernin, senátoři Miluše Horská a 
Jan Tecl, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, primátor Města Pardubic Jan Nadrchal, předseda ČsOL 
Pavel Budínský, ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plk. gšt. Petr Holý, velitel 43. výsadkového 
pluku Chrudim plk. Jiří Líbal, náčelník štábu VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová pplk. Viliam Beke. Mezi zhruba 
stovkou hostů nebudou chybět přímí účastníci odboje a jejich potomci, přeživší ležácké a lidické děti, zástupci 
Památníku Terezín, Památníku Zámeček, Národního památníku hrdinů Heydrichiády, ČSBS, ČsOL, Klubu 
výsadkových veteránů, Sdružení válečných veteránů, veteráni Policie ČR, Sokolské župy Východočeské, Sokolské 
župy podkrkonošské a starostové měst a obcí. 
 
Paraskupina SILVER A byla na území okupované vlasti vysazena 29. prosince 1941 společně se skupinami 
ANTHROPOID a SILVER B. 
Hlavním úkolem Silver A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím odbojem a jeho zahraničním vedením v 
Londýně, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Radistovi SILVER A Jiřímu Potůčkovi se 
podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti měsíců. SILVER A přímo spolupracoval 
s ANTHROPOIDEM a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu 
poskytováním radiového spojení. 
Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byl úspěšně proveden 27. května 1942 skupinou 
ANTHROPOID. Nacisté odvetou spáchali krvavé, brutální zločiny na českém národu. Vypálili a vyvraždili Lidice, 
Ležáky a popravili desítky přímých spolupracovníků výsadku SILVER A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další 
tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde přežili jen nemnozí. 
 
Kontakty: 

 
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR 
 
PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, ředitel Památníku Lidice 
tel.: +420 312 253 063 
e-mail: stehlik@lidice-memorial.cz 
 
Kamila Chvojková, vedoucí Památníku Ležáky 
Tel.: +420 739 335 734 
e-mail: chvojkova@lezaky-memorial.cz 
 
 
 
Příloha: 
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Program setkání 

Silver A v paměti tří generací 

9. ledna 2023 

 

14.00–14.45  položení květinových darů v areálu Larischovy vily v Pardubicích 

   přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice Eduardem Stehlíkem                

   úvodní projev místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Tomáše Czernina 

hlavní projev hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického 

   projev předsedy Československé obce legionářské Pavla Budínského 

státní hymna České republiky 

 

14.55–15.15  přesun autobusy do Sezemic  

 

15.20–15.30  uctění památky Alfreda Bartoše u jeho pomníku v Sezemicích 

 

15.30–15.40  přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice Eduardem Stehlíkem 

   (sál Sezemického domu, Husovo nám. 790, Sezemice) 

 

15.40–15.50  vystoupení Ústřední hudby Armády ČR 

 

15.50–16.00  úvodní slovo senátorky Miluše Horské 

 

16.00–16.10  vystoupení Ústřední hudby Armády ČR  

 

16.10–16.50  odborný příspěvek Eduarda Stehlíka na téma „Paravýsadky známé i neznámé“    

 

16.50–17.00              ukázku z knihy Jana Lána „Jejich osud – vysílačka Libuše“ čte Jiří Dvořák 

 

17.00–17.45  vernisáž výstavy „Heydrichiáda“ 

 

volná diskuze 

 

17.45   předpokládané ukončení akce 


