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O tom, že brambory byly přivezeny z Ameriky Kryštofem
Kolumbem, se ví poměrně dobře. Věděli jste ale, že spolu
s bramborami přivezl tento mořeplavec do Evropy v 15.
století také dýně?
Ve střední části Ameriky se tato plodina pěstovala více než
7 000 let. Teprve od 17. století se pěstování dýně v Evropě
rozšířilo natolik, že se stalo klasickou součástí jídelníčků
nejen šlechty, ale také rolníků.

Milí a milé,
jak jste podle titulní stránky poznali, nastal čas dýní. Já dýně miluju.
Navíc je to podle mě opravdová superpotravina. Proč? Hned vám mohu vyjmenovat
několik důvodů, proč jíst dýně. Stejně jako
mrkev a sladké brambory obsahují dýně velké
množství betakarotenu. Ten je skvělý pro naši
kůži, ta zůstává pevnou, odolává poškození,
rychleji se obnovuje, zabraňuje stárnutí.
Betakaroten je také skvělý na zrak. Semínka
dýně jsou plná antioxidantů, chrání před záněty
a před Alzheimerem. Jsou také plná hořčíku,
ten je skvělý pro náš mozek a svaly. Dýně
nemají téměř žádné kalorie a také neobsahují
téměř žádné kyseliny a cukr – tím pádem jsou
velmi dobře stravitelné. Na druhou stranu jsou také velmi výživné a nabité
minerálními látkami jako jsou draslík, vápník, zinek a hořčík. Prostě moje listopadové
poselství zní: Jezte dýně
Krásný podzim!
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která jde vařit hádejte z čeho

JUBILANTI V MĚSÍCI LISTOPADU
Eva STACHOVÁ
Drahomíra HUMLOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Děkuji panu místostarostovi Tomášovi Skálovi za milou návštěvu, dárek a
blahopřání k mým narozeninám.
Alena Zárubová

❖ Děkuji OÚ Lidice za přání k mým narozeninám a panu Rambovi za předání dárku.
Pavel Knor
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SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD KE DNI
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Ve spolupráci s obcí Lidice a Památníkem Lidice – Prolidice se letos poprvé uskuteční
Svatomartinský lampionový průvod ke Dni válečných veteránů, aneb společnými
silami oslavíme dvě příležitosti v jeden den.
Odpoledne si můžete zpestřit komentovanou prohlídkou Lidické sbírky s kurátorkou
výstavy. Ve stejný čas, tedy v 15:30 se v Lidické Galerii otevře výtvarná dílna, na
které si budete moci vyrobit vlastní lampion nebo ozdobu v podobě vlčího máku –
symbolu válečných veterán.
Samotný průvod slavnostně zahájí starostka obce paní Veronika Kellerová v 18:00
před budovou obecního úřadu, odkud se vydáme na toulku po zajímavých místech naší
krásné obce. Zastavíme se mj. u Pomníku obětem 1. světové války, kde uctíme jejich
památku, položíme věnec a pár slov pronese ředitel Památníku PhDr. Eduard Stehlík.
Společně se vrátíme zpět k obecnímu úřadu, kde od 19 hodin bude na všechny čekat
drobné občerstvení a zábava. Milovníci vína budou mít možnost ochutnat a zakoupit
dobroty z vinařství Schwarz.

3

POZVÁNKA NA LIDICKÝ PLES
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PŘÍSPĚVEK NA MIKULČICE
Text: Hana Pokorná

Foto: Pavel Horešovský

Jak si mnozí s vás vzpomenou, 24. června 2021 večer se jižní Moravou přehnalo
tornádo, které doslova zpustošilo několik obcí. Tato katastrofická událost, nebývalá na
území České republiky, okamžitě vyvolala vlnu solidarity našich občanů,
charitativních institucí a různých organizací. Lidice Memory nechtělo zůstat stranou, a
proto hned 26. června zorganizovalo mezi svými členy sbírku na obnovu některého
veřejného objektu v jedné
z postižených moravských
vesnic. Vybrána byla obec
Mikulčice.
Sbírka probíhala až do konce
srpna a celkem se mezi členy
LM vybralo 52 225,- Kč.
Současně s touto naší
aktivitou vyhlásila sbírku i
obec Lidice, a tak jsme mohli
právě 18. října 2021 předat
v Mikulčicích pěknou sumu,
která činila dohromady i s obcí
90 000,- Kč. Pan starosta Ing. Josef Dvořáček nás přijal na obecním úřadu a převzal
z rukou starostky Lidic a předsedkyně spolku Lidice Memory peněžní dar. Poté jsme si
s místním doprovodem prošli Mikulčice, kde je ještě stále spousta neopravených domů
včetně střech. Podívali jsme se
do rodného domu skladatele
moravských písní, Fanoše
Mikuleckého a navštívili jsme i
Památník slovanského hradiště
v Mikulčicích.
Všem, kteří do mikulčické sbírky
přispěli, ještě jednou děkujeme!
Lidicím po válce pomáhal celý
svět, a proto i Lidice chtějí
pomáhat tam, kde to lidé v nouzi
potřebují!
Text: Veronika Kellerová

Vážení občané, dovolím si doplnit článek paní Pokorné o informaci, kolik jste vybrali
vy na tornádem zničenou ves Mikulčice. Občané obce Lidice vybrali 25 336,- Kč a
obec ze svého rozpočtu přispěla částkou 15 000,- Kč. Všem, kteří jste na tornádem
zničené obce přispěli, chci poděkovat. Ty obce opravdu potřebují každou pomoc, ať už
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materiální či finanční. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že v červnu si obyvatelé
prošli opravdovým peklem a z mnoha jejich domovů nezůstal kámen na kameni.

SNĚMOVNÍ VOLBY 2021 – LIDICE
Text: Marek Veselý

Jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v naší obci? Pokusím se o
krátkou zprávu o jejich průběhu a výsledcích. O pověstná „prsa“ vyhrálo hnutí ANO
2011 s 30% před koalicí SPOLU s necelých 29% (Pozn. přesné a úplné výsledky
najdete na internetových stránkách www.volby.cz). Následovala je další koalice Piráti
a Starostové – 16%, dále pak SPD – 8% a pětici „vítězů“ uzavřelo KSČM se 4%.
Ze 416 zapsaných voličů pro volební okrsek Lidice přišlo k volební urně (nebo volební
urna „přišla za nimi“) celkem 332 občanů. Dá se tedy říct, že zhruba čtyři pětiny
(volební účast necelých 80%) Lidických se zúčastnily letošních voleb. Opět
převyšujeme (tentokrát o 15%) celorepublikový průměr! Výborně!
Pro zdárný průběh voleb je pochopitelně nutná i volební komise, která pracovala ve
stejném složení jako v loňském roce: Jiří Černý, Miloslava Fricová, Dagmar Šauerová,
Marek Veselý, Hana Vondráčková a zapisovatelka Martina Toulcová. Z pozice
předsedy této komise musím vyjádřit poděkování všem členům komise za jejich
práci…a nebylo jí málo…a byla provedena v nejvyšší možné míře pozorně a pečlivě.
Pokud bych to měl napsat hovorově, pak by to znělo asi takto:
„Opravdu jsme si mákli, protože dveře se netrhly, občas byly dokonce fronty a sčítání
nám zabralo téměř dvě hodiny.“ Ale věřte, že jsme to pro vás – voliče a své
spoluobčany – udělali velice rádi, a tak, jak nejlépe dovedeme.
Všem, kterým není lhostejné, kdo nám vládne a rozhoduje za nás, patří také
poděkování. Váš přístup a vaše disciplinované chování během voleb oceňujeme.
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Ty letošní již podruhé provázela „proticovidová opatření“, která jste dodržovali a
nenarušovali tak jejich zdárný průběh. A voleb se zúčastnilo úžasné spektrum
lidických voličů – od osmnáctileté slečny Dvořákové po paní Skleničkovou, které je
95 let. Takže ještě jednou: „Děkujeme!“

MC LIDIČKY: PODZIMNÍ NOVINKY
Text a foto: Tým MC Lidičky, Dana Richter, místopředsedkyně spolku

Vážení sousedé, přinášíme Vám
podzimem vonící novinky z našeho
mateřského centra. V polovině září
jsme se s mnohými z Vás setkali na
oblíbené akci Lidický MOTO okruh.
O pár dní dříve se rozběhla Miniškolka
Lidičkové a Klubík s Dančou. A od
začátku října se spustily i ostatní
kroužky. Všechny kurzy se těší veliké
oblibě a většina z nich je již plně
obsazena, což přijímáme s pokorou a vděkem. Volná místa nám přesto na některých
kurzech zbývají, a tak pokud jste dosud váhali, můžete přijít - po předchozí domluvě některou lekci z neobsazených kurzů nezávazně zdarma vyzkoušet a poté se
rozhodnout, zda Vašim dětem bude náplň vyhovovat. Veškeré informace naleznete na
našich webových stránkách www.mclidicky.cz, případně na FB MC Lidičky.
Koncem září se k nám do týmu přidala zkušená laktační poradkyně, která, počínaje
říjnem, každé druhé úterý v měsíci
v našich prostorách pořádá
Podpůrnou skupinu při kojení a
nošení dětí. Jedná se o moderovaný
diskusní kruh na téma kojení, nošení
či vztahové výchovy. Setkání jsou
vhodná i pro nastávající maminky.
Říjnové víkendy jsme vyplnily mj.
tvořivou Podzimní dílnou s Hankou
Kohoutovou. A v polovině měsíce
jsme se setkali na představení
Loutkového divadla Zuzany Fričové v prostorách střediska Oáza, kterému tímto
děkujeme za poskytnutí azylu a za skvělou spolupráci.
Přijměte prosím naše srdečné pozvání na 10.11.2021, kdy se v odpoledních a
podvečerních hodinách ve spolupráci Obce Lidice, Památníku Lidice a MC Lidičky
uskuteční Svatomartinská dílna a lampionový průvod. Detaily připravujeme a budete o
nich informováni letáky do Vašich schránek, na obecních vývěskách a také na webu a
FB stránkách MC Lidičky.
Přejeme Vám všem krásné dny a těšíme se brzy na viděnou.
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KOŠŤANY
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Pokaždé, když vyjíždíme sázet hrušeň do míst, kde by si u ní místní rádi připomínali
Lidice, je to i pro nás slavnostní událost.
Tentokrát jsme vyrazili na severozápad od Teplic je menší městečko zvané Košťany.
Už o několik roků dříve jsme zde našli ulici Lidickou a světe div se, na jejím horním
konci i Lidický kříž s nápisem vytesaným do kamene „Lidice, 10. června 1942“.
Tehdy jsme se zde stavěli cestou z odhalení
pomníku věnovanému Lidickým ženám,
které 1. 6. 1945 právě na Cínovci přešly
hranice do osvobozené vlasti.
Tak dnes 19. října jsme přijeli k zahradě
Mateřské školky v Husové ulici, kde už
čekali místní děti i dospělí, aby se zúčastnili
výsadby přivezené hrušně.
Pan starosta Tomáš Sváda naší delegaci
pozdravil a představil kolektivu MŠ a
přítomnému panu řediteli ZŠ Mgr. Milanu
Sanitrikovi.
Poté jsme si vyslechli básničku od chlapce z mateřinky (jehož jméno jsem bohužel
nezachytil).
Přítomné jsem pozdravil a promluvil o hrušni, kterou z Lidic vezeme a vyzval
všechny, aby přiložili ruku k dílu.
Šlo to ráz na ráz. Děti se o připravené lopatky podělily.
Počasí nám přálo a v pořadí už 33. hrušeň byla v zemi.
Přesun do Základní školy na Komenského náměstí netrval
dlouho. Obě školy jsou v tiché, na zeleň bohaté západní
čtvrti města, kde místní zalesněná krajina zároveň
obklopuje původní jámu povrchového dolu Barbora, dnes
naplněné vodou obrovitánského koupaliště vzdáleného cca
200m od školy.
Pan ředitel Sanitrik pro nás přichystal malou exkurzi
školou, jejíž chodby jsou velice pěkně vyzdobené dětskými
kresbami.
Prošli jsme několika chodbami a schodišti až k tělocvičně,
kde nás očekávaly děti, se kterými jsme se potkali už v zahradě MŠ a navíc přišly ještě
další dvě třídy.
Po úvodní řeči pana ředitele jsem vyprávěl dětem, jak došlo k Lidicím a pak to o čem
vždy vyprávěla moje maminka: jak to bylo se členy rodiny Horáků. Musím poděkovat
všem pozorným dětem, které paní učitelky ani nemusely napomínat, protože je
vyprávění zaujalo.
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Poděkoval jsem i vedení školy, a nakonec rozdal kartičky
s obrázkem naší Lidické Památné hrušně.
Samozřejmě, že jsme se přijeli podívat také k loveckému
zámečku, který leží na konci Lidické ulice uprostřed lesa.
Sem k Lidickému kříži nás doprovodili pan starosta Sváda,
pan ředitel školy Sanitrik i pan Pavel Vrcula, autor instalace
kříže i okolo stojících soch Lidických obětí.
Vše vlastnoručně vyřezal z akátových kmenů.
Jménem Občanského spolku Lidice jsem panu Vrculovi za
tento ojedinělý počin poděkoval.

NEJSTARŠÍ KAMARÁDI IV
Text a foto: Jarda Adamec

Josef Vaněček byl sportovec, sokol, fotbalista. Jako malé kluky nás zasvěcoval do
gymnastiky. Nejdřív nás cvičil v jedné ubikaci, která dodnes stojí, je to ta nad ubikací
lidických technických služeb. Tehdejší sportovci si ji upravili jako tělocvičnu. Když
byl postaven Kulturní dům, byla tělocvična na obou sálech, tady jsme pod vedením
pana Vaněčka vystupovali na jevišti. Gymnastická cvičení, salta, přemety, skoky
plavmo, cvičení na kruzích a další, byly pro diváky, kteří zaplnili celý spodní sál
pěknou podívanou, odměněnou potleskem. Vždyť nám bylo od deseti do patnácti let a
zvládali jsme cviky trénovaných gymnastů, což ocenil Pavel Kosina, učitel tělocviku
buštěhradské školy. Pan Vaněček byl naším kamarádem, nikdy nezvýšil hlas, všechny
cviky nám nejdřív předvedl a pak při našich prvních pokusech dělal takzvanou
záchranu. Zasloužil se o zbudování nových fotbalových kabin.
Mým sousedem od mých dětských let byl pan Jaroslav Štorek. Nejdřív nám dětem
vyprávěl neuvěřitelné příhody. Taky nám řekl, abychom se podívali do septiku, že tam
má hada, septik otevřel a zakřičel, my se lekli a utekli.
Později mi radil se zahradničením. Když jsme na zahrádkách pracovali, tak mi
sděloval životní zkušenosti.
Kamarád mého otce byl Standa Karlík, včelař, vyměňoval si zkušenosti s chovem včel
s mojí babičkou. Když můj otec zemřel, stal se i mým kamarádem. Vyprávěl, co
s mým otcem prožili a jak si vzájemně vyhovovali v práci i v životě.
Od mládí jsem se zajímal o osud Lidic. Hodně mi toho řekla babička a když zemřela,
tak jsem se vyptával sousedky Anny Pekové, která mi vyprávěla o mezilidských
vztazích ve starých Lidicích. O zábavách, jak ona říkala o bálech, jak se bavili, když
byli mladí, kde se scházeli lidičtí sportovci, jak jim chodili fandit. V létě na fotbalové
hřiště, které bylo vpravo od třešňové aleje, cestou na Běloky a v zimě k rybníku kde se
hrál hokej. Po zápasech prý bývalo veselo v některé z lidických hospod, nejvíce U
Šilhánů.
Poslední, kdo mi o Lidicích vyprávěl, byla paní Vlasta Lukášová, která mi odpovídala
na moje otázky, ke kterým připojovala historky z bývalé vsi. Jak chodili pomáhat
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sedlákům, který dobře platil, některý přidal i nějaké jídlo. Jak se bavili a zpívali při
práci i po ní.

1.Hroníková Růžena, 2. Reitová Zdeňka, tedy Hýblová, 3. Jarmila Nová, 4. Anna
Peková, 5. Božena Klátová.
Dnes už není koho se zeptat, tak jen můžu tlumočit, kdo mi co zajímavého řekl.

TERMÍNY SVOZU ODPADU 2022
-

9. dubna 2022 (sobota)
18. června 2022 (sobota)
8. října 2022 (sobota)

Velkoobjemový odpad:
8:00 – 9:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
9:15 – 10:00 ulice Oradourská, před č. p. 158
10:15 – 11:00 ulice Josefa Stříbrného (parkoviště u Oázy – Memento Lidice)
Kovový a nebezpečný odpad:
8:00 – 11:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
Časy přistavení kontejnerů jsou orientační, děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme, že stavební materiály a sutě do kontejnerů vyvážet nelze, nebudou
v žádném případě přijmuty!
Všechny výše uvedené svozy jsou zdarma a případné dotazy rádi zodpovíme na tel.
Čísle 312 253 083.
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ITALSKÁ SVAČINA
Text a foto: Soňa Macháčková, ředitelka MŠ Lidice

Letošní školní rok začal naštěstí lépe než ten loňský. Protože jsme si v poslední době
nemohli příliš užívat, chtěli jsme si to vynahradit. Na září jsme si naplánovali hned tři
výlety. Nejprve jsme vyrazili do Kladna, kde jsme si prohlídli krásnou interaktivní
výstavu Jiřího Trnky Zahrada, navštívili jsme také expozici věnovanou panu Milerovi
a jeho Krtečkovi a odvážili jsme se i do hornické štoly, jejíž model je pod zámkem.

Druhým výletem bylo národní muzeum v Praze. Vydali jsme se pátrat po stopách
vývoje života na naší planetě. Protože nedaleko pracuje maminka Dominica Lanzy,
nabídla nám, že pro děti uspořádá občerstvení. Svačili jsme tedy v italské restauraci,
kde nám byla nabídnuta pizza, obložená focaccia, brownies a džus. Pro děti to byl
velký zážitek a pro
Dominica také.
Všem dětem
připravil balíček se
sušenkami, které sám
vykrájel a upekl.
Tímto paní Vitě
Paone ještě jednou
moc děkujeme.
Posledním výletem je
prohlídka lánské
obory, kde by měli
být mufloni, jeleni a
možná najdeme i
nějaké houby.
Košíky bereme!
Věříme, že situace bude i nadále příznivá a že tímto naše cesty za zážitky nekončí.

RYTÍŘI NEBES – 310. ČESKOSLOVENSKÁ PERUŤ RAF
Text a foto: Ing. Miloslav Kaliba, předseda Spolku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného

V sobotu, 16. října 2021 byla v Brně, v muzeu Exilu 20. století otevřená další z výstav
11

Rytíři Nebes, tentokrát věnovaná první samostatné 310.
Československé stíhací peruti RAF. Na vernisáži výstavy Rytíři
Nebes – 310. československé perutě se z Lidic zúčastnili členové
spolků Památníku J. Horáka a J. Stříbrného a Občanského spolku
Lidice.
Výstavu připravilo Muzeum exilu v Brně pod neúnavným vedením
Jana a Sabiny Kratochvílových, kteří postupně dokumentují účast
československých vojáků v leteckých jednotkách RAF. Po loňské
expozici věnované 311. peruti RAF v Brně, která mohla být otevřena jen velmi krátce
z důvodů omezení vlivem Corona viru, a je ji možné dnes shlédnout v Praze v Muzeu
Policie, je tato expozice věnovaná první, 310. československé samostatné stíhací peruti
RAF. Výstava je dalším pokračováním v řadě výstav
věnované Československým leteckým jednotkám
v zahraničí.
Výstava byla tentokrát umístěna přímo v Muzeu Exilu,
ve Štefánikově ulici, ve dvoraně muzea. Příjemný halový
prostor dvorku, osvětlený střešními světlíky, umožnil
umístění mnoha panelů představujících vznik perutě
koncem července roku 1940 a její první nasazení v bitvě
o Británii v létě a na podzim roku 1940.
Nástěnné panely, jak jsme zvyklí již z minulých výstav,
jsou osazeny na stojanech volně rozmístěných v prostoru
haly. Několik velkoformátových fotografií, momentek
z leteckého života dotváří velmi příjemnou atmosféru celé výstavy.
Výstava je obrazem odvahy a hrdinství Československých letců, první samostatné
perutě, 310. stíhací perutě RAF v počátku i v průběhu celé druhé světové války.
Členem 310. stíhací perutě RAF byl
doposud žijící armádní generál Emil
Boček, který se letos v únoru dožil 98
let.
V úvodním slově pan Jan Kratochvíl
opět a již po několikáté připomněl
nutnost udržet v paměti životy a
činnost Československých vojáků a
letců v zahraničních armádách a
předávání těchto informací mladým
lidem a dětem, aby nebyla
zapomenuta.
Po vystoupení paní primátorky města Brna, paní Markéty Vaňkové, měl velmi
emotivní projev náčelník generálního štábu Slovenské republiky, armádní generál
Danile Zmeko. Z jeho projevu byla nejzajímavější pasáží slova o odvaze a hrdinství
mladých mužů, kteří odešli, cestou nejistou, a kteří 6 let bojovali proti odvěkému
nepříteli. Byli to Češi, Slováci, čeští Němci a Židé, muži i ženy. Židovským letcům a
pomoci mladému státu Izrael, kterému Československá vláda v roce 1946 a 1947
poskytla materiální pomoc při vyzbrojování jejich samostatné armády a pomáhala i při
výcviku, je na výstavě věnováno několik panelů.
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Měli jsme i příležitost před auditoriem návštěvníků je informovat o našich akcích a
cílech při snaze v Lidicích vybudovat památníku Josefu Horákovi a Josefu Stříbrném,

letcům 311. československé bombardovací perutě RAF,
jako symbol odvahy a povinnosti vojáků, důstojníků
Československé armády 1939-1945.
Manželé Kratochvílovi, jako obvykle, vydali k této
výstavě opět velmi obsáhlou knihu „Rytíři nebes – 310.
československá stíhací peruť RAF“, která na 700
stránkách dokumentuje všechny letce a členy
pozemního personálu, na archivních fotografiích a
osobních dokumentech, dopisech a výslechových
protokolech představuje vojenský bojový život i život
soukromý v Anglii, po návratu do vlasti, ale také po
roce 1948 jejich život v politických kriminálech.
Všem, kteří bojovali za svobodu a návrat demokracie
velké poděkování a čest jejich památce.
Výstava je ke shlédnutí v Brně v Muzeu Exilu,
Štefanikova ulice 22.

PAMÁTNÍK LIDICE ZVE NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Text a foto: Památník Lidice

Srdečně zveme všechny malé i velké diváky první adventní neděli 28.11.2021 v 10:00
do Lidické galerie na divadelní představení Jiřinčina vánočka Divadýlka z pytlíčku.
Jiřinčina vánočka je přes svůj typický humor Divadýlka z pytlíčku poetický vánoční
příběh o přátelství a lásce.
Malá dívenka Jiřinka potkává nevšedního souseda, se kterým společně rozluští
štědrovečerní záhadu.
Vánoční atmosféru příběhu také umocní známé koledy a zvyky.
Na tuto pohádkovou vánoční komedii bylo spotřebováno spoustu vlněných klubek, ale
jak a proč, to už neprozradíme.
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Principálkou Divadýlka z pytlíčku je všestranná umělkyně Ilona Novotná, která
v současné době vede i dramatický kroužek při Památníku Lidice.
Vstupné 90 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek na pokladně Lidické galerie nebo na tel. čísle
312 253 702.

GENERÁL GASTRO: NA PODZIMNÍ NOTĚ
PEČENÁ KUŘECÍ STEHNA S KURKUMOU A HORČICÍ
Jednoduché. Podzimní. Dokonalé. Vyzkoušejte to
Mrkev, očištěná a nakrájená na větší kusy, cca 150g
Petržel, očištěná a nakrájená na větší kusy, cca 80g
Celer, očištěný a nakrájený na větší kusy, cca 80g
Cibule, nakrájené na proužky, stačí jedna velká
Brambory, klidně vydrhnuté a ve slupce, 400g
5 větších lístků čerstvé šalvěje
70g másla nebo ghí
3 lžíce jemné dijonské horčice
1 lžička mleté kurkumy
0,5 l vody, sůl a pepř, mletý kmín na dochucení masíčka
Všechnu zeleninu včetně rozpůlených brambor smícháme v pekáči, přidáme lístky
šalvěje a trochu soli. Maso posolíme a ochutíme pepřem a mletým kmínem. Přidáme
k zelenině. Připravíme si sós promícháním vody s hořčicí a kurkumou.
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Zalijte kurkumovým sósem a navrch položte máslo nakrájené na cca 7 kousků. Pekáč
přiklopte poklicí nebo utěsněte alobalem a vložte do trouby předehřáté na 170 stupňů.
Během pečení kontrolujte a přelévejte výpekem. Případně ještě přilijte trochu vody.
Můžete posledních 15 minutek péct bez pokličky, aby se nám na stehnech udělala
křupavá kůrčička. Když stehna získají zlatavou barvu, maso je křehoučké a odděluje se
od kostí, můžeme podávat. Servírujeme spolu se zeleninkou a bramborami, se kterými
se pekla.
FOFR KNEDLÍK PRO KAŽDOU SITUACI
Někdy je potřeba udělat knedlík, a jelikož na to není čas, mnohdy se uchýlíme k tomu,
že knedlík koupíme. Ale pozor! Od teď už je konec kupovaným knedlíkům. Mám pro
vás osvědčený, asi milionkrát vyzkoušený recept na fofr knedlík z mikrovlnky, který
máte hotový za 10!!! minut. Tohle budete milovat ♥
90g pečiva (což se rovná 2 rohlíkům)
1 hrnek polohrubé mouky
1 hrnek mléka
2 vajíčka
1 kávová lžička soli (bez kopečku, krásně rovná)
Půl balíčku prášku do pečiva
Můžete libovolně přidat: nasekanou nať petrželky, kopřivy, špenát, opečenou slaninku,
špek, uzené,…
Olej nebo máslo či sádlo na vymazání hrnků
Pečivo si nakrájíme na kostičky
velké 1cm. V míse smícháme
rohlíky s moukou a práškem do
pečiva, přidáme vajíčka, mléko a
smícháme na těsto. Těsto bude
tekutější, toho se nebojte, to je
správně.
Připravte si 3-4 hrnky (o této
záhadě vám moc neřeknu, někdy se
mi to vejde do 3 a příště zase do 4
hrnků :o)…prostě záhada), vymažte
je olejem všude, kde to jde.
Těsto rozdělte do připravených hrnků, tak abyste v nich měli větší půlku. Hrnky dáme
do mikrovlnné trouby a zapneme na 6 minutek. Ke konci dávejte pozor, knedle mají
tendenci „vylézat“ z hrnků, stačí pauznout, a až knedlík sjede zpátky dolů do hrnku,
opět pustit. Po 6 minutách troubu otevřu, počkám až knedlíky dosednou zpátky do
hrnků a pustím ještě na 4 minuty. A zase po očku hlídám, zda nevylézají
Pak vyklopím, krájím a můžu ihned podávat. Mňam. Fofr rychlé a skvělé!
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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.
Těšíme se na Vaši návštěvu a setkání s Vámi!
Jirka Černý a Míša Indráková, knihovna.lidice@email.cz

Lidický zpravodaj č. 11/2021. Zdarma. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice.
Náklad 260 výtisků, 12x ročně. Uzávěrka příštího čísla: 20. 11. 2021 Vychází měsíčně pro obec
Lidice. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Obecní úřad, ul. 10. června
1942, čp. 161, 273 54 Lidice, tel. 312 253 083, email: lidice3@volny.cz, web: http://www.obeclidice.cz/. Místo vydání: Lidice Připravuje: Michaela Klapalová. Vaše příspěvky a reakce prosím
zasílejte: dozpravodaje@seznam.cz. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba
upravit či zkrátit. Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků. Publikované články
nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných
úprav textu.
NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU. Předáno do tisku dne: 28.10.2021
Roznášku v obci zajišťuje Jaruška Černá.
Tiskne: ABSOLUTNOWEB, Luděk Bartoš, Palackého 123, Hřebeč, 27345, Tel.:
+420 731 078 501, info@absolutnoweb.eu, www.absolutnoweb.eu

