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Tímto bych vám ráda přála,
prosluněné svátky jara,
hudba aby vám v srdci hrála
a štěstěna se na vás smála.

Veselé Velikonoce!
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Milí a milé!
V době, kdy píšu tyto řádky, venku svítí sluníčko, jako by nám už chtělo říci: „Haló, jaro je za
dveřmi!“ A to je krása! Mám ráda prosluněné dny
a ještě raději se procházím po Lidicích v době, kdy
začínají kvést jarní krokusy nebo sněženky. Dívám
se do zahrad a roztávám v duši, stejně jako sníh
pod paprsky slunce. I vy skočte do jara rovnýma
nohama – ať už Dnem pro královny v Mateřském
centru nebo snad přímo Velikonoční výstavou
v naší Oáze Lidice – prostě a jednoduše:
Mějte krásně prosluněné dny!

Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
yy Děkujeme Obecnímu úřadu Lidice za milé blahopřání a dárek k našim narozeninám, které nám
předal pan Ramba a paní Kellerová.
Jaroslav a Libuše Řečínských

yy Děkuji OÚ Lidice a zastupitelstvu za blahopřání a dárkový balíček k mým narozeninám.

František Slavík

JUBILANTI V MĚSÍCI BŘEZNU
Milada Cábová

1.3.

91 let

František Slavík

2.3.

86 let

Věra Čepelová

3.3.

80 let

Pavla Vampolová

6.3.

83 let

Alena Kučerová

9.3.

75 let

Věra Živná

16.3.

70 let

Irena Čtrnáctá

19.3.

87 let

Jaroslav Eis

20.3.

90 let

Jaroslava Skleničková

27.3.

89 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.
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Zápis č. 4/ 2015 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
18. 02. 2015 v 17,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, M. Klapalová, B. Kučera, M. Ramba, H. Kohoutová
Omluveni: T. Skála, Ing. Monika Vaňhová, MBA
Ověřovatelé: M. Ramba, H. Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17,00 hodin, přečetla a doplnila program. OZ souhlasí s programem.
Program zasedání:
1. Informace o Svazu měst a obcí
2. Projednání žádosti o příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR – místní organizace Hořovice
3. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
4. Jmenování členů komisí a výborů
5. Schválení výsledků výběrového řízení na pronájem bytu v objektu zahradnictví č. p. 153
6. Schválení výsledků výběrového řízení na odbornou úpravu lip v ulici 10. června 1942
7. Projednání nabídky firmy Roza, s.r.o. na další využití objektu zahradnictví č. p. 153
8.	Projednání uzavření smlouvy s firmou RPA Tender, s.r.o. na zajištění realizace výběrového řízení
zahrady MŠ ze SFŽP
9.	Projednání uzavření smlouvy s Ing. Kaštánkovou na realizaci zateplení budovy obchodního střediska
10. Různé – a) žádost Památníku Lidice o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
		
b) žádost ZO ČSBS Lidice o příspěvek na pohoštění členů skupiny Arbeitskreis Politische
Bildung
		
c) žádost o vyjádření obce k uspořádání cyklistické akce „Cyklistický klub Vinohradské
Šlapky, o.s.
		
d) projednání návrhu Památníku Lidice na podobu pamětní desky Josefa Horáka a Josefa
Stříbrného
Ad1/ Projednání vstupu do Svazu měst a obcí. Starostka obce informovala OZ o možnosti vstupu obce
do Svazu měst a obcí. OZ tuto možnost projednalo a schválilo vstup obce do Svazu měst a obcí.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad2/ Projednání žádosti o příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR – místní organizace Hořovice. Starostka obce předložila OZ žádost Svazu tělesně postižených v ČR. OZ tuto žádost projednalo a zamítlo.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad3/ Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Starostka obce informovala OZ o zaslané žádosti Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. OZ
tuto žádost projednalo a zamítlo.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
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Ad4/ Jmenování členů komisí a výborů.
Pan Miroslav Ramba navrhl OZ členy výboru
kontrolní: Petr Klíma Renata Hanzlíková Miroslav Ramba
OZ schválilo členy kontrolního výboru.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Paní Monika Vaňhová zaslala OZ návrh na členy výboru
finanční: Lucie Štrougalová Jitka Sadílková Monika Vaňhová
OZ schválilo členy finančního výboru.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Paní Hana Kohoutová navrhla OZ členy komise
sociální: Marie Štrougalová Dana Vondrušková Hana Kohoutová
OZ schválilo členy sociální komise.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Paní Michaela Klapalová navrhla OZ členy komise
kulturní: Petra Radová Libuše Košková Michaela Klapalová
OZ schválilo členy kulturní komise.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Pan Bohumil Kučera navrhl OZ členy komise
životní prostředí: Jiří Černý Pavel Zámečník Bohumil Kučera
OZ schválilo členy komise životního prostředí.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad5/ Schválení výsledků výběrového řízení na pronájem bytu v objektu zahradnictví č. p. 153. Starostka obce
informovala OZ o výsledcích výběrového řízení na pronájem bytu v objektu zahradnictví č. p. 153. Do výběrového řízení se přihlásily dvě nabídky. Ing. Václav Rosenreiter a pan Petr Chalus. Komise navrhla nabídku č. 1
pana Ing. Václava Rosenreitera. Nabídka pana Ing. Václava Rosenreitera činila 6.100,– Kč/ měsíc + energie.
OZ schválilo výsledky výběrového řízení na pronájem bytu v objektu zahradnictví č. p. 153 a pověřilo
starostku obce podpisem smlouvy s panem Ing. Václavem Rosenreiterem.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad6/ Schválení výsledků výběrového řízení na odbornou úpravu lip v ulici 10. června 1942. Starostka obce
informovala OZ o výsledcích výběrového řízení na úpravu lip v ulici 10. června 1942. Výběrového řízení se
zúčastnily tři nabídky – výsledné pořadí: Firma Zahrady Janeček, Treewalker s.r.o. a Roza CZ, s.r.o.
Komise navrhla schválit nejnižší nabídku firmy Zahrady Janeček, která činila 54.780,– Kč. OZ schválilo
tuto nabídku a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s firmou Zahrady Janeček.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad7/ Projednání nabídky firmy Roza, s.r.o. na další využití objektu zahradnictví č. p. 153. Starostka obce
předložila OZ nabídku firmy Roza, s.r.o. na další využití objektu zahradnictví č. p. 153. OZ tuto nabídku
důkladně projednalo, vzalo na vědomí a pověřilo starostku obce jednáním s firmou Roza, s.r.o. a konzultací s právním zástupcem obce JUDr. Vladimírou Krupičkovou.
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Ad8/ Projednání uzavření smlouvy s firmou RPA Tender, s.r.o. na zajištění realizace výběrového řízení
zahrady MŠ Lidice ze SFŽP a na podání dotace. OZ tuto možnost projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad9/ Projednání uzavření smlouvy s Ing. Kaštánkovou na realizaci zateplení budovy obchodního střediska. Starostka obce předložila OZ k projednání smlouvu s Ing. Kaštánkovou na realizaci zateplení budovy
obchodního střediska v centru obce. OZ tuto možnost projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce
podpisem smlouvy se společností Agripo- Ing. Kaštánková.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad10/ Různé
a) Žádost Památníku Lidice o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Starostka obce předložila OZ
žádost Památníku Lidice o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, konkrétně jde o Dub zimní a Břízu
bělokorou na pozemku p. č. 420/27. OZ žádost projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
b) Žádost ZO ČSBS Lidice o příspěvek na pohoštění skupiny Arbeitskreis Politische Bildung. Starostka
obce předložila OZ žádost ZO ČSBS Lidice o příspěvek na pohoštění skupiny Arbeitskreis Politische
Bildung. Příspěvek bude ve formě obědů v Lidické galerii. OZ tuto žádost schválilo.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
c) Žádost o vyjádření obce k uspořádání cyklistické akce „Cyklistický klub Vinohradské Šlapky, o.s. Starostka obce předložila OZ žádost o vyjádření obce k uspořádání této cyklistické akce. OZ tuto žádost
projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
d) Projednání návrhu Památníku Lidice na podobu pamětní desky Josefa Horáka a Josefa Stříbrného.
Starostka obce informovala OZ o návrhu PL na podobu této desky. OZ vzalo na vědomí.
Zasedání ukončeno v 18:28 hodin.

MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA NABÍZÍ
Mikroregion Údolí lidického potoka nabízí všem organizátorům kulturních a společenských akcí v členských obcích mikroregionu zveřejňování pozvánek na tyto Vaše akce na webu www.mulp.cz.
Vaší pozvánku stačí zaslat na adresu info@mulp.cz a pozvánka bude bezplatně zveřejněna na webu
mikroregionu. Prezentujte svou práci v rámci mikroregionu a zajistěte si tak větší účast návštěvníků na
Vašich akcích.
Dále byl na webových stránkách mikroregionu spuštěn adresář firem, který je určen pro prezentaci firem,
podnikatelů a malých živnostníků, kteří sídlí v členských obcích Mikroregionu údolí Lidického potoka.
Mikroregion tvoří tyto obce: Buštěhrad, Hřebeč, Stehelčeves, Velké Přítočno, Malé Přítočno, Lidice,
Makotřasy, Pletený Újezd, Dolany a Číčovice. Patříte-li mezi ně a chtěli byste si sem přidat údaje o své
firmy či živnosti, můžete se přihlásit pomocí formuláře na webu www.mulp.cz/firmy/.
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POCHOD LIDICKÝCH ŽEN PŘEDSTAVEN
V DRÁŽĎANECH A ČESKÉ LÍPĚ
Text a foto: Milena Městecká

Vloni s námi Annemarie a Hildegart z Drážďan vyšly na pochod z Bernsdorfu. Hildegart, která perfektně
mluví česky, ač v Čechách žádné příbuzné nemá, s námi prošla jeden den až do Panschwitz. S Annemarie jsme přespaly v ubytovně pro poutníky v klášteře Panschwitz a došla s námi druhý den dalších do Demitz-Thumitz. Na trase jsme leccos zažily a domluvily se, že příští rok připravíme besedu v Drážďanech
a zkusíme získat pro pochod další příznivce.
Domluveno, uděláno – v sobotu 31. ledna
jsme jeli do Drážďan na besedu v ÖIZ, tedy
Ekumenickém Infocentru. Autem vyrazily
z Čech dvě posádky – lidicko-kladenská,
Jirka, Míša, Daniela, Katka, všichni už šli
pochod a s nimi Andrea z Dobrovolnického
centra Kladno, která se na něj letos chystá.
A z Prahy se mnou Lenka-překladatelka z FF
UK, která mimochodem překlad zvládla bravurně a zcela nezištně poskytla své služby,
aniž by nás předtím znala. A s námi ještě další Katka, členka Výboru pro Ravensbrück za ČR, která
pochod chce letos projít, v rámci svých možností, celý. Její maminka byla totiž vězněna v Ravensbrücku.
V krátké prezentaci jsme vyprávěli o osudu Lidic, o zoufalém stavu v přeplněném KT Ravensbrück
v zimě 1944/45, o vyhnání žen z tábora na pochod smrti. Snažili jsme se citovat vzpomínky Lidických
žen a dalších pamětníků, které často slýcháme na besedách s nimi, přenést na všechny posluchače
atmosféru tehdejších dnů. A pak atmosféru našeho pochodu, po stopách toho, co tehdy ženy prožily. Ať
už pod dozorem SS stráží nebo poté, co je opustily a nechaly na pospas osudu. Mluvili jsme o tom, co se
odehrálo dále, při návratech a v době těsně po válce. Katka Hládková vyprávěla o osudech své babičky,
Lidickém dítěti Emílii Chválové. Ostatní o svých dojmech z pochodu.
Posluchačů nebylo mnoho, ale o to pozorněji vše vyslechli. Byly mezi nimi i tři studentky, které se před
několika lety účastnily projektu s Lidickými dětmi, navštěvují totiž stejnou školu v Drážďanech-Bühlau,
jako kdysi v dětství pan Václav Zelenka. Do Lidic se tehdy podívaly a posílají všem, jež tady poznaly, pozdravy. Možná je na pochodu znovu uvidíme. Mezi posluchači byla
i koordinátorka drážďanského centra pro uprchlíky, další žena, která mluvila téměř plynně česky, ale také rusky i anglicky. Myšlenka
pochodu ji nadchla a paralela návratu Lidických žen a dětí s osudy
dnešních uprchlíků z míst mnoha válečných konfliktů všechny zaujala.
Ještě jsme ani nestačili poděkovat za pozvání do Drážďan a už
přišlo další. Tentokrát na přednášku do Obchodní akademie v České Lípě. Josef Doškář z Nového Boru požádal pana Stanislava Motla, aby nám při promítání svého filmu Vlak do pekla o židovském
chlapci, jenž v úkrytech přežil dobu protektorátu, nechal prostor na
představení letošního pochodu. Oběma jim za to patří velký dík.
Obchodní akademie v České Lípě totiž stojí na stejném náměstí
jako bývalý klášter, dnešní muzeum, kde pětice Lidických žen při
návratu z Ravensbrücku poprvé přespala ve vlasti. V roce 2012 jim
zde byla odhalena pamětní deska s jejich jmény.
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Studenti se na tuto budovu dívají z oken každý den. Pan Motl je jako vždy svým nenapodobitelným
přívalem poutavého vyprávění zaujal, seděli velmi tiše a naslouchali pak napjatě vyprávění o pochodu,
který prošel tak blízko míst, kde se právě nacházeli. A zase tři studentky přišly se zájmem o pochod, prosily přítomné pány učitele, zda jim dají volno na celých 14 dní. Tak uvidíme, zda jim nadšení vydrží, byly
by prvními chodci ze severních Čech na trase.
Chcete-li se dozvědět více, přijďte na besedu o historii a letošním ročníku pochodu ve čtvrtek 9. dubna
do Oázy Lidice. A nejlépe – přidejte se letos k nám!

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÝTVARNOU DÍLNU
V LIDICKÉ GALERII

Pojďte se připravit na Velikonoce s Patem a Matem. Srdečně Vás zveme
na výtvarnou dílnu pro děti s názvem Pat a Mat slaví Velikonoce, která se uskuteční v sobotu
28. března 2015. Děti uvidí pohádku Jak Pat a Mat slavili Velikonoce. Společně si nabarvíme vajíčka netradičním způsobem a vytvoříme loutku Pata a Mata.
Dílna probíhá od 14 do 16:00 hodin v budově Lidické
galerie.
Poplatek za dílnu je 20,– Kč, pracovní oblečení nutné.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte na:
chvapilova@lidice-memeorial.cz,
tel. L. Chvapilova 312 253 063, 739 562 267 nebo
osobně v recepci LG
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PRVNÍCH DESET MINUT SÓLO ZA KNIPLEM TIGER MOTH T-1024
Text a foto: Antonín Nešpor

Jak dlouho na ten okamžik Josef Horák čekal?
Dlouho, až do 7. září 1941.
Rok a půl mu trvalo, než se dostal ke zbrani, ke které tíhnul už z vojenské akademie – přesněji
od 29. prosince 1939, kdy odešel s Josefem Stříbrným a Václavem Študentem do ilegality bojovat
proti Hitlerovi.
Dlouhou cestu urazili všichni naši vlastenci, kteří se rozhodli bojovat za republiku. Krátké na tom
všem bylo jen rozhodování, zda bojovat, nebo zůstat doma.
Vojíni i důstojníci v záloze, opouštějící republiku všemi možnými směry byli to vlastenci, odhodlaní bojovat proti fašismu a za vlast položit své životy. Nebyl to rozkaz jejich nadřízených velitelů, ale
potřeba splnit svou vojenskou povinnost. Poslední regulérní rozkaz, který museli splnit – ač neradi,
byla demobilizace. Pak už, po záboru Československa byli z armády jen propouštěni do civilu.
Přesně podle své přísahy se zachovali tisíce našich odhodlaných!
Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou
ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti jejich nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez
váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její
svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale
až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!

Sedící druhý zleva, v době konání kurzu, npor. let. Josef Horák.

Dá se snad vykládat tato vojenská přísaha jako planá slova těch, kteří mohli klidně zůstat doma
a chodit do práce a pracovat nikoliv pro vlast, ale pro nepřítele?
Jenomže oni význam slova DOMA cítili jinak. Domov byl pro ně svobodné Československo, nikoliv Protektorát.
Ten nenáviděný režim, který Němci na naší zemi uvalili, musel být zlikvidován.
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Nebyl to tedy útěk za dobrodružstvím, ale osobní potřeba svobodně bránit napadenou republiku.
Nelze se divit, že věrni své přísaze odešli a mnozí daleko od domova padli. Není to nepochopitelné, přestože stačil okamžik a zůstali tam. Někteří ani svůj hrob nemají, mnohé pohltilo jejich poslední
bojiště – moře.
K tomu, aby mladí muži bojovali proti nepříteli nemuseli mít dobrodružnou povahu. Byli však
odhodlaní. To je to, co mnoho lidí dnes už nechápe. Dnes je málo kdo vychováván k vlastenectví, ne
tak jako tehdy Josef Stříbrný a Josef Horák byli vedeni svými rodiči a ve škole.
Každý z těch odvážných mužů měl svoje představy, jak bojovat. Všichni toužili být u své zbraně,
avšak některým se to hned nedařilo. Jiní se díky svým schopnostem dostali tam, kde se později
dokonale realizovali.
Třeba právě Josef Stříbrný byl zařazen zpočátku
k pěchotě u československé samostatné brigády. Když
se přihlásil k letectvu a prošel patřičným výcvikem, stal
se z něj velmi úspěšný navigátor a do konce války už
svoje postavení jen upevňoval. Takových navigátorů
z řad našich důstojníků, jako byl Josef Stříbrný, bylo ovšem poskrovnu.
Josef Horák po skončení obchodní akademie v Praze
šel na vojnu. Po vojně nastoupil v roce 1936 do Prostějova do školy pro důstojníky v záloze. V letech 1937 – 1938
absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě,
kde byl 14. srpna 1938 slavnostně vyřazen jako poručík
letectva. Potom následoval v roce 1939 aplikační kurs
pro poručíky letectva v Prostějově.
V Británii ho přidělili k 311. československé bombardovací peruti. Doma vycvičený navigátor se stal palubním střelcem, kterých bylo ke konci bitvy o Británii nedostatek. Jako palubní střelec přežil bombardovací útoky na Němci okupovaná území v délce trvání
125 hodin, a tak byl v červnu 1941 vybrán do pilotního výcviku.
Právě tehdy, 7. září 1941, poprvé letěl jako první pilot.
Sólo test trval sice jen deset minut, avšak byl to vysněný okamžik, od kterého byl připraven
bojovat jako pilot. Let absolvoval na stroji Tiger – Moth T 1024. Díky svému instruktorovi, Sgt. Janu
Douchovi se z palubního střelce stal pilot 311. bombardovací perutě RAF.
Bojová nasazení jako pilota bombardéru však teprve začala.
Po ukončení pilotního kurzu začal Josef Horák pilotovat letadla Oxford, od února 1942 pověstné
Wellingtony.
Během svého působení vystřídal dalších několik typů letounu Vickers Wellington podle toho, jak
byly během války do 311. bombardovací perutě Royal Air Force dodávány.
Poslední válečný let absolvoval den před ukončením II. světové války – 7. května 1945.
Pod znakem 311. československé bombardovací perutě s vyobrazeným cepem a řemdihem
a s husitským heslem „Na množství nehleďte!“ nalétal 736 hodin.
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GENERÁL GASTRO ANEB REPORTÁŽE OD PLOTNY
Text: Michaela Klapalová

Milí a milé,
také trpíte „večeřovým syndromem“?  Já ano! Určitě se ptáte, co to znamená. To je když si najednou uvědomíte, že je večer a že byste rádi něco snědli, ale aby to bylo rychle hotovo, jednoduché
a přitom abyste si na tom pochutnali a měli pocit, že jste se k večeři neodbyli. Někdo to má možná
i s bonusem – aby to chutnalo dětem. A jednu takovou vychytávku na rychlou a báječně chutnou
večeři vám tu dnes představím a troufám si říci, že vám jí pochválí i vaše ratolesti. Jdeme na to.

ZAPEČENÉ MASOVÉ KOULE
Potřebujeme na cca 6 porcí:
280 g rajčatové passaty
1 lžička cukru
1 lžíce nasekané bazalky
2 – 4 střední bagety
2 – 3 koule mozzarelly
Na masové koule:
1 lžíce olivového oleje + olej na pečení
1 malá cibule, nasekaná
3 stroužky česneku, prolisovaný
4 plátky světlého chleba, zbaveného kůrky
125 ml mléka, nejlépe v pokojové teplotě
500 g mletého masa, směs vepřového a hovězího v poměru 1:1
sůl, pepř
Nejprve udělejte masové koule: Olej rozehřejte v pánvi, přidejte cibuli a 5 minut ji opékejte doměkka. Poté přidejte česnek a minutku opékejte. Odstavte a nechte zchladnout. Chleba dejte do
mísy, zalijte mlékem a nechte 5 minut stát, aby střída nasákla veškerou tekutinu. Pak do mísy přidejte cibuli a česnek z pánve a maso, důkladně promíchejte.
Podle chuti směs osolte a opepřete a vytvarujte z ní kuličky. Postupně je na oleji opékejte 5 – 7 minut ze všech stran, pěkně rovnoměrně.
Passatu smíchejte s cukrem a bazalkou. Bagety podélně rozřízněte, potřete ochucenou passatou, na každou dejte 2 – 4 masové koule (podle velikosti jak se vejdou), posypte mozzarellou nebo
z ní dělejte jen plátky a s masovými kuličkami je prokládejte. Já to udělala právě tak a bylo to dle
mého jednodušší a sýr tak i lépe držel na bagetce. Pak už stačí na pět minutek zapéct pod rozpálený
gril v troubě a je to!
Váš Generál Gastro
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. (OÁZA)
Text: Michaela Indráková

Vážení a milí čtenáři, přátelé.
Zima nám prakticky ještě nic nepředvedla (pro někoho naštěstí, pro jiného bohužel) a už se blíží jaro. Rok 2015
začal před více než dvěma měsíci a i my v Oáze po pomalejším lednovém a únorovém rozjezdu (způsobeném
nejen zimním spánkem, novoročním lenošením, ale i chřipkovými epidemiemi) přidáváme na aktivitě. V březnu, jak
dále uvidíte v samostatném březnovém programu a v pozvánkách na jednotlivé akce, to opět bude v Oáze „žít“.
Ale pěkně popořádku. Stále pravidelně cvičíme. V letošním roce každé pondělí a středu od 18:30 do
19:30. Bohužel nás chodí opět méně, než začátkem školního roku 2014/2015, ale nezoufáme a stále na Vás
čekáme . Pokud by u některých z Vás byl důvodem neúčasti pro Vás nevhodný čas začátku či konce cvičení, tak neváhejte a přijďte se přesto aspoň na chvíli podívat nebo dejte prostě vědět. Časové posuny jsou možné – jsme schopny čas cvičení přizpůsobit dle požadavků pravidelně docházejících cvičenek. Pokud je problém stud, tak to je opravdu zbytečné. Ten odhoďte vždycky, když jde o dobrou věc, nejen v tomto případě…
Každé úterý od 14:00 cca do 16:00 se při kávičce nebo čaji setkávají (už nejen) obyvatelé Oázy v kroužku Klub v Oáze. Na ten jsou samozřejmě taktéž zváni další zájemci z Lidic či okolních obcí, kteří si chtějí
posedět, popovídat, něco vyrobit, vyzkoušet apod.. V průběhu února a následně i března se pečlivě v kroužku
připravujeme na již tradiční velikonoční výstavu. Je to totiž k nevíře, ale největší křesťanské svátky jsou opět
za dveřmi – letos připadají již na začátek dubna. A víkend před Velikonocemi se Vám i nám budeme snažit
zpestřit tradiční Velikonoční výstavou.
Velikonoční výstava se letos uskuteční týden před Velikonocemi. Tj. v pátek 27.3. a v sobotu 28.3. Těšíme se na Vás, že si přijdete prohlédnout nejen výtvory naše, ale i dalších šikovných vystavovatelů.
V neposlední řadě musím zmínit ještě další program, který jsme pro Vás připravili společně s jedním ze
zakladatelů Mementa Lidice – sdružením Concordia Pax. Jde o třetí setkání z cyklu *Lidický senior 2015*.
Tentokrát s Doc. MUDr. Zdeňkem Susou, CSc., který bude vyprávět příběhy a zážitky ze života, které Vás
zcela jistě zaujmou.
Jedná se o již druhou návštěvu pana docenta Susy v Oáze v krátké době. Jako hosta jsme jej i s jeho
milou paní totiž přivítali už letos v lednu při úplně prvním setkání tohoto nového cyklu. Musím se přiznat, že
jsem z besedy s ním byla velmi nadšená. Zapůsobil na mě nejen svými odbornými znalostmi z oboru lékařství,
ale i svým příjemným a vstřícným vystupováním a především jeho slovy, která jak jsem se sama přesvědčila,
přecházejí v praxi v činy! Jedná se o velmi všestranně zaměřeného, vzdělaného a zkušeného člověka, jenž
má opravdu co sdělit a předat. Tentokrát nám (Vám) pan docent představí své knihy a bude povídat především
o svém velkém koníčku – cestování. Beseda se koná ve čtvrtek 26.3. a je takéž samozřejmě určena pro
širokou veřejnost – využijte šance setkat se s touto vyjímečnou osobností.
Takže Vám všem přeji příjemné zbývající zimní dny i první dny jarní a těším se s řadou z Vás na setkání při
nějaké akci v Mementu Lidice, o.p.s. – v domě „nejen pro seniory“ v naší obci Lidice.
Memento Lidice a Concordia Pax si vás dovolují pozvat na 3. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2015*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162 ve čtvrtek 26. března 2015 od 15 hodin
HOSTEM BUDE

lékař a spisovatel Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc.

Host bude vyprávět o svých cestách, knihách, ale i lékařské praxi a rád zodpoví všechny Vaše dotazy …
Občerstvení           Vstup volný
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OÁZA LIDICE (MEMENTO LIDICE)
Josefa Stříbrného 162, Lidice pořádá

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
která se koná v sále Oázy

v pátek 27. března 2015 od 9.00 do 18.30
v sobotu 28. března 2015 od 9.00 do 16.00
K vidění budou nejrůznější ručně dělané výrobky zejména
s velikonoční tématikou a jarními motivy.
V nabídce budou i drobné dárečky ruční výroby pro jakoukoli příležitost.
Přijďte získat inspiraci k velikonoční výzdobě
a především se s námi velikonočně naladit.

12

Lidický zpravodaj

Březen 2015

13

text: Irena Přibylová a Petra Radová
Milí návštěvníci,
letos nám zima svou sílu moc nepředvedla, za sněhem a zimními radovánkami musíme vyrazit na hory,
ale upřímně, my už se těšíme na jaro, na jeho vůni, hřejivé sluneční paprsky a hlavně na akce, které se
k jaru váží a které jsme pro Vás mimo jiné na březen připravili.
Ve spolupráci s lidickou mateřskou školou pro Vás chystáme program „Příprava na školku“. Tento
program zahrnuje spoustu zajímavých aktivit – Den otevřených dveří v MŠ, návštěvy školky, Zvykací
kroužek či besedu s paní ředitelkou školky. S „Přípravou na školku“ začínáme právě v březnu a to Dnem
otevřených dveří spojeným s první návštěvou školky.
A jakých akcí se v březnu můžete zúčastnit? Nejprve se všechny dívky a ženy mohou těšit na Den pro
královny – odpoledne plné odpočinku, zkrášlovacích procedur a spousty domácích dobrot.
Na konci března nás pak čekají již zmiňované jarní akce. Pro děti připravujeme už v pořadí páté Předvelikonoční hraní a pro dospělé tradiční Jarní a velikonoční výtvarnou dílnu.
Všechny březnové akce vyžadují Vaše předběžné přihlášení, proto neotálejte a přihlaste se hned na
www.mclidicky.cz. 
Užijte si nádherné první jarní dny i krásné Velikonoce!

Program MC Lidičky NA BŘEZEN 2015
2. 3. 2015	od 9:30 hod. – první návštěva školky v rámci programu „Příprava na školku“ = Den
otevřených dveří v MŠ Lidice. Pokud se chcete tohoto programu zúčastnit, přihlaste se co
nejdříve na www.mclidicky.cz, kde najdete příslušný formulář i podrobnější informace. Sraz
účastníků programu v 9:30 hod. v MŠ.
7. 3. 2015 	od 14:00 hod. – Den pro královny. Čím může být Vašemu tělu prospěšná masáž? Jaké
druhy masáží existují? Zajímají Vás informace týkající se aromaterapie? Přijďte na besedu
s naší masérkou a cvičitelkou. Budeme si povídat o tom, proč je tato forma péče o naše
tělo prospěšná, jaké jsou druhy masáží a jak na naše tělo působí, proč je dobrá aroma-masáž a jaký vliv má vůně na naši tělesnou schránku i psychiku. Pokud budete mít zájem,
můžete se nechat namasírovat. Také můžete využít služeb pedikérky, manikérky a kosmetické poradkyně, která nabízí liftingovou kúru, maskování a můžete se nechat zdarma
nalíčit. Především si však uděláte pohodové odpoledne jen pro sebe. Určitě nebude chybět
něco dobrého na zub a příjemná atmosféra. Pokud tedy máte chuť odpoutat se od Vašich
běžných starostí, jste srdečně vítány. Abychom měli pro každou z Vás dostatek prostoru,
prosíme, přihlaste se na www.mclididcky.cz a to nejpozději do 3. 3. 2015.
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28. 3. 2015 	od 10:00 hod. - Předvelikonoční hraní – Přijďte si
užít dopoledne plné velikonoční zábavy. Půjdeme po
stopách velikonočního zajíčka, budeme tvořit, soutěžit a na závěr již tradičně budeme hledat vajíčka,
která zajíček ztratil při svém velikonočním putování.
Vstupné 40 Kč. Sraz účastníků před MC Lidičky. Bližší informace o akci a přihlašovací formulář najdete na
www.mclidicky.cz. Rezervace na akci je nutná
nejpozději do 24. 3. 2015.

29. 3. 2015 	od 14:00 hod. – Jarní a velikonoční výtvarná dílna pro dospělé – přijďte si vlastnoručně vyrobit jarní
a velikonoční dekoraci nebo věnec na dveře. Všechen
potřebný materiál, ozdoby i živé květiny do dekorací
budou k dispozici na místě. Cena dekorace bude stanovena dle použitého materiálu + vstupné do centra
30 Kč, pro členy MC 20 Kč.
	V případě Vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 22. 3. 2015, on-line registrační formulář je
k dispozici na www.mclidicky.cz.

TERMÍNY PRO SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO,
KOVOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU:
11. 4. 2015

11. 7. 2015

26. 9. 2015

Stanoviště kontejneru pro velkoobjemový odpad:
8:00 – 9:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
9:30 – 10:30 ulice Oradourská (před č. p. 159)
11:00 – 12:00 ulice Josefa Stříbrného (parkoviště u Oázy/Memento Lidice)
Kovový + nebezpečný odpad
8:00 – 11:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
Časy přistavení kontejnerů jsou orientační, děkujeme za pochopení. Upozorňujeme, že stavební
suť do kontejnerů nelze vyvážet. Všechny výše uvedené svozy jsou zdarma a případné dotazy rádi
zodpovíme na tel. čísle: 312 253 083
Upozornění: Celá akce je organizována v zájmu a pro občany Lidic s možností uložení odpadů
v objemu odpovídajícímu běžné spotřebě či uložení upotřebených starých věcí. Uložení nadměrných
objemů, příkladně z rozsáhlých rekonstrukcí domů může být odmítnuto v zájmu zajištění přiměřené
kapacity pro všechny občany Lidic.
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Památník Lidice připravuje stálou expozici o výstavbě nových Lidic a jejich bytové kultuře.
Otevření expozice je plánováno na rok 2017 v rodinném domě č. p. 116.
Pokud máte doma původní kusy nábytku, které patřily k vybavení lidických
rodinných domů, a již je nepotřebujete, rádi bychom je do této expozice získali.
Oceníme buď zaslání fotografií, nebo se rádi přijdeme podívat osobně.
Více informací Vám poskytne Luba Hédlová, hedlova@lidice-memorial.cz,
tel. 734 373 075. Děkujeme za Vaši spolupráci!
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1.SETKÁNÍ LIDICKÝ SENIOR V OÁZE
29. ledna 2015 u nás v Oáze proběhlo 1. setkání
LIDICKÝ SENIOR. Na besedu přijel pan MUDr.
Zdeněk Susa CSc, lékař a spisovatel. Bylo to
takové komorní povídání o zdraví, správném
stravování, povídání ze života lékařů a došlo
i na spoustu dotazů. Na všechny nám pan doktor
ochotně odpovídal. Součástí besedy bylo i malé
pohoštění s kávičkou.
Nakonec nám pan Susa slíbil, že zase mezi
nás přijde a bude nám povídat o svých cestách.
Už se na něho moc těšíme. Umí totiž moc hezky
vyprávět. Věříme, že i na dalším setkání se budeme bavit a bude to i pro naše poučení. Přijďte
také mezi nás. Rádi vás přivítáme.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
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Text a foto: Libuše Doušová

Text: Jiří Černý

Publikace „Lidice po Lidicích“ k zapůjčení v knihovně v Lidicích
Hned začátek kalendářního roku, během něhož si průběžně připomínáme a budeme připomínat
70. výročí konce druhé světové války, přinesl knižní novinku věnující se naší obci Lidice. Publikace
Gabriely Havlůjové s příznačným názvem „Lidice po Lidicích“ se na rozdíl od řady jiných děl nezabývá vyhlazením Lidic ani válečnými událostmi, které vypálení obce předcházely, ale naopak představuje střípky z vývoje nastalého až po lidické tragédii z června 1942. Nejedná se však o kroniku
nových Lidic ani detailní rozbor novodobé historie. Na třiceti stránkách publikace najdeme kapitoly
věnované ohlasům lidické tragédie doma i ve světě (podrobněji zejména informuje o hnutí Lidice
shall live a osobě Sira Barnetta Strosse, nezapomíná se ani na ženy jménem Lidice) stejně jako
několika vybraným momentům z dění v obci samotné. Zabývá se odkazem a symbolem Lidic a jak
se k tomuto odkazu přistupovalo v průběhu jednotlivých etap poválečných dějin. Text je doplněn
řadou fotografií. Domnívám se, že zejména čtenáře z řad obyvatel Lidic či častých návštěvníků obce
knížka nevyhnutelně přivede k vlastnímu zamyšlení, co pro každého z nás odkaz a symbol Lidic
představují, co pro nás znamenají a jaké mají místo v dnešním světě.
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O poslání a určení publikace hovoří i autorčino věnování uvedené
v úvodu: „Tuto publikaci věnuji všem, který si svůj tragický osud nevybrali, ale přesto jim byl celý život připomínán.“
Gabriela Havlůjová je v Lidicích dobře známá, neb se zde často pracovně i soukromě účastní mnoha akcí. V publikaci vychází z textu své
diplomové práce zabývající se Lidicemi, čerpá z vlastních osobních zkušeností z Lidic a rozhovorů s pamětníky nebo jejich potomky.
Gabriela jeden výtisk své knihy ráda věnovala i Veřejné knihovně Lidice, kde je k dispozici všem čtenářům. Za tento dar velmi děkujeme – zejména si vážíme toho, s jakou samozřejmostí se odehrál. Jsme rádi, že
knížka bezprostředně vztahující se k naší obci nebude ve fondu knihovny chybět a věříme, že si zde najde mnoho čtenářů.

NOVÁ NABÍDKA KNIH Z VÝMĚNNÉHO FONDU

Dne 24. 2. jsme do lidické knihovny převzali soubor 170 knih z výměnného fondu Středočeské
vědecké knihovny v Kladně. Čtenáři se tak mohou těšit na spoustu zajímavých titulů všech žánrů.
Srdečně zveme k návštěvě knihovny. Věříme, že každý si mezi novými knihami najde tu svou.
Z nových knih představujeme:
Jo Nesbø – Netopýří muž
Kriminální romány norského autora Joa Nesbøho (opravdu se jeho jméno takto skloňuje:-)) patří
mezi světové bestsellery a i v lidické knihovně je čtenáři často poptávají.
Samozřejmě i v knize Netopýří muž figuruje v hlavní roli Harry Hole, policista z Osla. Tentokrát je
poslán do Sydney, aby vyšetřil vraždu mladé norské herečky. Ukazuje se, že její případ není jediný
– na západním pobřeží Austrálie se mladých blondýnek stalo obětí násilí vícero. Psychopatického
vraha je třeba dopadnout co nejdříve....
Vedle tohoto krimirománu můžeme nabídnout od stejného autora titul pro děti a mládež – knihu
z taktéž velmi populární série „Doktor Proktor“, konkrétně „Doktor Proktor a velká loupež zlata“.
Jedná se o vtipný a napínavý příběh, v němž hlavní hrdinové (v čele s doktorem Proktorem) musí
proniknout do gangu nejnebezpečnějších zločinců v Británii, aby zachránili Norsko před chudobou.
Pavel Kosatík – Manželky prezidentů (Deset žen z Hradu)
V únoru se v Památníku Lidice v rámci cyklu „Lidické zimní večery - Křeslo pro...“ představil Pavel
Kosatík – český spisovatel a publicista, autor literatury faktu týkající se zejména novodobých dějin Československa a také našich význačných osobností (Pavel Kosatík je
mimo jiné autorem scénáře velkého a úspěšného televizního projektu České století). Všichni návštěvníci této besedy měli možnost udělat si vlastní
představu o tom, jak velké jeho dílo je (rozsahem i kvalitou).
V lidické knihovně je nyní k zapůjčení kniha Manželky prezidentů, o níž
během večera taktéž padla zmínka. V této rozsáhlé knize Pavel Kosatík
poutavě vypráví příběhy manželek všech československých, resp. českých
prezidentů: deseti, které stály po boku svých mužů v prezidentské funkci,
a dvou, které se jejich nástupu do prezidentského úřadu nedožily. Na jejich
životních příbězích s nadhledem sobě vlastním sleduje každodennost „velkých dějin“.
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NOVÉ KNIHY VYCHÁZEJÍ JIŽ V BŘEZNU

Text a foto: www.lidice-memorial.cz

V březnu vycházejí dvě nové publikace z dílny autorů Klubu literatury faktu a Památníku Lidice.
Historie druhé světové války je často zpracovávaným tématem. V množství dat a informací se však
může čtenář občas ztrácet. Z tohoto důvodu připravil Roman Cílek publikaci Čas slz a vzdoru – Kalendárium 2. světové války. Toto literární dílo mapuje klíčové události druhé světové války v chronologickém sledu a umožňuje tím rychlou orientaci v tragické válečné minulosti.
Dalším významným autorem, který ve spolupráci s Památníkem Lidice zpracoval historii nacisty
vypálené obce Javoříčko, je Přemysl Veverka. Jeho kniha s názvem Věčné údolí Javoříčka bude
taktéž představena v březnu tohoto roku jako vklad k 70. výročí vypálení Javoříčka. Slavnostní křest
obou knih proběhne dne 17. března v Lidické galerii během kulturního pořadu Křeslo pro Václava
Klause.
Publikace bude možno zakoupit v Památníku Lidice nebo objednat prostřednictvím internetového
obchodu Památníku Lidice.

LIDICKÝ TURISTA

Text: Michaela Klapalová

Jak se takový člověk stane turistou? J Tuto otázku jsem si položila poměrně nedávno. Vždy jsem přírodu a výlety milovala, ale aby ze mne byl nějaký zapálený turista
– to jsem teda určitě nebyla. A už vím, co za to může. Turistický deník. Ano, zcela
alibisticky říkám, že za to může on a pár lidí, kteří mě donutili si jej koupit. Právě díky
tomuto malému nenápadnému notýsku pro vás chystám hned několik výletů a tipů na
dovolenou po českých luhách i hájích.
A co víc – díky tomuto malému fešákovi mě turistika pěšky i kolmo začala bavit tou nevyšší
měrou. Pokaždé, když mám volného času, tak ráda vyrážím za poznáním a každý takový výlet či
procházku se divím, kolik toho tady v okolí máme a jak málo o tom
všem víme.
Pro malou ochutnávku co nás všechno v této rubrice tento rok čeká.
Nejen, že se podíváme do dalších okolních obcí, kam je to z Lidic co by
kamenem dohodil, ale těšte se i na reportáž z Valašska, respektive z okolí
Luhačovic a Vizovic a jako třešničku na dortu pro vás budu mít řádky až
z dalekého Banátu. Jestli vám to nic neříká, tak vězte, že to je až v srdci
Rumunska, poblíž hranic s Bulharskem a žijí tam naši čeští krajané. Věřím, že jsem vás namlsala a že se nebudete moci dočkat. Turistice zdar!
PS: A nezapomeňte si koupit taky Turistický deník, abychom si mohli
porovnávat Vizitky J
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Text: Michaela Klapalová

Slavnost vzkříšení Krista je vrcholem liturgického církevního roku. Velikonoce se vyvinuly z židovského svátku pesach
a v rané církvi se v den tohoto svátku také slavily. Nakonec se ale od židovského kalendáře oddělily.
Velikonoční neděle připadá od roku 326 vždy na některé z 35 dat mezi 22. březnem a 25. dubnem. V roce 325 totiž
koncil nicejský určil, že Velikonoce se budou slavit v neděli po prvním jarním úplňku, tedy po 21. březnu. Pro pastevce
a zemdělce byl první jarní úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového života. Židé pak před cca 3500 lety dali
svátku jara nový význam svátkem Paschy: oslavou vyvedení židovského národa z egyptského otroctví. Současný význam pak Velikonoce dostaly Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním před dvěma tisíci lety: láska a život silnější než smrt.
Vypadá to sice jednoduše, ale že to s těmi kalendáři a ročními obdobími a odchylkami od normálu není vždy úplně
přesné, používá se na výpočet data Velikonoc víc než jen pohled do kalendáře. Různé verze kalendářů se totiž liší
počtem měsíců, jejich délkami a názvy, dále počátkem roku (ne všechny začínají 1. ledna) a rokem, od kterého se
letopočty počítají tvz. érou. Například křesťanský letopočet se počítá od narození Krista, islámský od útěku Mohameda
z Mekky do Mediny a židovský od stvoření světa.
Z toho je jasné, že církev musí pomocí vhodného astronomického programu určit jeden konkrétní den v roce
pro všechny, ať už slavíte v Americe nebo v Japonsku. Kromě toho se také diskutuje o stálejším termínu Velikonoc
podobně, jak to známe u Vánoc.
O vajíčku
Nejznámější výklad vejce jako symbolu plodnosti je logický: obsahuje zárodek života.
Ale nejen to. Představuje také vzkříšení, proto se v předkřesťanských dobách někdy
dávalo k hrobu mrtvého.
Vejce nacházíme nejen u pohanských hrobů, ale hlavně na talíři v době svátků,
kdy zvyk jíst vajíčka souvisel pravděpodobně s půstem, který Velikonocům předcházel
a při kterém se vejce jíst nesměla. Proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí
a oni si budou moci dát svou oblíbenou jednoduchou potravinu. Kromě toho symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale také životní sílu, narození,
nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce i pocit bezpečí. Zřetelné symbolické spojení
se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi pak vidíme, když si uvědomíme, že vejce je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život.
Jako první začali zdobit vajíčka pravděpodobně staří Egypťané. Vědci tak usuzují
podle staří nalezené zdobené kraslice, která je stará asi 2300 let. Podle jiného pramene lidový zvyk malování vajec prý vznikl tehdy, když Ježíš se svatým Petrem chodili
po světě a na jednom statku poprosili o chléb. Hospodyně však neměla doma nic,
čím by je pohostila, tak aspoň připravila čerstvě snesená vejce. Když pocestní odešli, skořápky se proměnily ve zlato.
Na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných se začala rozdávat vejce. Lidé věřili v jejich magickou sílu a i my si
každoročně připomínáme toto kouzlo darováním vajíček koledníkům na Velikonoční pondělí.
O barvách
Červeně vymalované vajíčko bylo jasné: symbol lásky musel do očí praštit každého chlapa. Červená kromě toho také
znamenala život a ochranu. Zelená pak sílu přírody a bohatství a žlutá jako barva zlata, medu a vosku představovala
blahobyt. Malování kraslic se stalo oblíbenou činností řady žen nejen na Slovácku, ale prakticky na celém českém
území. V malování kraslic se pořádají soutěže a řada lidí se této činnosti věnuje po celý rok. Nicméně v čase Velikonoc
se vajíčka malují takřka v každé rodině. Stačí si najít několik snítek prvních kytiček a lístků, přiložit je na skořápku,
ovázat gázou a povařit v odvaru z cibulových slupek. Bez velké námahy tak vznikne vajíčko, které vyhoví staré tradici
i současnému vkusu. Nejvíce rozšířená a zřejmě i nejstarší je ale technika zdobení voskem, aplikovaná jako barevná
batika. Klasické červené kraslice zdobené jednoduše vyrytým bílým vzorem se v čistém stylu zachovaly hlavně v jižní
a západní oblasti Čech, například na Chodsku. Širší barevná škála s podobným vzorováním je obvyklá na tradičních
kraslicích z jižních a jihovýchodních Čech. Nejsložitější vzory voskové techniky kombinované z řady barev s charakteristickou závěrečnou černou se vytvořily na Slovácku. Kraslice jsou tak zajímavým projevem lidového umění, že se
již v počátku našeho století staly nejen krajovou chloubou, ale i objektem sběratelů a samozřejmě i artiklem trhu. Pro
účel prodeje se původně plná vajíčka z praktických důvodů začala vyfukovat a v této formě je většina dnešních lidí
chápe jako tradiční.
Jak často se datum Velikonoc opakuje?
Stejné datum se v juliánském kalendáři opakuje každých 532 let. Číslo 532 je součin čísel 19 (Metonův cyklus neboli
Zlaté číslo, které udává, že po 19 letech se uskuteční stejné fáze měsíce ve stejných kalendářních dnech) a 28 (Sluneční cyklus).
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