Lidický zpravodaj
říjen 2021 ·

číslo 10 ·

ročník 25 · zdarma

Víte proč opadávají i zelené listy?
Rostliny denně přijímají velké množství vody. Slouží jim jako
potrava i jako prostředek pro přepravu látek, které čerpají
z půdy. Většinu vody zase vyloučí, strom ji odpařuje
prostřednictvím listů.
Kořeny stromu stále nahrazují odpařenou vodu, ale jen do doby,
než nastanou mrazy. Příjem vody z půdy se zastaví, ale výpar
stále pokračuje, a proto se strom musí zbavit svého listí, jinak by
uschl.

Milí a milé,
podzim je tu! Já mám podzim každý rok moc ráda. Sklízím úrodu, dělám si podzimní
výzdobu, pálím svíčky, ale hlavně ta příroda! To je skvost přátelé! Rozehrát tak
dokonalé barvy v přírodě umí jen podzim, proto také často chodím na procházky. A to
je to, co doporučím i vám. Nořte se víc do přírody. Restartujeme tak své tělo, zlepšíme
svou imunitu a zdraví, a to je na podzim opravdu potřeba. A když už budete venku, tak
si třeba zkuste na chvíli sundat i boty a spojit se zemí úplně
Vím, zní to šíleně, ale i za cenu malého nepohodlí to pro vás bude mít mnoho benefitů.
Zjistilo se, že tělo (chodidly a povrchem těla) dokáže absorbovat volné záporné
elektrony, kterými je nabitá země, a tím se napomáhá k ničení zánětů v těle. Stačí 30
minut stát na zemi holými chodidly, aby se elektrony dostaly do celého těla. Navíc se
tím nyní i trochu otužujete, a to se taky vyplatí.
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která bude asi za marťana

JUBILANTI V MĚSÍCI ŘÍJNU
Alena ZÁRUBOVÁ
Pavel KNOR
Zdeněk KRUPIČKA
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Děkuji za přání a dárky k mým narozeninám panu Tomáši Skálovi za OÚ Lidice a
paní Ing. Haně Pokorné za Memory Lidice. Děkuji oběma za velmi milé a příjemné
odpoledne.
Václav Zelenka

PODĚKOVÁNÍ ZA ROZNOS ZPRAVODAJE
Rádi bychom zde poděkovali Jarušce Černé, která se ujala této „práce“ a s radostí a
úsměvem na rtech roznáší náš Lidický zpravodaj po celé naší obci.
Moc děkujeme, Jaruško, a přejeme, ať tě tato procházka po obci baví, a kdyby se ti
chtělo, můžeš nám o tom do zpravodaje napsat i několik řádek
, potěší nás to.
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ZÁPIS Č.23/2021 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
15.9. 2021 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: M. Klapalová, B. Kučera, H. Kohoutová, Ing. Monika Vaňhová MBA,
M. Ramba, T. Skála
Omluveni: V. Kellerová
Ověřovatelé: M. Klapalová, H. Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájil místostarosta obce v 17:00 hodin a přečetl program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání výsledku výběrového řízení na opravu ulice Josefa Horáka
2) Projednání cenové nabídky na opravu fasádní omítky na budově OÚ a na
budově obchodního centra
3) Různé a) projednání cenové nabídky na pořízení nového kotle na tuhá paliva
do objektu truhlárny
b) projednání žádosti o povolení pokácení stromu
c) projednání schválení příspěvku na úpravu prostor Základní školy Buštěhrad
na rozšíření kapacity pro umístění spádovosti dětí
d) projednání schválení cenové nabídky firmy Tuta 75 Kladno s.r.o. na opravu
chodníku v MŠ Lidice, která vyplynula ze zprávy BOZP
AD1) Místostarosta obce předložil OZ protokol z jednání hodnotící komise, název
veřejné zakázky: Oprava místní komunikace Josefa Horáka – Lidice II.
Do výběrového řízení se přihlásily tyto firmy:
1) Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, 26901 Rakovník s cenou 3.228.131,30 Kč bez
DPH
2) Strabag a.s. – OZ Praha, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 s cenou
2.192.925,36 Kč bez DPH
Komise doporučuje zadavateli vybrat za dodavatele veřejné zakázky účastníka
STRABAG a.s. – OZ Praha, Kačírkova 982/4, Praha 5, který podal v předmětném
výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku a uzavřít s ním smlouvu na realizaci zakázky
za celkovou nabídkovou cenu 2.192.925,36 Kč bez DPH.
OZ projednalo výsledek výběrového řízení, schválilo za dodavatele veřejné zakázky
účastníka STRABAG a.s. – OZ Praha a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy
s firmou STRABAG a.s. – OZ Praha, Kačírkova 982/4, Praha 5
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD2) Místostarosta obce předložil OZ cenovou nabídku firmy Pavel Sobotka –
Stavinstal, Dánská 2263, Kladno na opravu fasádní omítky na budově OÚ a na budově
obchodního centra.

3
7

OZ projednalo a schválilo tuto cenovou nabídku ve výši 123.904,85 Kč včetně DPH.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Různé a) Místostarosta obce předložil OZ cenovou nabídku firmy KačírekTopení s.r.o. na pořízení nového kotle na tuhá paliva do objektu truhlárna.
OZ projednalo a schválilo tuto cenovou nabídku firmy Kačírek-Topení s.r.o. ve výši
134.246,- Kč s DPH
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Různé b) Místostarosta obce předložil OZ žádost manželů XXX o povolení
pokácení stromu. Smrk se nachází před domem do ulice, je na nevhodném místě, jeho
kořeny narušují okolí. OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto stromu.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Různé c) Místostarosta obce předložil OZ žádost města Buštěhrad o finanční
příspěvek ve výši 200.000,- Kč na úpravu prostor Základní školy Buštěhrad na
rozšíření kapacity pro umístění spádových dětí. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Různé d) Místostarosta obce předložil OZ cenovou nabídku firmy Tuto 75
Kladno s.r.o. na opravu chodníku v MŠ Lidice, který vyplynula ze zprávy BOZP.
OZ projednalo a schválilo tuto cenovou nabídku ve výši 69.390,- Kč bez DPH.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:32 hodin.

GENERÁL GASTRO: CUKETOVÁ BÁBOVKA
Text: Michaela Klapalová

Vláčná, mokrá, skvělá, co chtít víc?
200g cukety, špetka soli, 4 vejce, 1 lžička čerstvě vymačkané citronové šťávy, 150g
másla, 100g třtinového cukru, vanilkový cukr, 1 kelímek husté zakysané smetany, 250
g polohrubé špaldové mouky, 1 kypřící prášek do pečiva, oříšky, čokoláda, rozinky
nebo třeba kakao dle chuti
Cuketu nastrouháme nahrubo, v míse jí smícháme se solí a necháme 10 minut stát, aby
pustila vodu. Máslo, oba cukry a žloutky šlehejte alespoň 5 minut do světlé a
nadýchané pěny. Zlehka vmícháme zakysanou smetanu a poté postupně zamícháme i
mouku s práškem do pečiva. Z cukety vymačkáme přebytečnou vodu a pak ji
přimícháme do těsta. Nakonec si vyšleháme bílky s citronem do pevného sněhu a lehce
přimícháme do těsta. Já přidala mleté vlašské oříšky, rozinky a čokopecičky ghanské
85% čokolády a je to famozní. Pečeme při 150 stupních asi hodinku. Dobrou chuť!
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NEJSTARŠÍ KAMARÁDI III.
Text a foto: Jarda Adamec

Jako malí kluci jsme jezdili na kolech po okolí. Jednou jsme objevili cestou ze
Středokluk na Kněževes pomník s nápisem:
Dne 7. května 1945
padli v boji s německými
vrahy SS při osvobozování
Československé republiky

Jiří Kácl 31.1.1923
Zdeněk Rozhon-Zíma 25.3.1924
Václav Rusňák 18.12.1928
Ladislav Havelka 21.2.1925
Ladislav Tichý 2.2.1920
Dnes je pomník zrekonstruovaný. Tenkrát byl zarostlý, nicméně jsme věděli, že jde o
oběti druhé světové války.
Kolem pomníku jsem pak jezdil do práce dvacet let, kde se mnou dělal středoklucký
kovář Antonín Hájek, ročník 1913, kamarád a soused Josefa Holoubka, ročník 1917,
mého otčíma. Oba byli mými nejstaršími kamarády. Vyprávěli nezávisle na sobě, jak
k této tragédii došlo.
V obci byl ubytovaný německý strážní oddíl, který byl přidružen k letišti Ruzyně.
Uvedení na nápisové desce tehdy po ránu sedmého května začali shánět další
kamarády se zbraněmi
k akci odzbrojení
strážního oddílu. Lidé
je od akce odrazovali,
„…nechoďte tam,
nejste dobře
vyzbrojeni“. Prý měli
jen nějakou malorážku
a brokovnici. Odradit
se tenkrát ještě kluky,
členy Sokola,
nepodařilo. Ke střelbě
snad ani nedošlo.
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Němci mladé Sokoly zajali, odzbrojili, odvedli za obec, směrem na Kněževes.
Středoklučtí zaslechli několik výstřelů… Na místě, kde k tragédii došlo je tento
pomník. Po osvobození byli odvážní kluci ve věku 16-25 let pohřbeni na místním
hřbitově na Černovičkách.
Jaký je rozdíl mezi odvahou a nerozvážností? V tomto případě šlo o pokus pomsty
nerozumného, bouřlivého mládí.

RYTÍŘI NEBES – 311. ČESKOSLOVENSKÁ PERUŤ RAF
Text a foto: Ing. Miloslav Kaliba, předseda spolku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného

V pátek 17. září 2021 byla v Policejním muzeu v Praze Na Karlově otevřená výstava
„Rytíři nebes – 311. Československá peruť RAF“.
Tato výstava, kterou připravilo Muzeum exilu v Brně pod vedením Jana a Sabiny
Kratochvílových byla již loni prezentována v Brně a letos byla převezena do Prahy.
Výstava na mnoha panelech přehledně představuje vznik perutě, její první nasazení již
v roce 1940 v rámci Bomber Command, a také od roku
1943 při plnění vojenských úkolů v Coastal Command.
Nástěnné panely jsou ve výstavních síních doplněny
vitrínami s uniformami letců, jejich vyznamenáním,
korespondencí a zachovanými osobními věcmi. Celá
výstava je uceleným obrazem hrdinství
Československých letců 311. perutě RAF v průběhu
druhé světové války.
Oproti loňské brněnské výstavě je pražská expozice
rozšířena o panel věnovaný Josefu Horákovi a Josefu
Stříbrnému, jejich bojové historii a aktivitám v rámci
akce Lidice Shall Live.
Na vernisáži výstavy „Rytíři nebes – 311.
československá peruť“ obec Lidice zastupovali členové spolků Památníku J. Horáka a
J. Stříbrného a Občanského spolku Lidice.
V úvodním slově pan Kratochvíl
zdůraznil nutnost připomínat si
památku Československých letců za
druhé světové války, aby nebyla
zapomenuta. Ve stejném duchu
hovořil i britský přidělenec při
Britském velvyslanectví, plukovník
David Catmur, který vzpomněl a
poděkoval všem československým
letcům za zásluhy při bitvě o
Británii. Starostka Prahy 2, paní
Černochová, připomněla význam
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generála Janouška, kterému byla v Anglii udělena nejvyšší hodnost – maršála RAF
(MRAF) a kterému bude 27. 10. 2021 odhalena pamětní deska.
Smutnější část expozice je věnována letcům, kteří byli po roce 1948 vězněni
v politických věznicích, kdy například generál Janoušek byl vězněn 12 let ve věznicích
v Leopoldově, v Jáchymově a dalších. Na panelu věnovaném J. Horákovi a J.
Stříbrnému je i informace, proč tito dva muži z Lidic nemohli získat domy v nových
Lidicích. Některé exponáty a doklady jsou i
poměrně úsměvné, kdy se kapitán Janšta, po
roce 1948 vyhozen z armády, stal asfaltérem a
asfaltoval Václavské náměstí a přilehlé ulice,
za což mu bylo uděleno uznání a medaile
„Nejlepší asfaltér“.
Před vernisáží, ve čtvrtek 16. jsme mohli tuto
výstavu navštívit spolu s Josefem „Pepíčkem“
Horákem, synem Josefa Horáka, který byl
v Lidicích na krátké návštěvě. Josef Horák si
s velkým zaujetím prohlížel všechny panely.
Zajímaly ho hlavně dokumenty a fotografie.
Sám si pořídil mnoho fotografií pro svoji
maminku Winnifred a při rozhovoru s panem
Kratochvílem přislíbil spolupráci a možnost
vystavení této expozice v Anglii.
Manželé Kratochvílovi vydali i velmi obsáhlou
knihu „Rytíři nebes – 311. československá
peruť“, která na více jak 900 stránkách dokumentuje všechny letce a členy pozemního
personálu, a na archivních fotografiích či osobních dokladech představuje vojenský
bojový život i život soukromý.
Naše spolky jsou velmi vděčné manželům Kratochvílovým za jejich obětavou práci a
jsme hrdí na to, že dva
z lidických rodáků, Josef
Horák a Josef Stříbrný byli
členy této významné vojenské
jednotky – 311.
československé bombardovací
perutě RAF.
… splnili přísahu
Československé republice…
Čest jejich památce a všem,
kteří bojovali za svobodu a
návrat demokracie.
Výstava je ke shlédnutí v Praze, v Muzeu Policie Na Karlově do konce ledna 2022.
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STAVBA – I/61 KLADNO EXIT 7 D7 - UZAVÍRKA
Text a foto: Obec Lidice, Martin Frolík, ředitel Adsum spol. s r.o.

Přinášíme vám informace k očekáváné rekonstrukci komunikace vedoucí okolo Lidic
na Prahu. Měla by proběhnout v termínu: 4. 10. – 14. 11. 2021.
Průběžně budeme informace doplňovat, lze předpokládat i komplikace a změny
v oblasti autobusové dopravy.
Ohledně autobusové dopravy zatím nemáme finální zprávy, dostanete proto
letáček do svých schránek.
Prosíme všechny o trpělivost, věříme, že rekonstrukce přinese kromě benefitů pro
řidiče i kvalitnější a bezpečnější komunikaci, dobudování přechodových míst pro
chodce a konečně snad i jejich osvětlení.
Jedná se o první část stavby, hlavní trasa, kterou je v plánu provést ještě v letošním
roce.
Řešení stavby jednosměrnou uzavírkou bylo po konzultaci s ŘSD správa Praha,
Magistrátem města Kladna a ČSAD MHD KLADNO zvoleno jako nejvhodnější,
vzhledem k urychlení stavby, plynulosti provozu, a také k problematickému umístění
SSZ pro kyvadlovou dopravu na sjezdu z dálnice D7.
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LIDICKÉ ZIMNÍ VEČERY
Text: Tamara Hegerová, vedoucí muzea a oddělení prezentace

Vážení, dovolte abychom vás pozvali na pokračování oblíbených Lidických zimních
večerů v sezóně 2021/2022.
13. října 2021 od 18:00 hodin
Křeslo pro Jiřího Dvořáka
večerem provází Eduard Stehlík, klavírní doprovod Marcel Javorček
listopad 2021 od 18:00 hodin
Křeslo pro Karla Řehku, ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost
večerem provází Eduard Stehlík, klavírní doprovod
prosinec 2021 od 18:00 hodin
Adventní koncert
restaurace Lidická galerie
leden 2021 od 18:00 hodin
Křeslo pro Eduarda Stehlíka
večerem provází Robert Tamchyna, klavírní doprovod
únor 2021 od 18:00 hodin
Křeslo pro Danu Drábovou
večerem provází Robert Tamchyna, klavírní doprovod
Březnový program bude upřesněn.
Pořadatelé si vyhrazují změny programu. V případě zrušení představení pořadatelem
bez náhrady termínu je možné vrátit vstupenky oproti hotovosti na recepci Lidické
galerie.
Předprodej vstupenek na všechna představení byl zahájen v recepci Lidické galerie.
Cena vstupenky je 120,- Kč.
Účast na Lidických zimních večerech je podmíněna splněním protiepidemických
opatření platných ve večer konání konkrétní akce.
Těšíme se na vaši návštěvu.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN 49. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ
DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE
Text: Tamara Hegerová Foto: Martin Homola

Slavnostní vyhlášení a předání nejvyšších ocenění výstavy medailí „Lidická růže“ a
Ceny poroty proběhlo 9. září na zahradě Lidické galerie.
Ve čtvrtek 9. září se na zahradě Lidické galerie uskutečnilo slavnostní vyhlášení a
předání nejvyšších ocenění výstavy, medailí „Lidická růže“ a Ceny poroty. Slavnostní
ceremoniál zahájil v 11 hodin fanfárou žesťový soubor ze ZUŠ Marie Podvalové
v Praze.
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Dětem ocenění předávali: Eduard Stehlík – ředitel Památníku Lidice, Pavel Hynčica –
za Samostatné oddělení muzeí Ministerstva kultury, František Med – vedoucí tajemník
České komise pro UNESCO, Hana Pištorová – za Česká centra, Lucie Cirkva
Chocholová – za Středočeský kraj, Jitka Čejková – za Vysokou školu chemickotechnologickou a Ivana
Junková – předsedkyně
poroty.
Za lidické děti nás letos
poctili návštěvou Jiří Pitín a
Pavel Horešovský. Vzácným
hostem byla i paní Sylvia
Klánová, dcera akademické
sochařky Marie Uchytilové,
která je autorkou Pomníku
dětským obětem války.
Velice nás potěšila četná
účast zahraničních
diplomatů. Kromě
ukrajinského velvyslance, J.
E. Jevhena Perebyjnise, který symbolicky převzal Cenu poroty pro zahraniční školu,
jsme zde přivítali paní velvyslankyni Izraele J. E. paní Annu Azari, paní velvyslankyni
Thajského království J. E. Phasporn Sungasubana, pana velvyslance Indie J. E.
Helmanta Kotalwara a pana velvyslance Kubánské republiky J. E. Danilo Francisca
Alonso Mederose. V publiku také zasedli členové diplomatických sborů z Arménie,
Ázerbájdžánu, Běloruska, Indonésie, Mexika, Myanmaru, Peru, Rakouska, Ruska a
Srbska.
První část ceremoniálu patřila Cenám poroty – nejvyšším oceněním udělovaným české
a zahraniční škole. Cenu poroty pro Českou republiku letos získalo Centrum sociálních
služeb Horizont
z Protivína, za
jedinečný, neobvyklý a
velice působivý soubor
prací. Svou cenu si do
Lidic přijedou převzít
individuálně v průběhu
konání výstavy.
Cenu poroty pro
zahraniční školu získalo
Visual Art Center
z ukrajinského města
Kryvyj Rih. Skleněnou
paletu od uměleckého
skláře Jiřího Pačinka symbolicky převzal již zmíněný velvyslanec Ukrajiny v ČR J. E.
pan Jevhen Perebyjnis.
Druhá část ceremoniálu byla věnována medailistům z České republiky. Oceněné děti
obdržely medaili, diplom, reprodukce svých oceněných prací a dárky – knížky, bloky,
výtvarné potřeby a další krásné ceny.
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Na závěr slavnostního ceremoniálu zahrálo flétnové trio Collegium Flautinium ze ZUŠ
Marie Podvalové a všichni účastníci si pořídili na památku skupinovou fotografii.
V rámci ceremoniálu vyhlásila nastupující kurátorka MDVV Veronika Trubačová
téma dalšího, jubilejního 50. ročníku „MUZEUM“.
I letos byl pro děti na zahradě Lidické galerie připraven doprovodný program,
inspirovaný tématem výstavy – ROBOT a umělá inteligence: výroba papíru od ruční
papírny Papyrea, létání s drony s týmem z Fakulty životního prostředí ČZU, 3D tisk a
chemické triky od týmu z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, hádanky a
výtvarné aktivity od střediska volného času Labyrint. Mnozí návštěvníci využili den
k prohlídce pietního území Lidic či k návštěvě nejnovější součásti Památníku Lidice –
expozici Rodinný dům č.p. 116, který sousedí se zahradou Lidické galerie.
Výstavu, která byla pro návštěvníky otevřena 1. července 2021, si návštěvníci mohli
individuálně prohlédnout během celého dne. Výstava s 945 exponáty s tématikou
robotů je otevřena denně a potrvá až do 31. ledna 2022.
Mnohokrát děkujeme našim partnerům a sponzorům za krásné dárky pro děti i další
cennou podporu výstavy.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 16. ROČNÍKU
MEZINÁRODNÍ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE LIDICE PRO 21.
STOLETÍ
Text: Tamara Hegerová Foto: Martin Homola

Slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže Lidice pro 21. století a předání cen
vítězům, finalistům a nejaktivnějším školám proběhlo ve středu 8. září 2021 v zahradě
Lidické galerie.
Všichni finalisté soutěže obdrželi účastnický diplom a věcné ceny. Soutěžícím, jejichž
literární práce porota ocenila zvláštní cenou, byla předána skleněná plastika, diplom a
další věcné
ceny od
partnerů
soutěže.
Vítězové obou
kategorií
získávali jako
hlavní cenu
skleněnou vázu
a také obdrželi
diplom
s uvedením
kategorie,
pořadím, na
němž se
umístili, a
věcné ceny.
Nejaktivnější školy, které se umístili na prvních pěti místech, obdržely vstupenky
zdarma až pro 50 žáků do Památníku Lidice nebo NKP Ležáky se vzdělávacím
programem a publikace Památníku Lidice.
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Pan Josef Horák se svým rodinným příbuzným
Michaelem Nešporem Bellis, který žije v Lidicích,
započali návštěvu Památníku Lidice komentovanou
prohlídkou s kurátorkou výtvarné sbírky, Petrou
Samberg Vargovovu.
Dále navštívili v doprovodu kurátorek Mezinárodní
dětskou výtvarnou výstavu, která je v rámci
letošního téma věnována slovu Robot. Letošního
ročníku MDVV se zúčastnila i vnučka pana
Horáka, Amy Horak z Nového Zélandu, jejíž
Robot je součástí expozice a získala za něj medaili
Lidická růže.
Na závěr přijal pana Josefa Horáka ředitel
Památníku Lidice, Eduard Stehlík, ke krátkému
přátelskému setkání.

SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU: S TOMÁŠEM NÍDREM
V CUKRÁRNĚ U SOFINKY O KNÍŽCE, PERU I O LIDICÍCH
Text a foto: Jiří Černý

S prvními zářijovými dny začal nejen školní rok, ale i další kulturní sezóna. A nás
velmi těší, že jsme do ní hned takto zkraje (přesně 7. září) mohli naskočit i my
z Veřejné knihovny Lidice – a sice pokračováním našeho cyklu Setkávání
s knihovnou. Jelikož uplynulé dvě sezóny kultuře příliš nepřály a setkávání už vůbec
ne, tak se jednalo o první akci pořádanou Veřejnou knihovnou Lidice po delší době. A
ta se tedy náramně vydařila – za poměrně hojné účasti čtenářů a posluchačů z řad dětí i
dospělých. Do lidické Oázy mezi nás zavítal Tomáš Nídr – slánský rodák působící
nyní jako novinář na volné noze. Práce a touha po poznání jej před lety zavály až do
Jižní Ameriky, kde se následně usadil a založil rodinu. Bydlí v peruánském hlavním
městě Lima, odkud vyráží sbírat materiál pro své reportáže, které pak jako zahraniční
zpravodaj specializující se na Latinskou Ameriku publikuje ve významných českých
mediích. Už z výše uvedeného výčtu z jeho životopisu plyne, že nám měl o čem
vyprávět.
Než se ale dostalo na zajímavé povídání o životě i aktuálním dění v Peru, seznámil nás
Tomáš se svým novým počinem – a tím je jeho pohádková knížka Sofinka a kouzelná
cukrárna. Knížka obsahuje dvanáct příběhů, které Tomáš postupně vymýšlel pro svou
dceru (jak jinak než Sofinku), a protože se pohádky líbily nejen jí, rozhodl se je vydat.
Pro přípravu vydání knížky využil období, kdy vzhledem k přísným
epidemiologickým opatřením bylo v Peru výrazně omezeno vycházení a Tomášova
rodina tak trávila dlouhé měsíce doma. Bylo dost času jak na ladění pohádkových
příběhů, tak na nádherné ilustrace, jimiž téměř každou stránku knížky ozdobila
Tomášova manželka Claudia. A tak se stalo, že koncem roku 2020 byla kniha na světě
a Tomáš nám z ní mohl během našeho setkání v Oáze přečíst pohádku s názvem
Srdíčkový příběh, kterou si lidické publikum z nabídky ochutnávek vybralo. A protože
Tomáš s sebou do Lidic přivezl nejen pohádkovou Sofinku, ale i tu „opravdovou“
(tedy svoji šestiletou dcerku), mohli jsme se během autorského čtení podívat i na
ilustrace a podobu knihy jako takové. Sofinka totiž jakožto znalkyně všech příběhů
ochotně s knížkou obcházela všechny přítomné a ukazovala, co zrovna tatínek čte.
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Všichni se tak na vlastní oči přesvědčili, že knížka nejen že přináší vtipné a kouzelné
příběhy určené všem generacím (mnohde skrývá zajímavé hrátky se slovíčky, takže na
své si přijdou opravdu i dospěláci), ale je hezká i svým provedením a vzhledem. Další
malé pomocnice se
potom (nejen) během
čtení staraly o roznášku
sladkého občerstvení a
snažily
se
v Oáze
navodit atmosféru pravé
cukrárny U Sofinky.
Nutno poznamenat, že
nikdo ani nedutal.
Všichni se zájmem
poslouchali
autorské
čtení i vyprávění o
vzniku
(je
docela
dobrodružné
nahlédnout do zákulisí,
jak se plní sen a co
takové vydání knížky
obnáší).
V druhé části našeho
setkání jsme potom doslova hltali zajímavosti z Peru nebo z Tomášovy novinářské
práce. Čtení tak přešlo v příjemnou besedu, kde posluchače velmi zaujalo mimo jiné
téma lidických stop v Latinské Americe, jemuž se Tomáš dlouhodobě a systematicky
věnuje.
Více než dvě hodiny uplynuly jako voda, a tak nastal čas na autogramiádu a osobní
pozdravy či rozhovory s autorem. Bylo to nadmíru příjemné odpoledne v pohodové
atmosféře – za to patří dík všem, kteří se setkání zúčastnili. A jelikož Tomášova pestrá
nabídka opravdu zaujala a z řad zvídavého publika zazníval zájem o další témata a
podrobnosti, věřím, že u nás Tomáš nebyl naposledy a na toto naše setkání navážeme
pokračováním. Budeme rádi, když si o příští dovolené v ČR na nás Tomáš Nídr zase
udělá čas. A třeba s sebou přinese i pokračování pohádkové knížky, které se mu už teď
rodí v hlavě.
Ještě jednou bych chtěl Tomášovi i všem v publiku poděkovat za milé setkání. Míše
Indrákové navíc děkuji za přípravu vynikajícího pohoštění a Sofii (z Peru), Sophii (ze
Zájezda) a Páje (z Lidic) za vzornou obsluhu – prostě pravá cukrárna U Sofinky jak má
být!
A pro všechny čtenáře máme dobrou zprávu: knížku „Sofinka a kouzelná cukrárna“
najdete k zapůjčení v naší knihovně. Určitě stojí za přečtení, tak se někdy stavte.
Kromě toho chystáme s knížkou ještě jednu speciální akci – čtěte dále…
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ČTENÁŘSKÁ DÍLNA PRO DĚTÍ – S POHÁDKOVOU KNÍŽKOU „SOFINKA
A KOUZELNÁ CUKRÁRNA“
K autorskému čtení Tomáše Nídra z jeho první pohádkové knížky „Sofinka a kouzelná
cukrárna“ jsme obdrželi řadu pozitivních ohlasů. Máme velkou radost z toho, že
přítomné děti (a nejen ony) projevily zájem v knížce zalistovat podrobněji a byly
zvědavé na další pohádky. To nás inspirovalo k tomu, abychom uspořádali čtenářskou
dílnu pro děti, kdy si s knížkou „pohrajeme“ více.
Budeme si číst i tvořit, a protože se autorovi knížky u nás v Lidicích líbilo, přislíbil
nám pro potřeby dílny připravit ještě jedno překvapení. Snad to vyjde!
Srdečně tedy zveme všechny děti v pondělí 25.10.2021 do Oázy Lidice, kde si opět
uděláme (tentokrát hlavně dětskou) „cukrárnu U Sofinky“ (aneb nějaký ten sladký
zákusek na posilněnou tam určitě též nabídneme). Akce je určena pro „děti“ ve věku
od 4 do 99 let, bude probíhat od 15 do 17 hodin a jelikož jejím cílem je hlavně pohoda,
tak se určitě nebudeme zlobit, když nebudete dochvilní – přijít nebo odejít lze
kdykoliv během konání dílny. Zváni jsou samozřejmě i rodiče – mohou s námi a
svými dětmi pobýt aspoň chvíli nebo celou dobu, jak se jim to hodí.
Těšíme se na setkání s vámi!

GENERÁL GASTRO: DOMÁCÍ CHLÉB
Text: Michaela Klapalová

Z kvásku to zatím není, ale i tak je skvělý
750g pšeničné chlebové mouky (dala jsem 250g žitné a 500g pšeničné, obě hladké)
600-700 ml vlažné vody
1 sáček sušeného droždí nebo 1 kostka
1 lžička cukru
2 lžičky soli (pěkně s kopečkem)
2 lžičky kmínu nebo chlebového koření
Dýňová a slunečnicová semínka podle chuti.
Mouku smícháme s droždím, přidáme semínka, sůl, cukr a kmín. Těsto zaděláme
vlažnou vodou. Dobře ho propracujeme a necháme ho kynout na teplém místě.
Když máme těsto pěkně nakynuté, těsto znovu maličko propracujeme, „uplácáme“
z něj bochníček, který přendáme na plech vyložený pečícím papírem a lehce
zaprášeným hladkou moukou (především v místech, kam posadíme bochníček chleba).
Pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut při 200 stupních, poté teplotu snížíme na 180
stupňů a dopečeme dalších 40 minut.
Během pečení chléb potíráme vodou, aby byl krásně křupavý.
Dobrou chuť!
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Nábor
Dramatický kroužek
při Památníku Lidice
Dramatický kroužek při Památníku Lidice má dlouholetou tradici.
Nyní zahajujeme nábor nových zájemců o divadlo!
Pokud chceš hrát divadlo a mít okolo sebe podobně nadšené
kamarády, přihlas se!
Pod vedením zkušené lektorky Ilony Novotné, zakladatelky
divadelního souboru Divadýlko z PYTLÍČKU
http://www.divadylko-z-pytlicku.cz/
Každé úterý v Lidické galerii od 17:00 – 18:30h
Věk: 9 – 15 let
Cena za účastníka je 2 250,- Kč/ pololetí (150Kč/ lekce)
začínáme 5. října 2021

Těšíme se na tebe!
V případě zájmu pište na: edu@lidice-memorial.cz nebo na tel.: 774 831 302

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Veřejná knihovna Lidice je otevřena každou středu od 15:30 – 17:30 hodin.
V září dorazil nový soubor knih (200 titulů) z výměnného fondu – přijďte si vybrat
své podzimní čtení.
Zveme na čtenářskou dílnu pro děti – s pohádkovou knížkou „Sofinka a kouzelná
cukrárna“. Čtení pohádek a tvoření na motivy knihy. Vhodné pro děti od 4 let, pobýt
mohou dle chuti i rodiče.
Akce se koná ve středisku Oáza Lidice v pondělí 25.10.2021 od 15 do 17 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu a setkání s Vámi!
Jirka Černý a Míša Indráková, knihovna.lidice@email.cz
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