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Rozhovor s Vítězslavem Dostálem
Vítězslav Dostál (* 21. listopadu1959 v Bílovci) je všestranný sportovec - železný muž, vysokohorský turista a hlavně cyklista. Je první Čech, který na jízdním kole objel zeměkouli. Během tří let a tří
dnů (18. září1994 až 21. září1997) najel 59 460 km. Jel postupně na dvou bicyklech české výroby
značky Velamos. První kolo dostal v šesti letech a již před cestou kolem světa podnikl přejezdy několika světadílů. V současnosti hospodaří na své farmě Šťastná planeta v Hlubočci, každoročně pořádá cyklistický závod. V roce 2007 podnikl přejezd ze Severní do Jižní Ameriky. Při svých cestách
navštívil hned několik vesnic, které nesou jméno Lidice.
1. Po druhé světové válce bylo přejmenováno po celém světě mnoho vesnic a míst po zničených Lidicích. Na kole jste projel celý svět, navštívil jste místa, která byla po Lidicích pojmenována?
S názvem Lidice jsem se setkal v Latinské Americe, a to hned třikrát. Na paměť našich Lidic
byly pojmenovány či přejmenovány vesnice v Brazílii, Panamě a v Mexiku. V květnu 1997, kdy se
pomalu chýlila ke konci má cyklistická cesta kolem světa, jsem při putování Panamou spatřil na silniční tabuli nápis Lidice. Měl jsem štěstí i v tom, že první člověk, kterého jsem oslovil byl starosta
(alcalde) Ivan Sauri. Od něj jsem se dověděl, že vesnice původně nesla název Potréro a 31. října
1943 došlo k přejmenování na Lidice. Nepochybuji však, že se Lidic i na jiných kontinentech může
nacházet více.
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2. Zaujaly vás nějaké Lidice něčím neobvyklým?
Lidice mexické se školou TGM jsou dnes jednou z městských částí Mexico City a český zastupitelský úřad v Mexiku s nimi udržuje nadstandardní vztahy. Lidice panamské jsou součástí, byť čtyři kilometry vzdálené, města Capira. V Brazílii se Lidice nacházejí v tropech (mezi Sao Paulo a Rio de
Janeiro) a děti se učí ve škole Edvarda Beneše.
3. I když máte v rámci naplánované cesty přesně dané kilometry, které by jste měl denně
odjet, zbývá vám čas promluvit s místními občany? Poznat místa, která projíždíte? Je rovněž
známé, že v jihoamerických zemích je mnoho dívek pojmenovaných jménem "Lidice".
Máte pravdu. Denní kilometry jsou takřka přesně dané. Místa však nejlépe poznáváte, když se v
nich alespoň na chvíli zastavíte. A o takových se jménem Lidice to platí dvojnásob. Jižní Amerika je
plná, někdy až kuriózních jmen.S dívkou jménem Lidice jsem se sice nesetkal, zato s pro mě překvapivým pojmenováním Lenin či Stalin osobně.
Další informace o panu Víťovi Dostálovi: www.panamericana.cz
e.mailový rozhovor vedla: Gabriela Literová

Vítejte v Lidicích
Škola Edvarda Beneše v
brazilských Lidicích

Do Lidic chybí ještě 4 kilometry

Pomníček v lidickém parku
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 29
Na 29. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 8.4. 2009 bylo přijato toto
usnesení : 1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
a/ realizaci akce „Lidice – rekonstrukce chodníků, místních komunikací a veřejného osvětlení“,
která je v souladu s platným Regulačním plánem obce Lidice
b/ podání žádosti o dotaci z programu FROM v roce 2009 pro akci „Lidice – rekonstrukce chodníků, místních komunikací a veřejného osvětlení“
c/ závazek obce Lidice o účasti na financování akce „Lidice – rekonstrukce chodníků, místních
komunikací a veřejného osvětlení“
d/ z rozpočtu Mateřské školy vypustit investici ve výši 50.000,- Kč na nákup zahradního domku a
část fin. prostředků použít na opravu domku stávajícího
e/ rozpočet obce Lidice na rok 2009
f/ uzavření „Smlouvy o dílo“ mezi obcí Lidice a spol. SIGMIN, a.s.
g/ uhrazení nákladů na dokončení rekonstrukce prostor OÚ z rozpočtu obce
h/ zařazení požadavků Mikroregionu Lidického potoka na změnu funkčního využití pozemků podél
lidického potoka do Změny č. 1 RP
i/ zpracování výzvy Ing. Krupičkou na zajištění projektanta na zaměření skutečného stavu rybníků,
provozních a manipulačních řádů, pasportu, povolení k nakládání s vodami, rek. hrází, výpustí a
odbahnění rybníků
j/ změnu termínu pravidelných veřejných zasedání OZ a to na první úterý v měsíci od 17.00 hod.
k/ prodej mikrovlnné trouby v Mateřské škole
l/ vypracování dodatku o převedení nájemní smlouvy z Ing. Miroslavy Hanfové na Václava Hanfa
m/ opravu výtluků v povrchu místních komunikací
2. Zastupitelstvo obce jmenuje :
a/ pana Václava Zelenku do funkce člena správní rady Memento Lidice o.p.s pro druhé funkční období
b/ pana Marka Veselého do funkce člena správní rady Memento Lidice o.p.s pro druhé funkční
období
c/ paní Danu Vondruškovou do funkce člena dozorčí rady Memento Lidice o.p.s pro druhé funkční
období
d/ pana Josefa Mareše do funkce člena správní rady Memento Lidice o.p.s pro první funkční období
3. Zastupitelstvo obce neschvaluje :
a/ odprodej části pozemků bývalého zahradnictví manželům Borovičkovým
b/ přijetí pana Petra Bečky
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
a/ návrh společnosti „juwi s.r.o.“ instalovat sluneční elektrárnu na vhodném pozemku v k.ú. Lidice,
vyjádření stanoviska na příštím zasedání OZ
b/ žádost hejtmana SK o poskytnutí informace v rámci zpracování průvodce mimořádnými či originálními restauracemi
c/ účast pana Skály na výstavě činnosti školních družin 16.4. 2009
d/ účast Ing. Kovačíka na Tryzně v Terezíně 17.5. 2009
e/ řešení povrchu cesty podél hřiště za rod. domky
f/ pořádání dětského dne 30.5. 2009 od 9.00 hod. na hřišti TJ SOKOL Lidice
Lidice 8.4. 2009

starosta obce: JUDr. Josef Klíma místostarosta obce: Tomáš Skála
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Jak jsem se naučil chodit do Lidic
Motto: „Rozbití Československé republiky a
anexe jejího území byly brzy cílem nacionálně
socialistické politiky. Mnichovskou dohodou
dosažené připojení Sudet k Německé říši a
protiprávní okupace zbývající části Čech a
Moravy uvolnily cestu násilnickému panství
nacionálně socialistického režimu, který přinesl
zemi i lidu Československa ponížení a
pronásledování, válku, zpustošení a smrt.
Vykořisťování , nucené práce a teror ovládly
zemi,
tisíce
lidí
trpěly
a
umíraly
v koncentračních
táborech.
Židovské
obyvatelstvo bylo odvlečeno a zlikvidováno.
Lidice a Terezín jsou jména, která představují
strašlivé události mezi roky 1938 a 1945. Velká
část německého národa i sudetských Němců
nacionálně socialistický režim přijala. Ani církve
mu dostatečně neodporovaly. Všechny naše
spoluobčanky a spoluobčany prosíme, aby
uznali naši společnou odpovědnost za bezpráví způsobené lidem v Československu.Důrazně
odmítáme princip kolektivní viny. Nezávisle na osobní nevině dnes žijících prohlašujeme:
Nás všechny tíží vina našeho národa…!“
/ Výňatek z prohlášení 8.synody Evangelické církve v Německu, z jejího 7.zasedání ke smíření
mezi Čechy a Němci. Borkum 7.11.1996/.
…bod 2 “Německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji,
který vedl k mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhánění lidí z československého
pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky.Lituje utrpení a křivd, které
byly způsobeny českému lidu nacionálněsocialistickými zločiny Němců.Německá strana
vzdává čest obětem nacionálněsocialistické vlády násilí a těm, kteří této vládě násilí kladli
odpor. Německá strana si je rovněž vědoma, že nacionálněsocialistická politika násilí vůči
českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení.“
…bod 3 “Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením
sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství
bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní
charakter přisuzování viny.
Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i
s tehdy platnými právními normami, a nad to lituje, že bylo na základě zákona č.115
z 8.května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho
nebyly tyto zločiny potrestány“.
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(Výňatek z textu Česko-německé deklarace podepsané na podzim roku 1997 tehdejším německým kancléřem Helmutem Kohlem a bývalým předsedou české vlády a nynějším prezidentem Václavem Klausem).
V roce 1993 jsem se stal členem Kruhu přátel česko-německého porozumění, vědom si toho, že
nové utváření česko-německých vztahů bude velmi důležité pro vzájemné soužití obou národů ale i
pro vstup novodobé České republiky mezi demokratické státy Evropy. Moje myšlení nezatěžovalo
žádné antiněmectví . Tolerance, vzájemné porozumění a pochopení historických chyb na obou
stranách, které vedly k tragickým událostem ovlivňovaly a nadále ovlivňují můj pohled na českoněmecké vztahy.
V roce 2002 , při příležitosti 60 výročí Lidické tragédie , jak němečtí tak čeští členové Kruhu přátel
jednomyslně souhlasili s vysazením mladého dubu a umístěním pamětní desky k uctění památky
nevinných obětí této tragické události. Mohl jsem pak sledovat jak mladý doubek se má čile k světu.
Na návrh našeho člena ing .Škrábka v roce 2007 při 65. výročí zasadil náš Kruh za účasti nynějšího
ředitele Dr.Červencla a ministra zemědělství Ing.Petra Gandaloviče mladou lipku. Rozhodujícím
zlomem, který mne naučil chodit do Lidic, bylo navázání kontaktů s Památníkem Lidice. V dubnu
2008, byla společně s Kruhem přátel, Památníkem Lidice a městem Tangermünde uspořádána výstava „Karel IV. v Braniborsku“, která již před tím slavila úspěch v Sasku-Anhaltsku, kde právě
v roce 1375-1378 Karel IV. pobýval. Hlavním iniciátorem a tvůrcem výstavy byl náš německý člen
Dr. Eberhard Kemnitz spolu s ředitelkou městských muzeí v Tangermünde paní S.Brückner. Od této
chvíle jsem měl několikrát příležitost Lidice navštívit ať už při příležitosti návštěvy představitelů italského města Bucine, kde poblíž v San Pankraziu se odehrála podobná tragédie jako v Lidicích. Vrcholem byl pro mne Seminář proti neonacizmu a xenofobii, který uspořádal Památník Lidice na
podzim roku 2008 s velkou morální podporou současného předsedy parlamentu M.Vlčka. Při každé
příležitosti jsem neopomenul jen chvilkou pohlédnout na zdravě rostoucí naším Kruhem zasazené
mladou lipku a starší doubek. Od té chvíle cítím, že místo Lidické tragédie, navzdory nacistickým
zločincům, kteří chtěli toto místo navždy vymazat z mapy světa, žije. Po odstranění megalomanského, železného monstra, se po nové úpravě stalo skutečným symbolem, bez ideologického nánosu.“Dvorní“ spisovatel Lidického památníku Přemysl Veverka mluví o zvláštním fluidu, které i já
zde cítím.
27.března 2009 jsem měl tu čest zúčastnit se zahájení sezony v Památníku..Při této příležitosti byly
zahájeny výstavy o ohlasu Lidické tragédie v tehdejší době ve světě a o tragédii ke které došlo ke
konci války v Javoříčku na Moravě, za účasti předsedy parlamentu M.Vlčka a europoslankyně J.
Bobošíkové. Pro mne se stalo naprosto novým zjištění, jaký ohlas měl hrůzný čin v Lidicích ve
světě, kdy se v dalekých zemí pojmenovávaly místa názvem Lidice a nebo narozené dívky dostávaly jméno „Lidice“.Šokující byla informace duchovního „otce“ a „dvorního“ historika Dr Stehlíka, že
nacisté po prvé tento jejich hrůzný čin medializovali. Jak jakákoliv totalistická propaganda lže, dokumentoval Dr.Stehlík na prohlášení nacistů, že „lidické ženy budou odvezeny do koncentračního
tábora Ravensbrück“, ovšem veřejnosti zamlčeli, že z dodatkem „na doživotí“. Jak zrůdné, že si
mysleli, že jejich nadvláda tu bude navždy. Ještě zločinnější bylo ujišťování o lidických dětech,
které měly být předány na řádnou převýchovu a přitom jich 82 bylo zavražděno v pojízdných plynových komorách v Chelmnu. A právě sousoší těchto 82 dětí, vytvořené po dvacetileté práci sochařkou paní Uchytilovou, je pro mne osobně /při každé návštěvě se mi vyhrnou slzy do očí/ naprosto
unikátní, nadčasové a nedoceněné dílo. Výraz který vdechla sochám paní Uchytilová je naprosto
fascinující a nemůže nikoho nechat bez pohnutí. Vzpomněl jsem si na vynikající dílo režiséra Lanzmanna:
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„Šoa“, kde protagonisté vypráví o židovských občanech, kteří již před plynovými komorami stáli nazí
a s výrazem tragické úzkosti, vědomi se svého konce samovolně vykonávali své tělesné potřeby. I
ve výrazu soch nebohých lidických dětí je znát výraz nejistoty a smrtelné úzkosti.. Měl jsem možnost mluvit s dcerou dnes již zemřelé paní Uchytilové a přirovnal jsem dílo její „mami“ jak říká po plzeňsku, k dílu Michelangela Buonarotiho Delfín vynáší utopeného chlapce na svých ploutvích,
které je umístěno v dnešní petrohradské Ermitáži. Výraz tváře utonulého chlapce a výraz delfína,
který si myslí, že ho zachránil, mi právě připomínají mistrovství nedoceněného díla paní Uchytilové.
Závěr velmi krásného dne na zahájení sezony v Lidicích 27.3.2009, bylo pokřtění knihy Přemysla
Veverky „Poutníkův lidický průvodce“, kterou křtili tvůrce,nakladatel, pan Somr, jako předčítávač
úryvku z knihy a předseda parlamentu pan M.Vlček. Ve své krátké řeči Přemysl Veverka nezapomněl zdůraznit , že kniha je také výzvou abychom neopomenuli varování před soudobým hajlujícím
nebezpečím, které bylo hlavní příčinou lidické tragédie.
Pro mne osobně byla velice sympatická přítomnost předsedy parlamentu M.Vlčka, který této akci
věnoval 3 hodiny svého drahocenného času. Měl jsem možnost být v jeho přítomnosti též při příležitosti již shora zmíněného Semináře o neonacizmu a xenofobii v roce 2008, kdy v Poslanecké
sněmovně vysvětloval zahraničním účastníkům 1,5 hodiny chod této instituce.
Při prohlížení fotek zastřelených mužů v Javoříčku, byli mezi zastřelenými i J.Vlček st.a J.Vlček ml.,
který se nápadně podobal předsedovi našeho Parlamentu. Na dotaz mi M.Vlček odpověděl, že jeho
otec měl příbuzné v Javoříčku. Sympatické bylo, že nezdůrazňoval tuto situaci a neupozorňoval na
ní, vědom si této tragické události. Uvědomil jsem si jak důležitá je pro politika normální slušnost a
skromnost. Nemusím sympatizovat ze soc.demokracií, ale pan M.Vlček je pro mne slušný člověk.
Toto je mé vyznání v nesouvislém a možná i diletantském stylu, jak jsem se naučil chodit do Lidic.
Dnešní Památník v Lidicích však vděčí za fluidum, které vyjadřuje, jeho zaměstnancům. Chtěl
bych poděkovat především Dr.Červenclovi, jehož práce je naprosto nenahraditelná, jen mimochodem Kruh přátel česko-německého porozumění ve spolupráci s Památníkem pořádá od loňského
roku Koncerty duchovní hudby. Chtěl bych poděkovat pánům Tauberovi a Ing Marinovovi, panu
Fousovi z Lidické knihovny a hlavně ženskému zázemí tohoto „podniku“, protože bez nich, a může
být ředitel zlatý, nemůže úspěšný podnik fungovat. Samozřejmě zvláštní dík patří „dvornímu“ spisovateli Přemyslu Veverkovi a „dvornímu“ historikovi Dr.Stehlíkovi. Mým přáním v skrytu duše bylo,
když jsem se poprvé s panem ředitelem Dr.Červenclem setkal, aby se Památník Lidice stal skutečným poutním místem i v křesťanském slova smyslu, vždyť původním Lidicím vévodil kostel, a aby
se stal Památníkem pro všechny země Evropy jako memento nezapomínání ale také proti všem
totalitním režimům.
V závěru knihy „Poutníkův lidický průvodce“ s úsměvem druhá poutníkova polovina dodává: Jestli
pak víš proč se sem rád vracím ? Protože Památník Lidice nepředstavuje jenom muzeum, příslušné
exponáty a dokumenty, ale je to živá a žijící instituce. Historie si tady podává ruku se současností a
to je přece důvod k návratům, nemyslíš ?“ I já se sem rád vracím a chtěl bych se dožít doby, kdy
mladý „německý“ doubek a „česká“ lipka se budou přibližovat svými větvemi jako symbol českoněmeckého porozumění.

Bohumil Řeřicha, předseda české části, Kruhu přátel česko-německého porozumění
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Večer šel lidem do srdce

První samostatné představení Památníku Lidice
„Vyhlazení Lidic je tragédií takové
hloubky a rozsahu, že prochází napříč
generacemi, režimy i věky. Proto se
tady nahromadilo množství duchovní
energie, hodně bolesti, prokletí,
modliteb a jistě i naděje. Proto jsou
Lidice centrem myšlenkovým a
citovým a jsou jakoby předurčeny
k prezentaci hodnotné kultury, a nejen
vzpomínkové,“ řekl po představení
Všechny krásy světa jeho režisér a
scenárista Tomáš Vondrovic.
Slova špičkového českého tvůrce
v oblasti uvádění mluveného slova
potvrzují
záměr
pracovníků
Památníku Lidice, směřující ke
zpřítomňování
dějinného odkazu,
který zdejší tragédie zanechala,
k tomu, aby se tato organizace rovněž
orientovala na předvádění hodnot,
jež významně působí na rozvoj lidské
osobnosti. Pokud britské hnutí „Lidice budou žít“ přispělo k poválečné obnově Lidic,
soudobá snaha směřuje k naplňování myšlenky, že Lidice skutečně žijí. To je také důvod,
proč Památník Lidice začal od září roku 2005 provozovat cyklus malých divadelních
představení, a to zejména inscenací převzatých z pražského divadla Viola. „Během
dosavadních čtyř sezon jsme uvedli sedmdesát osm inscenací. Dnešní představení je
devatenáctým v sezoně 2008–2009 a jejím posledním. Celkem je navštívilo 1470 diváků,
což je průměr na jedno představení 77 osob“ řekl před začátkem Všech krás světa ředitel
Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl.
Poslední v sezoně, a s jedinečným primátem! Tato scénická montáž z veršů a vzpomínek
Jaroslava Seiferta, jejíž česká premiéra se konala v polovině března roku 2009 v divadélku
Lidické galerie, je prvním představením, které Památník Lidice uvádí ve své vlastní
produkci. Kromě scenáristické a režijní práce Tomáše Vondrovice se na ní dramaturgicky
podílí Tomáš Engel, dramaturg Národního divadla, výbornou hudbu zkomponoval mladý
skladatel Marcel Javorček a interpreti Taťjana Medvecká a Jiří Dvořák se postarali o to, že
diváci ve zcela zaplněném hledišti sledovali představení s mimořádným zaujetím.
Zkušenému týmu profesionálů po technické stránce úspěšně sekunduje pracovník
Památníku Lidice Josef Hofmann.
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Představení nepřináší výbor ze Seifertova díla a ani nejde o recitaci v tradičním slova
smyslu, nýbrž Vondrovic vytvořil souvislý scénický dialog, který má svou vnitřní fabuli,
vnitřní příběh, rozvíjející se díky tomu, že na sebe jednotlivé básně – a často jen jejich

úryvky – tematicky či myšlenkově navazují a ve svém celku podávají básnickou výpověď o
konkrétním lidském osudu, obraz jistého životaběhu. Zaznívají první naivní kroky mládí,
láskyplný vztah k matce přerůstá ke složitosti lásek a k obdivu k ženě, ozývají se vnitřní
konflikty, smutek, hlásí se stáří, které v Seifertově případě není příliš optimistické, zato
laskavé a ozářené sluncem. Autor i interpreti dali důraz na zpěvnost a průzračnost
Seifertových veršů, na jejich jakoby jednoduchou výstavbu, která je však plná jiskřivé
metaforiky.
„Poezie není žádný ornament nebo nadstavba, jak se dříve říkalo, je to základní atribut
člověka, jádro duše národa. Pokud současná utilitaristicky a konzumně zaměřená
společnost na poezii zapomíná, je to nejen veliká chyba, ale i hanba. Duše bez poezie
okorává, mizí její vnímající životaschopnost, vytrácí se. A to je na projevech národa znát,“
řekl Tomáš Vondrovic, který spolu s dramaturgem Tomášem Englem ocenili aktivitu
Památníku Lidice a pomoc sponzorů a vyjádřili dík, že představení Všechny krásy světa
mohlo vzniknout. „Jsem velice spokojený. Večer šel lidem do srdce. Co si od poezie víc
přát?“ dodal Tomáš Engel.
Představení se dočká uvedení i v národní kulturní památce Ležáky, reprízy v Lidicích a do
svého programu ho zařadí také pražská Viola.
Přemysl Veverka - Památník Lidice
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Jubilea
Jaroslava Mikolášková
Jaroslav Smutný
Jiřina Vachterová
Ladislav Čížkovský
Anna Šíchová

7.5.
11.5.
18.5.
18.5.
27.5.

81 let
75 let
88 let
85 let
87 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti
k Vašim krásným narozeninám.

Poděkování

• K narozeninám mi dne 27.3. letos přišlo mnoho přání, za která všem děkuji. Osobně přišli
z ČSBS Libuše Součková a Jana Hanzlíková s dárkem, později se k nim přidal za OÚ Tomáš
Skála s dárkem a květinami. Osobně mě navštívil s květinami také Václav Zelenka. Se všemi to
bylo velmi milé a upřímné popovídání. Při rozloučení jsem jim z celého srdce poděkovala a řekla,
že je ráda uvidím i bez dárků a květin - nejen jednou za rok, ale i častěji, což mi přislíbili.
Jaroslava Skleničková
• Děkujeme paní Heleně Čermákové, která se svým vnoučkem Matějem Kučerou v kočárku roznesla v obci dubnové vydání Zpravodaje OÚ Lidice.
*Redakce
• Obecnímu úřadu i zastupitelstvu Lidice děkuji za květiny i dárkový balíček, který jsem obdržel
v den mých narozenin. Děkuji také panu zastupiteli Miroslavu Rambovi za osobní předání
blahopřání.
Ladislav Žemla

Dětský den v sobotu 30. května 2009
TJ Sokol Lidice ve spolupráci s obcí Lidice pořádají v sobotu 30. května
2009 Dětský den. V 8.30
prezentace, soutěže startují v 9.00 hod. Zveme
všechny děti, přijďte si s
námi zasoutěžit a vyhrát
pěkné ceny.

Pozvánka na loutkové divadlo k sousedům do Stehelčevse
Zveme všechny malé i velké diváky na představení pražského
divadélka Anima Candida, jehož členové jsou Kateřina Táborská a oblíbený herec Miroslav Táborský. Pohádka O
malém rytíři Juráškovi vám i vašim dětem jistě zpříjemní
sobotní odpoledne 23. května od 15.00 hodin v sále
kulturního domu v obci Stehelčeves. Děti mají vstup
zdarma a čeká je i malá pozornost. Podrobnosti o divadélku
na: www.animacandida.info
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Středisko OÁZA, Josefa Stříbrného 162, Lidice
rozšiřuje své služby a nově nabízí:
►Praní a mandlování prádla ►Velké nákupy ze supermarketů v Kladně
►Vyzvednutí léků a zdravotních potřeb v Buštěhradě a v Kladně
● dále můžete využívat „Sociálně právní poradnu Oáza“ ●Poradnu a půjčovnu
zdravotních pomůcek
● Bližší informace a požadavky:
paní Pavla Nešporová – tel. 312 253 504
Středisko Oáza nabízí k pronájmu prostory společenského sálu pro pořádání oslav,
setkání, prezentací, výstav, seminářů. Kapacita sálu je 30 – 40 osob. Občerstvení je
možné připravit dle dohody. Info: 312 253 504, e-mail: memento.lidice@cbox.cz

Jak v Lidicích „třídíme“ …
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Veřejná knihovna – z nabídky nových knih
Kuchařka pro gurmány – VAŘÍME S CHUTÍ
Kuchařka pro gurmány: Tato kniha nabízí široké
spektrum vynikajících pokrmů, které byly
připraveny pro snadnou a rychlou přípravu. Tyto
rozmanité recepty vás jistě uspokojí, a budou tak
přínosem k vašemu kuchařskému umění.
Marie Tichá: „VANDROVALA BLEŠKA“
Vandrovala
bleška,
Knížka
půvabných lidových říkadel s
nápaditými ilustracemi Marie Tiché
je určena nejmenším dětem, ale i
rodičům pro osvěžení si již
zapomenutých textů.

Lanczová Lenka: „Hříšná touha“
V novém románu Lenky Lanczové
nechybí nic, co patří k životu
současných studentů - problémy se
školou, starosti s maturitou, muzika,
přátelství, malé i větší zrady, touhy,
pády, úlety a samozřejmě a především
láska. Tu velkou, opravdovou, prožívá
Daniel, hlavní hrdina nové knihy, spolu
se Sárou. Čtyři roky chodily na
společné gymnázium, každý však do jiné třídy, a
čtyři roky se míjeli. Dan má spoustu kamarádů,
kamarádek, zájmů a zálib - a především hudbu,
pro kterou žije, a kromě toho, že si ho dívka jeho
snů nevšímá, mu dohromady nic nechybí. Na
konci čtvrtého ročníku se však přihodí něco, v
co už ani nedoufal. Sára, trochu povýšená a
introvertní, naproti tomu žádná přátelství
nevyhledává, už proto, že je "zadaná", a jediné,
po čem opravdu touží, je dostat se na vysokou
školu, aby tak mohla změnit svůj život. Možnost
změny však přichází ještě dřív Jenže ono to
není tak snadné, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Hříšná touha je příběhem velké
lásky a nikdy nekončící touhy milovat a být
milován. (připravili: Zdeněk Fous, Aleš Kachlík)
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Lidice 16. dubna 2009 - vernisáž výstavy "Nově ve školních družinách"

Ploština 17. dubna 2009 - Pietní vzpomínka k 64. výročí
Zástupci Památníku Lidice, obcí Lidice a Miřetice se zúčastnili pietní vzpomínky k 64. výročí
vypálení Ploštiny ve Zlínském kraji. Svojí osobní účastí tak naplňují jedno z ustanovení Memoranda
o spolupráci mezi Lidicemi, Ležáky, Javoříčkem a Ploštinou, které bylo podepsáno 2. března 2009
v Olomouci.
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