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„LIDICE V LIDICÍCH“

Brazilská návštěva si prošla muzuem, galerii i pietní území. Jak tento emotivní zážitek popsala Lídice Domingos dos Santos si můžete přečíst
na str. 7
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Milí a milé!
V í t á m v á s v č e r v n o v ý c h d n e c h ! Te n to měsíc bývá právě v Lidicích tím
nejvíce intenzivnějším. Ať už je to
každoroční Pietní vzpomínkou, kdy
vzdáváme úctu na místě bývalých
starých Lidic nebo jiné akce spojené právě s touto událostí. Ať už
je to zábavný Dětský den či Hledání
p o k l a d u s m a l ý m i d o b r o d r u h y. D o volme si v těchto dnech i odpočívat,
povolme uzdu své fantazii, naplánujme si dovolenou – třeba na Moravu, nebo zkusme něco uvařit pro
své milované. Prostě a jednoduše užívejte si každého dne naplno.
Já se právě chystám za humna, konkrétně do Buštěhradu, abych Vám
přinesla další díl Lidického turisty a vy si mohli vyrazit i do míst, které
máte „co by kamenem dohodil a zbytek uběhl“.
Ale něco vám povím – běhat to teda nebudu 
Mějte se báječně v červnu!
Va š e M í š a K l a p a l o v á , z p r a v o d a j k a

• Děkuji OÚ za blahopřání k mým narozeninám a paní starostce Verunce Kellerové, za milou návštěvu a předání dárku.
Jaroslava Mikolášková

JUBILANTI v měsíci červnu
Věra Iblová

3.6.

75 let

Alena Sýkorová

6.6.

70 let

Ladislav Huml

17.6.

85 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
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Pietní vzpomínka 2015
Text: www.lidice-memorial.cz

Pietní vzpomínka k 73. výročí vypálení obce Lidice se uskuteční 13. 6. 2015 od 10 hodin.
Program pietního dne zahajuje v 9 hodin mše na základech sv. Martina a závěr dne patří tradiční přehlídce dětských
pěveckých sborů Světlo za Lidice. Pietní vzpomínce bude 12. 6. 2015 od 20 hodin předcházet slavnostní koncert PRO
LIDICE, ve kterém bude účinkovat Václav Hudeček se svými žáky.
Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý den zdarma.
Program pietní vzpomínky:
09:00 Mši na základech kostela sv. Martina celebruje biskup Václav Malý
10:00 Kladení věnců u společného hrobu
10:40 Státní hymna
10:50 Hlavní projev 1. místopředsedy Senátu P ČR Přemysla Sobotky
10:55 Modlitba biskupa CČH Filipa Michaela Šojdla
11:00 Vystoupení předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky
11:10 Vystoupení japonského dětského sboru
Přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice
11:30 Přijetí vedoucích sborů 1. místopředsedou Senátu P ČR Přemyslem Sobotkou
11:45 Slavnostní zahájení – 1. místopředseda Senátu P ČR Přemysl Sobotka, vystoupení Leony Machálkové a souboru Džerelo z Ukrajiny
12:10 Společná a jednotlivá vystoupení dětských sborů ze 14 krajů ČR

Přehled souvisejících akcí k 73. výročí lidické a ležácké
tragédie v roce 2015

1. 5. – 30. 6. 2015
Výstava „Sir Barnett Stross“ v Ležákách
7. 5. – 31. 8. 2015
Výstava „Návraty lidických žen“, IN MEMORIAM, Lidice
23. 5. 2015
Start 41. ročníku půlmaratónu Nasavrky – LEŽÁKY – Nasavrky
31. 5. – 31. 10. 2015
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, Lidická galerie
1. 6. – 30. 6. 2015
Výstava Genocida a arménské děti, Pod Tribunou, Lidice
6. 6. 2015 v 10:00 hodin
Položení kytice u památníku lidických horníků na dole Mayrau
10. 6. 2015 v 8:00 hodin
Vzpomínka na pobyt lidických žen a jejich dětí v Reálném gymnáziu Kladno
10. 6. – 13. 6. 2015 	27. ročník štafetového běhu na trase Dukla – B. Bystrica – Javoříčko – Ležáky – Lidice
11. 6. 2015 od 11:00 hodin 	Slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“
s předáním cen na zámku Nový hrad v Jimlíně
11. 6. 2015
Vyhlášení výsledků „Oběti a hrdinové“
12. 6. 2015 ve 20:00 hodin Slavnostní koncert „Václava Hudečka a jeho žáků“ u muzea PL
16. 6. 2015 v 16:00 hodin 	Položení kytice u pamětní desky lidickým dětem v Thomayerově nemocnici v Praze 4 –
Krči
16. 6. 2015 v 17:00 hodin 	Položení kytice na domě, kde se narodilo 6 dětí po lidické tragédii, Praha 10 – Dykova
ulice
16. 6. 2015 v 17:30 hodin 	Vzpomínka u památníku obětí heydrichiády před krematoriem, Praha 10 – Strašnice
16. 6. 2015 v 18:15 hodin 	Pietní vzpomínka, položení kytice v místě zastřelených 26 lidických občanů, Praha –
Kobylisy
18. 6. 2015 v 10:00 hodin 	Pietní akt u příležitosti 73. výročí boje parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici, Praha 2
18. 6. 2015 v 10:00 hodin Finále Battlefieldu Jana Kubiše a Josefa Gabčíka v Praze
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18. 6. 2015 v 12:00 hodin 	Pietní akt u pomníku válečných parašutistů a účastníků domácího odboje,
Praha 6 – Dejvice
19. 6. 2015 	Výstava „Vzpomínky na Karla Kněze“ v Ležákách
19. 6. 2015 v 10:00 hodin 	Start Memoriálu Karla Kněze od pomníku v Louce u V. Kostelce
19. 6. 2015 v 18:00 hodin 	Pietní akt u pomníku Karla Kněze, Louka u Vrbatova Kostelce
20. 6. 2015 v 11:15 hodin 	Doběh Běhu míru Kladno – Lidice 2015
22. 6. 2015 od 10:45 hodin 	„Oheň (bez) naděje“, Ležáky – Pardubičky – Lidice – Praha – Chelmno
22. 6. 2015 od 15:00 hodin 	Pietní akt na počest popravených obětí heydrichiády u Památníku „Zámeček“ v Pardubicích
1. 7. – 30. 9. 2015
Výstava „Populační politika v Protektorátu“, Pod Tribunou, Lidice
1. 7. – 3. 8. 2015
Výstava „Život v přírodě očima seniorů“ v Ležákách
11. 7. 2015
Pietní vzpomínka k 72. výročí vypálení Českého Malína, Nový Malín
12. 7. 2015
Pietní vzpomínka k 72. výročí vypálení Českého Malína, Žatec
1. 9. – 30. 12. 2015
Výstava putovní „Návraty lidických dětí“, IN MEMORIAM, Lidice
1. 9. – 31. 10. 2015
Výstava „Tragédie v ruské Chatyni“, v Ležákách
1. 10. – 30. 12. 2015
Výstava „Historické putování z Kladna do Prahy“, Pod Tribunou, Lidice
1. 11. – 31. 12. 2015
Výstava „Hirošima 1945 – 2005“, v Ležákách
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Generál Gastro aneb reportáže od plotny
Text: Michaela Klapalová
Milí a milé,
sluníčko vás jistě láká neváhat, naložit maso a něco skvělého si ogrilovat. Ale nedejte se zlákat – grilovat
umí každý a griluje se všude, tak zkuste něco nového a báječného – Kotlíkový guláš. Na opravdovém
kotlíku pěkně venku na ohni, s fajn přáteli a rodinou - takhle si to vážně zamilujete!

Kotlíkový guláš

Potřebujeme na 6-8 porcí:
1-2 lžíce sádla
150g špeku, nakrájeného na kostičky
6 cibulí
mletá paprika
1 kg hovězí kližky či plece, nakrájené na kostičky velikosti sousta
1 kg vepřového plecka, nakrájeného na kostičky velikosti sousta
sůl, kuličky pepře, majoránka, kmín, nové koření podle chuti
4 červené papriky, nakrájené na proužky, kostičky, jak se povede
2x 400g plechovka nakládaných rajčat
750g brambor, oloupaných a nakrájených na kostičky
svazek petrželky
2-4 klobásky (klidně je i namíchejte, získáte tím větší nálož rozmanitých chutí)
½ staršího chleba na zahuštění – tady podotýkám, že je v receptu napsaný, ale my ho nikdy nepotřebovali, dlouhým táhnutím masového kotlíku na ohni s použitím krásně prorostlých masíček se totiž sám
zahustí, ale kdyby bylo potřeba jej zahustit, tak starším chlebem 
1 feferonka nakrájená na nudličky (samozřejmě doplňková ingredience, ale u nás nesmí chybět)
čerstvý chléb či francouzská bagetka k podávání
V kotlíku nechte rozpustit lžíci sádla, přidejte polovinu nakrájeného špeku a v momentě, kdy se krásně
rozvoní, vhoďte kostičky vepřového plecka, nechte zatáhnout a vyndejte do mísy, uschovejte, budeme je
potřebovat až později.
Znovu dejte do kotlíku lžíci sádla, přidejte druhou polovinu nakrájeného špíčku,
a když opět začne svůdně vonět, přisypte
cibuli nakrájenou na kostičky. Osmahněte
ji dorůžova a zaprašte trochou mleté papriky. Přidejte hovězí maso, nechte ho zhnědnout a zatáhnout a ještě chvíli opékejte.
Podle chuti přidejte sůl, pepř, majoránku,
kmín a nové koření a kotlík do poloviny
zalijte vodou.
Po 45 minutách za občasného míchání
přidejte z mísy kostičky opečeného vepřového plecka. Vařte další hodinu. Hlídejte
oheň, aby se vařilo, tak akorát- aby kotlík
bublal, ale jen tak jemně.
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Když je maso skoro měkké přidejte do kotlíku nakrájenou papriku, rajčata a brambory. Guláš doplňte
vodou, aby bylo vše potopené, a vařte zhruba 20 minut. Nakonec přidejte na kolečka nakrájenou klobásku. Povařte ještě tak, aby bylo všechno krásně měkké a chutě se spojily, cirka deset minut, eventuálně
přichází chvíle na zahuštění chlebem a především dochucení. Dochuťte solí, pepřem, feferonkou, můžete
ještě přidat i něco z koření, je to jen na vás a vašich chutí. Zasypte nasekanou čerstvou petrželkou.
Guláš sundejte z ohně a zakrytý (ale ne neprodyšně), jej nechte ještě půlhodinku odstát. Podávejte
s čerstvým pečivem – chlebem, bagetkou, dle vaší chuti.
Krásné kotlíkování!

Vernisáž výstavy Tvorba pro Lidice
Text: www.lidice-memorial.cz

28. května 2015 proběhla ve výstavní síni In Memoriam
vernisáž výstavy výtvarných děl studentů k uctění 73. výročí vyhlazení obce Lidice.
Výtvarná díla vytvořili učni ze středních škol z Hradce Králové, Jihlavy a německé firmy Grammer AG z Kümmersbrucku v rámci pokračujícího projektu „Tvorba pro Lidice“,
který je organizován Odborovým svazem KOVO. Vernisáže
výstavy se zúčastnili zástupci všech zainteresovaných subjektů, lidičtí pamětníci paní Miloslava Kalibová, paní Marie
Šupíková a pan Pavel Horešovský, dále děti ze základní
školy, které byly v Lidicích na poznávací exkurzi.

Váš Generál Gastro
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Lidice navštívily dvě ženy jménem Lidice
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Lídice Domingos dos Santos a Lidice-Bá, obě z Brazílie, navštívily společně památník i obec Lidice.
12. května 2015 se v Lidích sešly poprvé a naráz dvě ženy jménem Lidice, obě z Latinské Ameriky. Podrobně se
seznámily se všemi místy jak v obci, tak v muzeu, galerii a na pietním území, kde je provázela starostka obce
Veronika Kellerová. Pro obě ženy to byl velmi emotivní zážitek. Lídice Domingo jej vlastními slovy popsala:
„Chtěla bych se s Vámi podělit o to, co jsem cítila, když jsem se procházela po Lidicích. Ve skutečnosti je
to úžasný zážitek, který mě poznamenal. Poslouchala jsem vaše příběhy. Lidice mají melancholickou krásu,
protože vše, co bylo znovu vystavěno, je krásné a zároveň smutné, aby to vyprávělo historii masakru.
Takže neodejdu se smutkem a v lítosti, Lidice nezemřely, Lidice žijí.
Vracím se do své země s pocitem, že jsem nyní úplnější. Dříve jsem byla jako růže ve váze, ale nyní mám
zemi, do které byla zasazena, kde jsem mohla zapustit kořeny, kořeny poznání.
Ukázalo mi to více než smutek a nářek, ukázalo mi to naději, sílu a lásku, mnoho lásky. Lidice jsou jako
Fénix, co povstal z popela a vzrostl, dnes existuje v této zemi a také v ostatních zemích, které mu vzdávají
poctu. Ale také žije v paměti a ve jménech lidí. Lidice žijí ve mně a v mnoha dalších ženách. Přeji si, aby se také
setkaly se svou minulostí.
Věřím, že všechny ženy jménem Lidice budou moci překonat každou překážku, aby mohly nadále žít šťastně. Dnes také rozumím tomu, že Lidice jsou hrdlem světa, pozvednutým hlasem proti jakémukoli utlačovatelskému režimu. Jsou hlasem říkajícím NE netoleranci, zlu hrůze a despotům, ale ANO životu, míru a štěstí.
Mohla bych říct tolik dalších slov, na která myslím, ale to, na čem doopravdy záleží, je, že když jsem poznala
obec Lidice, jsem teď ještě raději, že mohu nosit tak silné jméno.“
Česká republika, Lidice 13. 5. 2015

Lídice Domingos dos Santos

Anděla z Malé Morávky obdržel sir Nicholas G. Winton
ke 106. narozeninám
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Anděla pro lepší svět, jak se ocenění nazývá, vyřezávají mladí
řezbáři z Malé Morávky na Bruntálsku jako ocenění pro jednotlivce i organizace, které nám přinášejí lepší svět. Svět bez válek
a bez utrpení zejména dětí.
Těchto Andělů již bylo vyřezáno a předáno k dnešnímu dni celkem 87. Mezi oceněnými je například dalajláma, dva papežové,
UNICEF, ale i Památník Terezín a Památník Lidice. Anděla obdržel v minulých dnech i sir Nicholas G. Winton k jeho 106. narozeninám. Nicholas Winton se zasloužil o záchranu 669 židovských
dětí před jistou smrtí v nacistických koncentračních táborech.
Památník Lidice obdržel „Anděla“ s pořadovým číslem
9 v květnu 2012 k 70. výročí vypálení obce Lidice.

Prostřednictvím Památníku Lidice jsou zatím poslední dva
z Andělů zasílány do anglického města Stoke-on-Trent a mexického San Jeronima – Lidice.
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Rybářským závodům přálo slunečné počasí
Text: Miroslav Ramba, hospodář

Foto: Bohumil Kučera

Poslední dubnová sobota patřila jako každý rok tradičním rybářským závodům. Připravená místa obsadilo 44 závodníků, z toho 7 dětí, které soutěžily ve své
vlastní kategorii. Celou soutěž organizačně připravil
výbor MO ČRS Lidice pod vedením předsedy Petra
Klímy. Poděkování také patří OÚ Lidice, panu Vaňhovi, který zajistil občerstvení závodníků a Mikroregionu
údolí Lidického potoka, který přispěl na hodnotné ceny.
O příznivý průběh závodů se též zasloužilo příjemné jarní slunečné počasí beze srážek. Na průběh
soutěže pak dohlíželi pečlivě vybraní rozhodčí. Ti
naměřili vítězi soutěže dospělých panu Milanu Prokešovi celkovou délku úlovků pěkných 433 cm. Druhé
místo obsadil pan Josef Slanař s délkou 420 cm, následován třetím panem Antonínem Beckem s délkou
155 cm.
V kategorii děti zvítězil žák Daniel Rainiš s 69 cm,
druhé místo obsadil Tomáš Blažek s 55 cm a třetí
místo obsadil Matěj Hoser se 48 cm.

Na závěr byli vylosováni ti, jimž rybářská štěstěna
tolik nepřála, a mohli si ulovit svého kapra do rukou
v kádi.
Závěrem myslím, že mohu konstatovat, že se letošní ročník lidických závodů vydařil ke spokojenosti závodníků, hostů, i pořadatelů, a že se účastníci
tohoto přátelského setkání u Lidického rybníka příští
rok určitě setkají znovu. Petrův zdar!

Důstojná vzpomínka na 70. výročí konce války
Text a foto: Marek Veselý

V pátek 8. května tomu bylo už 70 let, co skončila
jedna z nejhorších (možná vůbec ta nejhorší) válka
označovaná také jako 2. světová válka. Uvádí se,
že se do ní zapojila většina států světa a znamenala
smrt pro 60 miliónů lidí. To číslo je naprosto nepředstavitelné. A o to nepředstavitelnější je skutečnost, že
za každým z těch „čísel“ je ukryt naprosto jeden kon-

krétní a unikátní lidský příběh s tragickým koncem.
U nás v Lidicích moc dobře víme, o čem je řeč...
Proto se také lidičtí občané vydávají každý rok
položit ke společnému hrobu zastřelených lidických
mužů věnec a připomenout si nejen je, ale také lidické ženy a děti, které se konce války nedožily. Každá
obec či město vzpomínku, nebo přímo oslavu konce
války, organizuje po svém – jinak se slaví v Plzni, kte-

rou osvobodila americká armáda, jinak právě Lidice,
které mají zvlášť smutný válečný osud. Páteční lidické
vzpomínání za účasti místostarosty Tomáše Skály, Lidických dětí a Lidické ženy paní Kalibové bylo důstojné.
Květinu ke hrobu položili i zástupci ZO ČSBS
Kladno – předseda Petr Hroník a bratr Vladimír Carvan. Junáci z Buštěhradu drželi čestnou stráž u pomníčku, který před 70 lety (přesně 3. června 1945)
odhalili vojáci Rudé armády a později zde přibyl
i symbol Lidic – prostý kříž s trnovou korunou z ostnatého drátu. V roce 1946 udělil prezident republiky
dr. Edvard Beneš obci Lidice „Československý válečný kříž 1939“ – a to na „věčnou paměť nesmrtelných
obětí a umučení“.
Snažme se tedy nezapomenout.
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Pozvánka

Památníku Lidice přišel emotivní dopis
Dobrý den,
v sobotu 9. 5. 2015 jsem poprvé navštívila památník v Lidicích.
Co se v minulosti stalo, jsem znala už z dob povinné školní docházky, ale opravdu stanout na místech,
kde se tato hrůzná zvěrstva na obyčejných lidech odehrála, byl nepopsatelný okamžik plný smutku, lítosti,
nepochopení a též zloby, jak se to mohlo stát a proč zrovna děti, nevinní muži,...?
Chtěla bych poděkovat Vám všem, jenž opečováváte památku starých Lidic a zachováváte je pro nové
generace. Nikdy by se nemělo zapomenout. Velký dík Vám!
A zároveň bych ráda poděkovala za radu při koupi knihy u Vás v muzeu.
Na doporučení jsem obohatila svou knihovničku knihou „Jako chlapce by mě zastřelili...“, od paní
Skleničkové. Nejsem moc velkou čtenářkou, ale po přečtení první kapitoly nešlo zastavit.
Knihu jsem doslova proletěla za dvě hodiny a to byl můj prvotní plán, protože se učím na státnice – co
zvládnutá naučená otázka, to kapitola v knize 
Paní Skleničková napsala opravdu krásnou leč smutnou knihu, ale tak poutavou a čtivou, že člověk
chvilkama ani nedýchal, když popisovala, jak pronášela paštiku v lágru a jak jsem jí fandila, když se snažily se sestrou a maminkou vrátit znovu do života.
Klaním se před ní.
Na závěr Vám ještě jednou děkuji za veškerou práci, oběť a snahu, kterou památníku věnujete a paní
Skleničkové přeji hlavně hodně zdraví a stejně nadšených čtenářů jako jsem já.
Díky ní a Vám všem se snad nikdy nezapomene...
S pozdravem
Hanka Hálová, Kyjov
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Světový den knihy – 23. dubna
Text a foto: Kateřina Hládková

Po dvou marných pokusech jít na podobnou akci v Kladně (pro nezájem zrušeno) jsme přijali pozvání od
místního knihovníka Jirky Černého na setkání s názvem „Čtení nás baví“. Pořadatelem bylo MC Lidičky spolu s knihovnou v Lidicích. Přišlo celkem 13 dětí
a všechny přinesly svojí oblíbenou knihu. V přátelském
rozhovoru knihovník versus děti vyplynulo, že číst umí
jen jedna dívka, ostatní jsou zatím jen posluchači. Nicméně školačka ostatní kamarády uklidnila, že číst se
naučí snadno a tak se má místní knihovna na co těšit. Každý (ne)čtenář krátce svoji knihu představil. Ani
jedna kniha nebyla stejná, i když hitem u děvčat bylo
„Ledové království“. I mezi všemi moderními knížkami
děti mají rády klasiku jako je „Krteček“ nebo „Povídání
o víle Amálce“. Nakonec si děti vyrobily krásnou záložku do knížky, která jim bude připomínat milé setkání.

V Památníku Lidice se uskutečnila tradiční výstava
kaktusů a sukulentů
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Již 7. ročník výstavy kaktusů a sukulentů byl 14.
května 2015 zahájen v Památníku Lidice. Jeho
součástí byla výstava „Zájmové činnosti ve školních družinách“.
Pořadatelem výstavy se stal nejen Památník
Lidice, ale i Český zahrádkářský svaz, Vzdělávací institut Středočeského kraje a Kluby kaktusářů
z Kladna a Buštěhradu. Výstavu zahájili odborným
slovem vedoucí družiny při ZŠ Buštěhrad Anna
Holeyšovská a ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Mgr. Jiří Holý. Pásku přestřihly symbolicky i dvě přeživší lidické děti – Jana Hanzlíková a Libuše Součková.

Victory in Europe Day = den vítězství v Evropě
Text a foto: Antonín Nešpor

Když jsem zmiňoval v článku „O kamarádech ve zbrani“ jednoho z mnoha
spolubojovníků Josefa Horáka z 311 perutě RAF, ještě jsem neměl k dispozici
snímek pomníku Václava Študenta z Hostivice. Dnes už ho mám, díky Josefu
Horákovi, synovi Josefa Horáka, který mi poslal pár snímků z pietního aktu
nazvaného „Victory in Europe Day“, jehož se zúčastnil se svojí matkou Winifred
na hřbitově vv Brookwoodu – Surrey. Každoročně si vojenští přidělenci i civilisté připomínají hrdiny z druhé světové války, kteří, ač cizinci, bojovali za Británii.
Jejich popel byl právě zde rozptýlen.
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Ústřední pomník věnovaný ČSL příslušníkům,
kteří padli v bojích ve Velké Británii (foto vlevo)
Dny vítězství se slaví po celém světě.
I u nás se oslavovalo už začátkem května
v Plzni a okolí.
Byl zde po letech odhalen pomník veliteli
3. americké armády Generálu Pattonovi. Osvobození Plzně americkou armádou v roce 1945
je věnováno muzeum „Patton Memorial Pilsen“.
Ve stejný den byla rovněž otevřena výstava
k 75. výročí založení většiny československých
perutí v RAF, která je věnována našim letcům
a jejíž autorem je Filip Procházka, zakladatel
Klubu vojenské historie 276th SQDN RAF, o. s.
Na zahájení výstavy přišli mimo jiné čeští,
francouzští i američtí veteráni a pozvaní příbuzní hrdinů, o nichž výstava pojednává. Nad touto mezinárodní putovní výstavou převzal záštitu velitel vzdušných sil Armády České republiky – brigádní generál
Ing. Libor Štefánik.
Výstava paralelně probíhá ve Velké Británii v místech, kde jednotlivé perutě vznikly, a u nás v rámci
Slavností svobody a při dnech otevřených dveří základen Vzdušných sil Armády České republiky a na
Slovensku. Nejbližším dalším místem výstavy bude letiště ve Kbelích u Prahy.
Při přebírání záštity se pan generál Štefánik zmínil o své vlastní zkušenosti, kdy se již jako chlapec zúčastnil táborové hry pořádané Sokolem v Třebíči pod názvem „Osudy kapitána Horáka“, která mu v jeho
mladém věku přiblížila cestu našich hrdinů do zahraničních armád, kde pak v boji proti fašismu mnozí ze
statečných mladých mužů položili životy za naši svobodu.
Dvojjazyčná výstava přináší velké množství fotomateriálu a popisuje osudy desítek odbojářů bojujících
v RAF, včetně jejich poválečných osudů.

Velitel vzdušných sil České armády brigádní
generál Ing. Libor Štefánik přebírá záštitu
nad výstavou. Vlevo autor výstavy pan Filip
Procházka v anglické uniformě RAF.

Úvodní stránka táborové
hry z deníku tehdy
třináctiletého Libora
Štefánika.

Závěrečné umístění
v táborové hře nazvané
„Osudy kapitána Horáka“.
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text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,

rádi bychom Vás pozvali na akce, které jsme pro Vás na červen připravili a budeme velmi potěšeni, pokud
si při plánování prázdninových a dovolenkových radovánek najdete čas a přijdete si užít některou z našich
posledních akcí v tomto školním roce.
Červnový program zahájíme poslední návštěvou mateřské školy v rámci programu Příprava na
školku. První červnový víkend pak bude věnován opět dětem a oslavě Mezinárodního dne dětí. Bohatý
program pro malé i velké bude již tradičně nachystán na fotbalovém hřišti v Lidicích.
V polovině měsíce jste zváni na poslední aktivitu programu Příprava na školku, kterou je setkání
s paní ředitelkou MŠ Lidice Mgr. Soňou Macháčkovou.
A úplně poslední předprázdninový víkend budeme putovat za Svatojánským pokladem. Myslíte, že
ho i letos najdeme?
Na konec nabízíme možnost využít našich služeb o letních prázdninách, na které připravujeme kroužek
Prázdninová školička.
Více informací a přihlašovací formuláře najdete na www.mclidicky.cz.
Přejeme všem krásné léto!

Program MC Lidičky na ČERVEN 2015

2. 6. 2015 	od 9:30 hod. – čtvrtá (poslední) návštěva MŠ v rámci programu „ Příprava na školku“. Sraz účastníků programu je v 9:30 hod. v MŠ.
6. 6. 2015

od 9:00 hod. - Den dětí – viz. informace v předešlém vydání Zpravodaje

15. 6. 2015 	od 16:30 hod. – beseda s ředitelkou MŠ v Lidicích v rámci programu „Příprava na
školku“ – přijďte do MC Lidičky na neformální posezení s ředitelkou MŠ Mgr. Soňou Macháčkovou. Beseda je určena všem rodičům, jejichž děti v září 2015 nastupují do místní
MŠ. Dozvíte se například, jaké jsou požadavky na dítě při nástupu do MŠ, jaké jsou
současné problémy adaptace dětí v MŠ, jak dítěti při adaptaci ve školce pomoci a mnoho
dalších užitečných rad. Bude Vám představena i činnost MŠ a můžete se zeptat na vše,
co Vás zajímá. Vaše děti vezměte s sebou – k dispozici bude volná hernička! Vstup
do centra ZDARMA!
28. 6. 2015 	od 16:30 hod. – Kouzelný slunovrat aneb Cesta za pokladem svatého Jana –
přijďte nám i letos pomoci splnit náročné úkoly, sesbírat kouzelné byliny, najít Svatojánský poklad a pomocí kouzelného zaříkávadla poklad otevřít. Nakonec si opečeme
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buřtíky. Na akci se máte možnost přihlásit do 24. 6. 2015 pomocí on-line registračního
formuláře, který naleznete na www.mclidicky.cz
29. 6. 2015

prázdninový provoz v MC Lidičky
V případě dostatečného počtu zájemců bude v době letních prázdnin ve 		
vybraných termínech fungovat kroužek Prázdninová školička, případně 		
v upraveném provozu dopolední kroužek Lidičkové.
Více informací o prázdninovém provozu centra najdete na www.mclidicky.cz.

Památník Lidice Vás zve na zajímavé programy
Od 30. 5. 2015 do 31. 10. 2015 Petalík a kouzelná baterka
Vzdělávací program pro nejmenší od 3 do 7 let.
Interaktivní program formou zábavných her a zkoumání, který je zaměřen na světlo a jeho používání
člověkem v návaznosti na Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu.
Poplatek 300,- Kč za skupinu.
Rezervace na: rezkova@lidice-memorial.cz,
tel.: 739 690 566
Od 30. 5. 2015 do 31. 10. 2015 Pochváleno budiž světlo
Vzdělávací program pro žáky 1. stupně ZŠ.
Interaktivní program formou dramatické a výtvarné
výchovy, který je zaměřen na důležitost světla na
naší planetě, způsoby používání světla člověkem
v návaznosti na Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu.
Poplatek 300,- Kč za skupinu.
Rezervace na: rezkova@lidice-memorial.cz,
tel.: 739 690 566
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Čtyři dny ve šlépějích lidických žen – rekonstrukce
pochodu smrti
Text a foto: Miloslava Kalibová, Milada Cábová, Jaroslava Skleničková

Letos 28. dubna se vydala paní Milena Městecká poprvé po stopách návratu 46 lidických žen z KT do vlasti.
Svou pouť začala v Ravensbrücku a končila v lese u města Schwerin, kde se lidické ženy v květnu 1945 setkaly
s muži z KT Sachsenhausen.
Paní Milena Městecká žije v Praze a žádné příbuzenské vazby v Lidicích nemá. Před několika lety
ji zaujal příběh paní Anny Nešporové, roz. Horákové
a rozhodla se na její počest projít cestu dlouhou téměř
450 km, kterou se paní Nešporová spolu s dalšími 4
ženami navracela do své vlasti. Byl to pochod smrti,
i když s rychle postupující východní frontou je dozorci SS po několika dnech pochodu opustili, musely se
skrývat před hloubkovými nálety, nevěděly, zda se nepohybují v zaminovaném prostoru… Šly v dřevácích
neznámou krajinou, spaly bez přístřeší, nedostatečně oblečeny. Byla-li možnost, kousek se svezly. Byly však
na těžké podmínky zvyklé. Snad proto a také díky šťastným okolnostem se jim podařilo dojít do cíle. Tento
čtrnáctidenní pochod z Ravensbrücku do Nového Boru absolvovala paní Milena letos již popáté. Při svém
putování se snaží přiblížit podmínkám těchto žen alespoň tím, že spí pod širým nebem, ale jak sama říká, není
možné prožít to, co museli vydržet lidé vracející se z koncentračních táborů.
Jednou v lidické Oáze vyprávěla o tomto svém pochodu. Někteří přítomní posluchači vznesli požadavek
dovědět se o pochodech ostatních lidických žen. Bohužel je zatím znám jen zápis o pochodu 63 Češek, z nichž
bylo 46 lidických žen a zápis z návratu paní Jiřiny Vachtrové, roz. Zbrojkové, která se vracela se skupinou dalších lidických žen přes Moravskou Ostravu. O návratu ostatních 94 žen nejsou zatím žádné informace, snad by
se mohly nalézt v jejich pozůstalosti, ale to je otázka zájmu a spolupráce s jejich potomky.
Letošnímu prvnímu ročníku pochodu z Ravensbrücku do Schwerinu předcházela Milenina
dlouhá a pečlivá příprava – studovala mapy, aby
se co nejvíce přiblížila místům, které tato skupina
lidických žen prošla. Krajina a komunikace se za
70 let změnily, cesty jsou plné pomníků zabitých
a zahynulých vězňů na pochodech smrti. Z fotografie, která zachytila tuto skupinu žen, se snažila
za pomocí tří účastnic přiřadit k zaznamenaným
jménům jejich tváře. Prostudovala též archiv, který
potvrdil počet a jména všech 46 žen, které se vrátily do své vlasti přes hraniční přechod v Cínovci.
Zde se některé z nich poprvé dověděly děsivou
pravdu o osudu svých domovů a blízkých – obec byla srovnána se zemí, muži zastřeleni již 10. června 1942
a děti jsou nezvěstné.
Je pro nás zklamáním, že úsilí a práce paní Městecké, kterou vynaložila na zrekonstruování pochodu 46
lidických žen, nedošly žádné odezvy. Z lidických potomků se 1. ročníku pochodu Ravensbrück – Schwerin
zúčastnily v poslední etapě jen 3 vnučky jedné z lidických žen a jejich kamarádka. Celý pochod čítal 130 km
a byl rozvržen na 4 dny.
Děkujeme paní Mileně Městecké za její pracovní úsilí, nadšení a vytrvalost, s kterou rekonstruuje naše
návraty do vlasti, za to, že svůj volný čas a svou dovolenou věnuje památce Lidic.
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Odejmuté dětství: dětské oběti arménské genocidy
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice ve spolupráci s Velvyslanectvím Arménské republiky a Arménským muzeem genocidy pořádají
v roce stého výročí arménské genocidy výstavu o osudech dětí v této době.
Kde? Výstavní síň Pod Tribunou  Kdy? 1. – 30. června 2015
Tato krátkodobá výstava poprvé prezentuje fotografie a související dokumentovanou historii osudu arménských
dětí, které se staly oběťmi genocidy v Otomanské říši. Zabývá se politikou anihilace (zmizení, zničení) a deportace
arménských dětí, které byli prováděny tureckým státem – krutá realita sirotků a života v sirotčincích, desítky tisíc
narušených životů.
Otomanská říše byla založena a vzkvétala za cenu tragédie milionů dětí. Politika masového zabíjení a nucené
islamizace se stala základním kamenem tureckého národního státu a expanzivní říše. Zlovolný systém dětského
devširme (daň v krvi), provozovaný sultány na mnoha tisících arménských, řeckých, bulharských, srbských, gruzínských, syrských, rumunských a dalších dětech měl za cíl je násilně odebrat od jejich rodin a etnického společenství, islamizovat je a využívat je jako nástroje během expanzivních válek Otomanské říše. Devširme a fenomén
otroctví, provozovaných otomanskými Turky, jsou nejhanebnějšími stránkami v historii naší civilizace.
Více než půl milionu arménských, řeckých a syrských dětí bylo zabito nebo obráceno k islámu jako výsledek genocidy prováděné mladoturky a kemalisty na počátku 20. století. Tato genocida na křesťanech v Turecku je jednou
z největších tragédií 20. století a je otřesným a stále nepotrestaným zločinem proti lidskosti a civilizaci.

Rádohraní 2015

Text a foto: www.lidice-memorial.cz
Ve dnech 22. a 23. května se v Lidické galerii uskutečnil 2. ročník celostátní přehlídky dětského divadla a přednesu
Rádohraní 2015. Přehlídku vyhlašuje Památník Lidice za účelem připomenutí si historických souvislostí spojených
s místem konání a současně navazuje na tradici dětského divadla v nových Lidicích a divadelní spolek Íčko. Rádohraní je nesoutěžní vystoupení dětských souborů i jednotlivých recitátorů z celé České republiky.
Na přehlídku se přihlásilo více jak čtyřicet souborů a recitátorů.
Organizátoři však mohli organizačně a technicky zvládnout pouze
čtrnáct představení a deset přednesových vystoupení. Účinkovaly
zde skupiny z Mostu, Příbrami, Raduně, Staňkova, Rakovníku, Včelákova, Prahy, Nového Strašecí, ale také z Kladna a Lidic. Tvorba
byla opravdu různorodá a velice inspirativní. Soubory pracovaly například se stínohrou, pantomimou, různými žánry a nebály se ani
zahrát si v prostředí zahrady. Všichni tak mohli společně nahlédnout
do práce ostatních a přiučit se novým divadelním postupům.
Večerní inspirativní představení bylo velmi oceněno diváky, neboť
mohli vidět profesionální improvizační zápas pod vedením Jany Machalíkové, která je zakladatelkou Improvizační
ligy v České republice. Improliga je malinko o sportu, ale především o divadle. Dva týmy se navzájem utkávají
v improvizacích na divácká témata. Cílem NENÍ navzájem se vyřadit, ale SPOLEČNĚ vytvářet kvalitní improvizaci
a mít radost ze hry. To vše se podařilo přenést na diváky i v prostředí galerie v Lidicích.
Kladem přehlídky je setkávání souborů i jednotlivých recitátorů v přátelské a nesoutěžní atmosféře, poznání
práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání. Program byl doplněn o tvořivé dramatické dílny pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorů, rozborem pro vedoucí souborů řízeným
odbornými porotci z řad divadelníků a režisérů dětských divadelních souborů.
Účastníci přehlídky měli možnost prohlédnout si pietní území s výkladem a navštívit muzeum. Do letošního ročníku se přihlásily také soubory, které svou tvorbou reagovaly přímo na problematiku 2. světové války a vesnici Lidice.
Jednalo se tak o velmi emotivní zpracování přímo od souborů ZUŠ Příbram a ZŠ Raduň, kterým se skrze divadelní
umění podařilo přenést na diváka své názory a postoje k danému tématu. Soubory tak vzpomněly na osudy obyvatel obce Lidice, dozvěděly se o konkrétních osudech lidických dětí, které neměly takové možnosti jako děti v dnešní
době. Společně soubory zapálily svíčky u Pomníku dětských obětí války a na své vrstevníky tak s úctou vzpomínaly.
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Lidický turista na Moravě: Kudy teče, tudy léčí,
ale pálenka to není
Text: Michaela Klapalová

Foto: Michaela Klapalová

Druhá část našeho moravského putování nás zavede do lázeňského města Luhačovic. Do
městečka, kde si na své přijde každý zvrácený pramenový gurmán. Třeba já.
Luhačovice. Malebné městečko, které má všechno, co byste si na své dovolené přáli. Lázně,
léčivé minerální prameny, wellness, muzeum, sportovní vyžití, krásnou architekturu a lázeňské oplatky.
Když zavítáte do tohoto města, rozhodně doporučuji proměnit se v lázeňského šviháka a celé si ho projít
nedbale volným tempem, při tom si užívat deště padajícího z oblohy. Ano, deště - čtete správně. Vždycky,
když jsem v Luhačkách, tak prší, občas i leje. Věřím
ale, že pokud s vámi nepojedu já, budete mít krásně
slunečné počasí, takže se nemáte čeho bát. 
Ale zpátky k promenádování. Úkol v tomto místě
zněl jasně: Ochutnat všechny prameny! K lepší orientaci radím zaběhnout do zdejšího Infocentra, nafasovat
mapku města s označením pramenů a vybavit se hrnečkem, prázdnou lahví či jakýmkoli jiným prázdným
picím prostředkem.
Jestli si myslíte, že se už není čeho bát a jste připraveni k degustaci zdejších minerálních vod, dovolím
si upozornit, že právě nyní přichází to nejobávanější – samotné ochutnávání. Kdo není zvyklý doma běžně
olizovat železné trubky, bude velmi zaskočen, pohoršen a možná znechucen. A kdo je velký labužník a libuje si
v neobvyklých chutích, jako já, bude si tu připadat jako v ráji. I když...
Jako první na ráně se nám ukázal pramen Doktora Šťastného (viz. foto vpravo). Nevím, jak vám to říci, ale mě moc šťastnou neudělal. Je určitě nejvýraznější
a dají ho jen ty nejsilnější povahy, nic pro slečinky. Ani pro mne. Ale nic proti
gustu, jeden pán si tam natočil celé tři litry – přeju mu to a věřím, že ten večer
musel být velmi velmi šťastný.
Hned naproti v malém kruhovém pavilonku si ale můžu spravit chuť! Pramen
Ottovka je minerální pramen pro začátečníky. Mě moc chutná, takže jsem si
natočila opravdu s chutí a pak si šla ještě pro jeden nášup na další cestu.
Ta spočívala projít krásným krpálkem do kopce, abychom zjistili, že pramen
Viola, objevený před pěti lety je momentálně upravován a tudíž co? Neteče!
Ještěže jsme po cestě zpět opět padli na Ottovku, dala jsem si zase.
Lesní cestou zpoza vilek postavených podle stylu architekta Dušana Jurkoviče, který tak celým lázním propůjčuje neobvykle pohádkové kouzlo, jsme došli až k novému pramenu. Nový
jubilejní, tak se jmenuje.
Vzhledem připomíná krystal soli, která se ve zdejších minerálních pramenech bohatě vyskytuje. Chutí to
připomíná velmi intenzivní sestřičku pramene Doktora
Šťastného, takže pozor na to. Ochutnávat s rozmyslem a rozhodně nečuchat před degustací. Já to udělala
v opačném pořadí a nechtějte vědět, jaké to bylo.
Takže než jubilejního pramene jsem si užívala krásného náměstíčka, tryskajících fontán, květin, které už se
chystaly k rozpuku a faktu, že přestalo pršet.

Lidický zpravodaj

Červen 2015

19

Zlatý hřeb na nás ale stále čekal. Nejproslulejší pramen je
známý téměř každému, kdo byl alespoň jednou nemocný - Vincentka. V jejím pavilonu si můžete dopřát její studenou a teplou
verzi. Jako profík přes zdejší hydrologii doporučuji její teplou
verzi. Na té tam ulítávám pokaždé, když tam jsem. Také pokaždé z Luhačovic odjíždím mnohem zdravější, s posílenou imunitou, a tak tam s klidem překonávám i ty lijavce.
Po splnění pitného režimu jsme naše objevování pramenů
ukončili a další si nechali na příště. Víte, co se říká – dobrého
pomálu. Kolonádou jsme prošli zpátky do centra, cestou udělali
zásobu lázeňských oplatek (10 balení plus jedno zdarma, kdo
by odolal?) a vydali se zpátky k autu, jelikož začalo opět pršet a nás doma čekala večeře.
Pokud budete mít ale čas a štěstí na slunko, doporučuji si udělat od pavilonu Vincentky a zdejší polikliniky
procházku podél řeky až k Japonské zahradě a Slunečním
lázním. Tady pak najdete spoustu dalších lázeňských vil,
které stojí za okouknutí, ale když se necháte moc unést,
dojdete až do blízkých Pozlovic s místní vodní nádrží Luhačovice.
Jestli nejste turistický typ nebo vám nepřeje počasí,
zkuste navštívit zdejší Muzeum luhačovického zálesí. Za
příjemných čtyřicet korunek zde najdete Lázeňské Luhačovice na počátku 20. století. Uvidíte, jak moderní a stylové
lázeňské centrum toto městečko bylo, je a bude. Zjistíte,
jak vypadaly pokoje v lázeňských hotelích či jak to vypadalo
v Luhačovicích doma u běžných obyvatel.
My měli velké štěstí, že jsme zde mohli absolvovat výstavu,
která se zaobírala Hotelnictvím, zdejší místní kuchyní a gastronomií. S velkou chutí jsme si prohlédli jídelní lístky tehdejší doby
a žasli nad úrovní těchto nabídek.
A na závěr
malou perličku.
Jaroslav Suchánek, rodák ze
starých Lidic žil
10 let s rodinou
právě v Luhačovicích, kde vedl kuchyni v tehdy nově vybudovaném léčebném
ústavu Arco. Zde se proslavil jako výborný odborník a věhlasný
šéf kuchyně.
Z Luhačovic byl povolán do Vysokých Tater jako šéfkuchař
do nově zbudovaného sanatoria. V době II. světové války byl
jako příslušník české národnosti vypovězen ze Slovenska.
Bylo mu nabídnuto vrátit se zpět do Arca, ale mezitím tu byly
umístěny německé děti. Nabídku, kterou považuje za službu
německým okupantům, odmítá. Odjíždí na přechodnou dobu
s rodinou do Lidic, než si najde práci v Praze. Zde byl zastřelen
s ostatními lidickými muži na Horákově statku a jeho rodina byla
odvezena do koncentračního tábora v Ravensbrücku.
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