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Na sklonku července nás přijela navštívit zajímavá skupina z Japonska.
Je to skupina kolem významné japonské básnířky a protiválečné aktivistky paní Koyko Komori. Více se dočtete na str. 4.
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Milí a milé!
P o č a s í n á s t o t o l é t o z á s o b u j e t r o p i c k ý m i p a ř á k y,
tak doufám, že se pravidelně svlažujete a dodrž u j e t e p i t n ý r e ž i m . Te n t o k r á t k e č t e n í s r p n o v é h o
Zpravodaje nedoporučuji kafíčko, ale nějakou
lehkou limonádku či vodu s citronem.
U ní můžete zapřemýšlet, jestli neupečete Cuketový nákyp či nezajedete do Berouna na výlet.
Přečtete si, jak nás navštívil ústecký hejtman či
významná japonská básnířka. Můžete se také začít připravovat na Spanilou jízdu veteránů a nezapomeňte respektovat výstrahu ohledně Období
déletrvajícího sucha. S přáním vlahého deště
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

JUBILANTI v měsíci srpnu
Petruška Doffková

30.9.

75 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
LIDICKÉ DĚTI MAJÍ ADOPTIVNÍ MAMINKU,
DOJÍŽDÍ ZA NIMI AŽ Z MEXIKA
Text a foto: http://kladensky.denik.cz/, Tadeáš Burger

Ve znamení mexických rytmů a hlubokých emocí prožili čtvrteční den návštěvníci Lidické galerie.
Mezi pamětníky tragédie z druhé světové války po roce znovu zavítala rodačka z Mexika Edna
Goméz Ruiz. Kromě energické zábavy jim přinesla i nezměrnou radost a lásku. Ženu, která se problematice Lidic věnuje dlouhodobě, se lidické děti nezdráhají nazvat svou adoptivní maminkou.
Edna pochází z mexické čtvrti San Jerónimo Lídice, kterou Mexičané v srpnu 1942 pojmenovali
na památku nacisty vyhlazené vesnice. Jako bývalá učitelka hudby hrála velkou roli v šíření české
kultury v Mexiku.
„Náš školní pěvecký sbor jsem učila české písničky a s tamní českou ambasádou jsme spolupracovali při organizaci různých kulturních akcí,“ líčí Edna. Svou aktivitou si v roce 1986 vysloužila
pozvání od tehdejšího československého předsedy vlády do Lidic. „Poprvé jsem tady stanula čtrnáctého června.
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Byl to tehdy velmi silný zážitek, ačkoliv jsem v té době ještě plně nechápala rozsah toho, co se tu
vlastně stalo,“ vzpomíná. Od té doby do Česka dojíždí pravidelně.
Další zlom přišel v roce 2004, kdy Ednu a její pěvecký soubor pozval na oficiální návštěvu tehdejší český senát. Procestovali celou republiku. Toho roku Edna poprvé poznala jedno z přeživších
lidických dětí, tehdejšího starostu Lidic Václava Zelenku.
Od té doby se seznámila
s mnoha dalšími pamětníky,
kteří za druhé světové války
sdíleli jeho osud. Jejich příběhy Edna vypráví i doma dětem
v Mexiku. „Jde mi o to upozornit, že Lidice nejsou jen ta stará
historie, ale že jsou tu i přeživší, kteří pokračují dál,“ uvádí
Edna.
Její pozornost si přitom
lidičtí pamětníci nemohou vynachválit. „Já jsem se s Ednou
poprvé setkala v roce 2013.
Mám jí moc ráda a chovám k ní
hlubokou úctu a vždy se těším,
když za námi má přijet. Rozhodně si myslím, že dělá velmi záslužnou práci, když o nás učí mládež u nich v Mexiku a šíří zprávu
o Lidicích dál,“ říká Marie Šupíková, jedna z dětí, které vypálení Lidic přežily. Právě ona v roce 2014
Ednu nazvala jejich adoptivní maminkou.
Edna svou činností získala také obdiv českých a mexických zastupitelů. V roce 2007 ji český
ministr zahraničních věcí udělil ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Letos se za ní do Lidic přijel podívat mexický velvyslanec v České republice Pablo Macedo
Riba.
Přesto její každoroční návštěvy hradí převážně ze své kapsy, není podporována státem ani jinými organizacemi. „Je to pro mě
hlavně srdeční záležitost. Zdejší
lidi jsem si zamilovala a vidět je
šťastné pro mě moc znamená.
Když dnes začali zpívat své pamětnické písničky, musela jsem
na chvíli se slzami v očích odejít
z místnosti, protože to na mě
bylo až moc emotivní,“ uzavírá
Edna.
Srpen stráví v Dobrušce, kde
bude docházet na pravidelný
kurz českého jazyka. Na konci
léta pak odjede zpět do Mexika.
Příští rok však počítá s tím, že
se za svými dětmi do Lidic zas
vrátí.
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LIDICE NAVŠTÍVIL HEJTMAN ÚSTECKÉHO KRAJE
Text a foto: M. Červencl, www.lidice-memorial.cz

Na pozvání ZO ČSBS navštívil Lidice dne 28. července 2015 hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Hejtmana přivítali v Památníku Lidice starostka obce V. Kellerová, přeživší lidické dítě P. Horešovský, vedoucí muzea A. Marinov a ředitel Památníku Lidice. Hejtman si nejdříve prohlédl pietní
území, položil kytici ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů, vyslechl si výklad u sousoší
lidických dětí a v Růžovém sadu a navštívil expozici muzea.
Druhou část návštěvy věnoval, v doprovodu kurátorky I. Kasalické, prohlídce výstav v Lidické
galerii, kde ho zejména zaujala prezentace nejlepších prací 43. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice. I zde se Bubeníček zapsal do pamětní knihy Památníku Lidice.
Na závěr návštěvy byl hejtman Ústeckého kraje přijat starostkou obce Lidice na Obecním úřadu,
kde byly přítomny i některé přeživší lidické ženy a děti, se kterými hejtman mohl besedovat. Se zájmem si vyslechl vyprávění M. Šupíkové a M. Kalibové. Návštěva pana hejtmana v Lidicích nebyla
zdaleka jeho první, ale tato byla výjimečná tím, že měl možnost pohovořit si s pamětníky nejen
o minulosti, ale zejména o jejich současném neúnavném působení při vzdělávání studentů v rámci
vzdělávacích programů Památníku Lidice. Vždyť i z Ústeckého kraje do Lidic přijíždí mnoho škol
a na oplátku pamětníci již tradičně zajížději do škol a obcí tohoto kraje především na Teplicko a na
Lounsko.

VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA Z JAPONSKA V PAMÁTNÍKU LIDICE
Text a foto: www.lidice-memorial.cz (Petr Božovský, Kladenský deník)

V pátek 31. 7. 2015 přijela do Lidic skupina Japonců, kterou netvořili jen běžní turisté.
Je to skupina kolem významné japonské básnířky
a protiválečné aktivistky paní Koyko Komori, která žila
v letech 1961-64 se svou rodinou v Praze. 10. června
1962 navštívila se svým synem Lidice, kde potkala jednu
z přeživších lidických matek. Toto setkání na ni udělalo
velký dojem a na jeho základě napsala po návratu do Japonska text písně „Let us convey the blue sky as it is to
children“ (v překladu „Zachovejme modré nebe pro naše
děti“). Z této písně se stala hymna japonského protijaderného hnutí. Paní Koyko Komori u sousoší lidických dětí
přečetla svou báseň, kterou jim věnovala. Báseň se jmenuje „What their eyes wish for“ (Po čem touží
jejich oči). Následně japonští hosté zazpívali i píseň „Let us convey the blue sky as it is to children“.
Syn básnířky, Yoichi Komori, profesor moderní japonské literatury na Tokijské universitě, je generálním tajemníkem „Asociace článku 9“, což je celonárodní japonská organizace, oponující snahám
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o revizi článku 9 japonské ústavy, v němž se Japonsko výslovně zříká válek a budování vojenského
potenciálu. O nezbytnosti zachovat mír píše prof. Yoichi Komori rovněž články a přednáší po celém
světě. Do Lidic doprovázel svou matku. V Památníku Lidice je přívítali starostka obce Lidice a vedení
Památníku a u sousoší lidických dětí se japonští hosté setkali se Syliví Klánovou, dcerou autorky
sousoší ak. sochařky Marie Uchytilové.

Generál Gastro aneb reportáže od plotny
Text: Michaela Klapalová

Milí a milé,
prázdniny se nám přehouply v polovině a tak přináším recept, jak zužitkovat úrodu právě z našich
zahrádek. Dnes to bude cuketa, která když se nám na zahrádce zblázní, tak plodí a plodí a my už
nevíme, jak jí sníst aniž by se nám o cuketě i zdálo. Zde je tip, jak nám chutná.
Cuketový nákyp
Potřebujeme na jeden menší pekáček:
500g cukety (můžete oloupat, ale pokud používáte malé cukety a ne přerostlé giganty není třeba)
100g tvrdého sýra
100g šunky
2 vejce
3 lžíce oleje
1 cibuli
3 stroužky česneku
5 lžic hladké mouky
1 prášek do pečiva
sůl, pepř
Cuketu a salám nastrouhejte nahrubo, sýr najemno, přidáme vejce, olej, nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek a zahustíme moukou smíchanou s práškem do pečiva. Osolíme a opepříme.
Hmotu rozetřeme do vymazaného a vysypaného pekáče, vložíme do předehřáté trouby na
200 stupňů a pečeme cca 15 minut, pak ztlumíme na 150 stupňů a dopečeme dozlatova.
Já podávám s rajčatovým salátkem, tak to miluju. (Rajčátka nakrájíme, cibulku také a uděláme
dresing z lžíce oleje, lžíce octa a lžíce moučkového cukru, kterým zeleninu zalijeme).
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Lidický turista: Beroun aneb medvědi a rozhledny
Text: Michaela Klapalová Foto: Michaela Klapalová
Prázdniny jsou v plném proudu a vy přemýšlíte kde zabavit dětičky a potažmo sebe?
Tak já vám prozradím tip na dvě místa. Tím prvním je můj oblíbený Beroun. Na Berounsku je krásně, zem jako zahrádka, milí lidé a spoustu věcí k vidění. Takže hurá tam!
Dneska jsme se vydali za medvědy. Symbol medvěda má město Beroun ve znaku i na svém praporu.
A tak si v říjnu 2000 navíc pořídilo také medvídky živé. No medvídky
– upřímně...jsou to tři chlupaté obrovské koule. Ale kopec šarmu se
jim upřít nedá. To například tehdy, kdy sedí na „zadku“ a šarmantně si
drbou bříško. Jmenují se Kuba, Vojta a Matěj a narodili se v Českém
Krumlově. Jsou to mediální hvězdy, protože je proslavil večerníček Václava Chaloupka „Méďové“. Po natáčení našli domov právě v Berouně
na Městské hoře, kde jim město nechalo postavit krásné medvědárium
s hojně využívaným medvědím bazénkem.
Na Městské hoře u medvědária najdete i dětské hřiště, takže pokud
je chlupáči omrzí, můžou se houpat, klouzat a tak podobně. V blízkosti
je i malý stánek s občerstvením, tudíž hlady a žízní také neumřete. Doporučuji si nakoupit vodu a vyjít na rozhlednu Městská hora. Tato rozhledna je vlastně takovou nadstavbou městského vodojemu postaveného v roce 1936. Rozhledna tak sloužila veřejnosti až do osmdesátých
let, kdy byla z důvodu neutěšeného stavu uzavřena. V roce 1998 byla znovu opravena a přebudována pro
veřejnost. Z rozhledny je krásný výhled, všude
kol dokola nejenom Beroun, ale také vrchol Děd
s rozhlednou, Křivoklátsko, Český kras a část
Brd. No neberte to za 12 korunek vstupného.
Poté jsme se autmo přemístili pod vrchol
Děd, který je od Berouna co by kamenem dohodil a zbytek došel. Tuto rozhlednu vystavěl
Klub českých turistů v roce 1893, je vysoká
12 metrů a má podobu hradní věže. Na ochoz
vede 56 schodů a je celoročně volně přístupná.
K rozhledně vede několik turistických cest, my
dnes zajeli autem co nejblíže a došli jen nějaký
kilometr plus mínus do kopečka. Cestou jsme
potkávali samé
běžce, protože
se zrovna běžel místní Třístudánkový berounský maraton.
Z rozhledny není moc výhled, brání vám v tom vzrostlé stromy všude
kolem, takže je vidět v podstatě jen úzkým pruhem vykáceného lesa směrem na Kladno a Křivoklátské lesy, ale to určitě nevadí pro samotnou atmosféru rozhledny. Ta je díky cimbuří velmi romantická, tajemná, a pokud
jste tam sami tak velmi velmi klidná, skoro až rozjímavá.
Hned vedle rozhledny je místo pro odpočinek, popřípadě občerstvení,
najdete tu totiž lavičky a stolek a můžete tu tudíž načerpat síly na sestup
dolů či na pokračování vaší cesty.
Pro sběrače turistických vizitek mám velmi příjemnou zprávu. Během
jednoho výletu můžete nasbírat hned několik vizitek. Všechna dnes navštívená místa totiž vizitku mají. Tudíž ještě před výstupem na Městskou horu
doporučuji návštěvu Informačního centra, kde je lze zakoupit, nafasovat
mapičku města a získat od paní cenné informace na cesty.
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Jde o květinový park o rozloze 250 000 m2 se zahradnickou prodejnou. Můžete zde vidět mnoho tisíc
květin, vodních ploch s vodopády, kamennou architekturou, vyhlídkami. Najdete zde oázu klidu pro
odpočinek, relaxaci, zábavu a inspiraci...
V každém ročním období zde
můžete obdivovat krásu rozmanitých květů – tulipánů, narcisů,
magnolií, azalek, růží, kann, pelargonií a spoustu dalších. Areál
celoročně nabízí romantické,
vzdělávací procházky a umělecké
zážitky pod širým nebem. Dnes na
jaře se otevřela jeho první část.
V parku najdete soustavu jezírek a rybníčků plných ryb, obojživelníků, vodních ptáků, které
můžete zblízka pozorovat. Středem parku také protéká Jenečský
potok. Od jara do podzimu se zde
pořádají žabí koncerty doprovázené ptačím zpěvem.
Perlou parku je unikátní rozárium kvetoucí od června do zámrazu. Vaše smysly uchvátí tisíce
růží různých barev a vůní. Obdivovat můžete růže pnoucí, pokryvné, stromkové, čajohybridy či velkokvěté.
Nezapomenutelná je procházka březovou alejí s vyvýšenými
květinovými záhony. Můžete si
odpočinout ve stínu stromů a zaposlouchat se do zpěvu ptáků.
Z několika vrcholků v areálu
Gardenparku je nejenom pěkný
rozhled na celý areál, ale také na
letiště Václava Havla a každou
chvíli vzlétající a přistávající letadla. Za dobré viditelnosti můžete
z některých vyhlídek vidět historii
českého národa – horu Říp, Milešovku, Bílou horu s letohrádkem
Hvězda, ale také části Prah 5, 6, Jenče, Hostivice a Kladna.
Rostliny, které Vás v parku zaujmou, si můžete koupit v zahradnické prodejně o rozloze 10 000
m2 s odborným poradenstvím, ve kterém se nabízí sortiment především od českých pěstitelů.
Do budoucna se zde připravuje a počítá s zoo koutkem pro malé návštěvníky, kde najdeme
domácí zvířátka a jiné dětské radovánky. Pro velké návštěvníky to prý zase budou výstavy, kulturní,
společenské a jiné akce. Pro zamilované páry je prý možno zorganizovat na objednávku romantickou svatbu.
Gardenpark se nachází ve Středočeském kraji na západní hranici Prahy, mezi městem Hostivice
a obcí Jeneč. Vjezd do areálu přímo na parkoviště je z ulice Karlovarská v obci Jeneč. Více informací
najdete na webových stránkách www.gardenpark.cz
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„POSEL NADĚJE“ V JIŽNÍM WELSU, ANEB SRDEČNÝ POZDRAV Z CWMGIEDDU
Text a foto: Pavla Nešpor Bellisová, členka OSL

V sobotu 27. června se sešli obyvatelé Cwmgieddu a blízkého okolí před bývalým řeznictvím pana
Eddieho Thomase – protagonisty filmu Humpreyho Jenningse, „Ztichlá ves“. Spojitost mezi Lidicemi
a Cwmgieddem a informace o filmu můžete najít na adrese:
http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20120330%20Cwmgiedd%20-20Lidice%20ve%20Walesu.html
Naproti jmenovaného obchůdku jsme společně slavnostně odhalili vysazenou dceřinou hrušeň z Lidic. Je to již osmým vysazeným štěpem v rámci projektu
Občanského sdružení Lidice nazvaného „Posel naděje“, avšak je prvním vysazeným mimo hranice republiky.
Uvítací projev přednesl pan John Owens, hospodář
společnosti Ystradgynlais District Heritage and Language Society (Společnost pro kulturní a jazykové dědictví
oblasti Ystradgynlais). O spojitosti Lidic a Cwmgieddu
promluvil pan Arwel Michael, předseda zmíněného
spolku. Mým úkolem pak bylo připomenout poselství
Lidické hrušně a předem vysazenou hrušničku odhalit.
O významu přátelství promluvil ke shromážděným
pan Huw Williams, člen rady okresu Powys a závěrečnou řečí ukončil slavnostní odhalení pan Aneirin Davies, předseda zastupitelstva města Ystradgynlais.
Počasí shromáždění přálo.
Sešlo se přes padesát dospělých, mezi nimiž byli i někteří účinkující z filmu „Ztichlá Ves“, jako
například paní Anita Herbert a sestry Megan Alexander a Cynthia Mullen. Pan Arwel Michael v tomto
filmu také účinkoval – tenkrát ovšem jako malé dítě.
Po čtrnácti letech jsem měla to potěšení setkat se znovu i s bývalým ředitelem školy v Cynlais,
panem Ogwyn Phillips a jeho tehdejší zástupkyní paní Jennifer Davies.
Protože jejich původní škola byla mezitím uzavřena, krásnou mozaiku na téma Lidic a Cwmgieddu kterou před lety (v roce 2002), vytvořili její žáci, byla za přispění Spolku kulturního a jazykového
dědictví přesunuta do vstupní haly Hornického kulturního centra Ystradgynlais.
A právě tam jsme si šli všichni popovídat po skončení ceremonie u vysazené hrušně.
Zároveň jsme shlédli film „Ztichlá Ves“, při kterém si přítomní zdejší obyvatelé připomínají osud
Lidic, a zároveň vzpomínají na své předky a také léta mládí.
Při záběrech, kdy film imituje vyhlazení Lidic, nastalo v sále hrobové ticho a ne jedna tvář se zalila
slzami. I po 73 letech je tento film stále aktuální a velice působivý.
Následně jsem osobně promluvila se všemi přítomnými a předala komemorativní kartičky se
současnou fotografií Lidické hrušně.
Mimo pozdravů od členů Občanského sdružení Lidice jsem také předala Spolku kulturního a jazykového dědictví dvě knihy o Lidicích od Ed. Stehlíka, dále pohlednice Lidické hrušně a DVD „Kdybych byla chlapcem, nepřežila bych“, vše v angličtině.
Jmenovaný spolek se mimo jiné zasloužil o umístění pěti pamětních informačních tabulí v okolí
Cwmgieddu, popisujících místní historii. Jedna z nich, jenž vysvětluje spojitost Lidic s jižním Welsem,
je postavena hned vedle nově vysazené hrušničky.
Je velmi potěšující, jak se lidé z Cwmgieddu a okolí starají o uchování historie Lidic, jejich neutuchající zájem o toto téma a soucit s přeživšími tragedie. Ode všech se mi dostalo velice vřelého přijetí, byla
pro mne čest se zúčastnit tak významného mezinárodního setkání s neuvěřitelně milými a obětavými
lidmi. Byla jsem pověřena vyřízením jejich vřelých pozdravů všem Lidickým občanům a tak také činím.
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V jižním Welsu, v obci zvané Cwmgiedd a jejím okolí, máme mnoho přátel a příznivců.
Specielně bych chtěla poděkovat panu Arwelovi a jeho manželce Pat s rodinou, dále jejich přátelům Bethan a Darellovi, a to za pomoc při převozu a výsadbě hrušně a za zajištění pohodlného
ubytování.
P.S. Hrušeň do Cwmgieddu přivezli manželé Arwel a Pat Michaelovi. Hned druhý den po příjezdu
z ČR jí vysadili pánové Arwel Michael, John Owens a Huw Williams. Bylo to 1. června a lilo jako
z konve, přesto je na fotografiích vidět, že jsou šťastni, že mají hrušeň zasazenou a že ten transport
z kontinentu přežila.

Ještě pro zajímavost: jméno Cwmgiedd je složeno z Cwm – údolí a giedd – divoký. Slovo divoký
se vztahuje k říčce, co tudy protéká. Když přijdou bouřky, tak se voda valí z hor tak rychle, že doslova
vyhazuje balvany nad hladinu do vzduchu, kde o sebe tlučou a vydávají dunivý zvuk. V noci jsou pak
vidět jiskry nad řekou, jak do sebe ty kameny narážejí.
Takže by se název obce dal přeložit také jako údolí divoké řeky.
Dovětek k letitému přátelství mezi občany Lidic a Cwmgieddu: Ještě v době starostování pana
Václava Zelenky (tak kolem roku 2000), mu byl předán jako výraz úcty dar občanů z této Welšské
obce. Ten obrázek dodnes visí na chodbě Obecního Úřadu v Lidicích a naše matrikářka paní Holubová jej všem zájemcům jistě ráda ukáže.

DRUHÝ ROČNÍK JÍZDY VETERÁNŮ LIDICKÝ OKRUH SE KONÁ 12. ZÁŘÍ 2015
Text: K. Klímová

Jízdu veteránů pod názvem Lidický okruh vyhlásili pořadatelé v roce 2014 v upomínku na předchozí
závody motocyklů a automobilů pořádané v Lidicích v 50. letech minulého století.
Nyní připravuje Památník Lidice ve spolupráci s obcí Lidice
2. ročník spanilé jízdy veteránů.
Uskuteční se dne 12. září 2015 pro veterány všech kategorií starších 30 let. Trasa jízdy povede opět okolo Lidic a bude
definitivně upřesněna v srpnu podle stavebních uzávěr na přilehlých komunikacích.
Program dne:
10.00 – 11.00 Sraz a registrace účastníků před Lidickou galerií, doprovodné programy pro děti
11.00 – 12.00 Prohlídka veteránů a jejich hodnocení v anketě diváků i odborníků
12.00 – 13.00 Spanilá jízda na trase po okolí Lidic
13.00 – 13.15 Vyhlášení vítězů obou anket o nejkrásnější veterány před Lidickou galerií
13.30
Ukončení akce
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Milí všichni,

text: Irena Přibylová a Petra Radová

léto, prázdniny a dovolené jsou v plném proudu a i my si alespoň trošku užíváme krásných letních dnů,
zasloužené volno a čas strávený ve společnosti našich nejbližších.
V první polovině srpna proběhne v prostorách centra rekonstrukce šatny a následně pak velký úklid –
třídění a mytí hraček, mytí oken i vymetání pavučin .
V druhé polovině měsíce pak opět nabízíme kroužek Prázdninová školička, do kterého můžete ještě
stále své děti přihlásit.
V září opět zahájíme pravidelný program s širokou nabídkou aktivit pro malé i větší děti, stejně tak jako
pro dospělé. Sledujte naše webové stránky, ať se stihnete přihlásit do Vámi vybraných kroužků, kurzů
a programů včas .

Program MC Lidičky na SRPEN 2015
Kroužek Prázdninová školička
Nabízíme v následujících termínech:
Srpen: 17. 8. – 21. 8.
24. 8. – 28. 8.
31. 8.		
V čase 7:30 – 12:00 hod. (případně v čase 7:00 – 16:00 hod.). Více informací najdete na www.mclidicky.
cz. V případě zájmu o přihlášení dítěte do kroužku v jakémkoli termínu piště na info@mclidicky.cz nebo
volejte na tel: 605 806 074.

NÁVŠTĚVA VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LONDÝNĚ
Text a foto: Pavla Nešpor Bellisová, členka OSL
Při příležitosti dne Českých ozbrojených sil byla uspořádána na Velvyslanectví České republiky v Londýně výstava k 75. výročí založení většiny Československých perutí v R.A.F. Dne 26. června jsem se jako
zástupce Občanského sdružení Lidice, této vernisáže zúčastnila.
Pozvané hosty přivítal Velvyslanec České republiky, pan Michael Žantovský. K uvítacím projevům
se připojil i dosavadní přidělenec obrany plk. Roman Siwek. Přítomné pozdravil a pohovořil o významu
našich letců v R.A.F. také plk. Jiří Svatoš, který všechny přizval k prohlédnutí výstavy. Autor výstavy, pan
Filip Procházka, věnoval celou jednu sekci Lidické tragédii a našim dvěma hrdinům, Josefu Horákovi
a Josefu Stříbrnému. Na zahájení výstavy přijali pozvání a přijeli ze Swindonu, vdova po Josefu Horákovi
paní Winifred Plocka a její syn Josef Horák mladší.
Společně jsme pak měli tu čest se poznat s válečným veteránem R.A.F. Generálmajorem Ivanem
Schwarzem, který se na letce Josefa Horáka pamatuje.
V průběhu recepce jsem se seznámila s pplk. René Klapáčem, který je na Velvyslanectví ČR rovněž
vojenským přidělencem, vede agendu setkávání Československých veteránů R.A.F a jejich rodin.
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Pplk. Klapáč mě představil plk. Jiřímu Svatošovi, se kterým
jsem promluvila o odkazu Lidic, Lidické hrušni, o projektu Občanského sdružení Lidice s názvem „Posel naděje“ a o Spolku
pro vybudování památníku Lidickým letcům.
Dále jsem měla příležitost se setkat s paní Gerry Manolas,
členkou FCAFA – Free Czechoslovak Air Force Association (Asociace Svobodných Československých Vzdušných sil) a s panem Johnem Kolbertem, předsedou Legionářské Asociace.
Myšlenka vysazování „Poslů naděje“ je velice zaujala.
Se všemi jmenovanými jsem si příjemně pohovořila a vyměnila kontakty, abychom mohli v budoucnosti vzájemně
spolupracovat na odkazu historie, který se týká jak Lidické tragédie, tak veteránů
R.A.F.
Výstava je velmi úspěšná. U nás v republice je putovní výstava momentálně otevřena v Leteckém muzeu Kbely. Jinak
už souběžně proběhla v Británii v East Wrethamu, Cattericku
a u nás v Čáslavi a Plzni. Jejím prostřednictvím se zvyšuje
povědomí o našich letcích, takže se jim konečně dostává náležitého ocenění a respektu.
Velkým potěšením je, že se akcí jako je tato, alespoň někteří letci dožili a mohli se společně setkat.
Československým letcům a nejen jim, náleží náš obdiv
za statečnost, kterou projevili při boji za svobodu a veliký dík
všem těm, kteří splnili přísahu Československé republice.

ŘEDITEL PAMÁTNÍKU LIDICE PŘEVZAL OCENĚNÍ ZA BOJ PROTI TERORISMU
Text: Jana Plachá

Foto: www.lidice-memorial.cz

Dne 13. července 2015 byla řediteli Památníku Lidice JUDr. Milouši Červenclovi udělena Evropskou unií pro lidská práva medaile Za boj proti terorismu. Toto ocenění si převzal v Praze z rukou
jejího předsedy Dr. Martina Herzána.
Medaile byla vydána v limitované sérii 50 kusů k 70. výročí
ukončení druhé světové války a je udělována příslušníkům bezpečnostních sborů, výjimečně občanům, kteří se ve své práci
profesionálně nebo dobrovolně zasadili (zasazují) nebo podíleli
(podílejí) zejména na boji proti terorismu, ale i proti útlaku občanských práv a svobod či proti organizovanému zločinu. Může být
udělena nejen konkrétním osobám, ale též právnickým osobám
a institucím jako celku. Dr. Herzán zdůraznil, že vnímá vypálení
Lidic a Ležáků jako teroristický čin. Tím, že Památník Lidice, v jehož čele působí již 10 let Milouš Červencl, udržuje důstojnou památku a odkaz obětí těchto hrůzných činů po další generace, mu
právem toto ocenění náleží. Ředitel Památníku Lidice si medaile
váží a chápe ji jako ocenění celého kolektivu PL a NKP Ležáky
v úsilí o zachování objektivní historické pravdy a varování mladých generací před násilím všeho druhu.

Lidický zpravodaj

Srpen 2015

12

ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, o.p.s. NEBOLI ZPRÁVY Z OÁZY
Text: Michaela Indráková

Vážení a milí čtenáři, přátelé. Léto je v plném proudu a máme za sebou již více než polovinu prázdnin. Také v Oáze se přes prázdniny především odpočívá, ale snažíme se úplně nelenošit a začínáme
pomalu připravovat zářijový program.
Abychom Vás trochu navnadili a povzbudili, abyste i Vy (místní i přespolní) zavítali mezi nás, tak
jsem poprosila jednoho z pravidelných účastníků setkávání s názvem Lidický senior 2015 o stručnou
rekapitulaci uplynulých setkání. Myslím si, že se mu článek velice zdařil a snad Vás přiměje k tomu,
abyste rozšířili řady stávajících účastníků, kterým touto cestou velice děkuji za přízeň.
Myslím si, že v letošním roce si sluníčka užíváme v dostatečné míře. Možná, že se někomu
v těchto teplých dnech začalo chtít „dělat probírku šatníku“. A ty, kteří se do toho zatím ještě nepustili
a stejně jako já věří, že se oblečení ze šatníku ještě někdy bude hodit, popřípadě do nich někdy
zeštíhlíme, bych ráda navnadila, že v první polovině září proběhne v Oáze opět sbírka Nepotřebné
věci potřebným lidem. Do prostor Oázy či knihovny budete moci nosit letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, obuv, nádobí apod. a tyto budou následně hromadně předány
Diakonii Broumov k dalšímu využití a udělají tak jistě radost mnoha potřebným. Časy výběru Vašich
dobrovolných darů a konec termínu sbírky upřesním v příštím zpravodaji. Více informací naleznete
také během srpna na nástěnkách v naší obci.
Přeji krásný zbytek léta a těším se v září s některými z Vás v „Oáze“ na viděnou.

ZA SETKÁNÍMI LIDICKÝ SENIOR 2015
Text: M. Müller

Úkolem domu Oáza je – podle zakládací smlouvy – být ekumenickým střediskem sociálních, kulturních a duchovních služeb. Slouží proto pro bydlení seniorů, ale také pro konání akcí různého druhu.
Náplň akcí se rozvíjí podle potřeby. Jeden ze zakladatelů, občanského sdružení Concordia Pax,
připravil a organizuje sérii přednášek a jiných setkání pod názvem „Lidický senior 2015“. S tím, že
jsou určeny jak pro obyvatele Oázy, tak pro další zájemce, převážně z obce Lidice. Přítomní mají
možnost ptát se na věci, které je zajímají.
Oceňujeme obětavost přednášejících, kteří hovoří jako dobrovolníci. V 1. pololetí 2015 se konalo
5 setkání, většinou v poslední čtvrtek v měsíci, od 15 hodin. Napíšeme nyní stručně o jejich náplni.
Není zde samozřejmě dost prostoru pro úplnou charakteristiku těchto vystoupení. Soustředíme se
proto vždy na jeden bod, který nás zvlášť zaujal.
Prvé ze setkání bylo 29. ledna a hovořil lékař a spisovatel doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc. ze
Středokluk. Jakožto lékař hovořil o zdraví a podmínkách jeho udržení nebo obnovy. Přitom zdůraznil
vazbu mezi stavem těla a duše. Podle definice Světové zdravotnické organizace je zdraví stav tělesného, duševního a sociálního blaha (pohody). To znamená m.j., že člověk, který žije v rozbitých
mezilidských vztazích, není zdravý. Člověk, který je v pohodě, je duševně vyrovnaný a lépe odolává
nemocem.
Při druhém setkání 26. února jsme přivítali prof. Lubomíra Mlčocha z Univerzity Karlovy. Mluvil
m.j. o vztahu mezi materiálním dostatkem (blahobytem) a pocitem štěstí. V bohatých zemích platí
nepřímá závislost: Čím vyšší materiální dostatek, tím menší je pocit štěstí. Připomněl také vysokou
nezaměstnanost i v některých vcelku bohatých zemích, včetně jižních států EU (např. ve Španělsku). L. Mlčoch citoval slova papeže Františka: „Nezaměstnanost je zlo!“ Třetí setkání se konalo 26.
března a mluvil opět MUDr. Z. Susa.
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Tentokrát nikoli o lékařských záležitostech, ale o svém koníčku, kterým je putování pěšky, případně na jízdním kole. V létech 1991 – 1996 putoval – po etapách – od Prahy do poutního místa Santiago de Compostela v severním Španělsku. Dnes se toto místo stává známým i u nás a směřuje tam
stále více poutníků. Dr. Susa popsal svoji cestu v knize „Ultreia“, jejíž 3. vydání vyšlo v roce 2014. To
slovo je francouzský pozdrav poutníků a znamená „Dál a výš“.
Později putoval např. po stopách Karla Hynka Máchy od Prahy do Krkonoš. O této cestě napsal
knihu „Krkonošská pouť“ a vydal ji v roce 2010.
Čtvrtým setkáním byla beseda s Ing. Janem Smrčinou, předsedou občanského sdružení Concordia
Pax a prvním předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Memento Lidice, provozující
dům Oáza.
Beseda se konala 27. května. Přítomní si připomněli dlouhou cestu od roku 1968, kdy – tehdy
mladí – křesťané stáli na počátku úsilí vybudovat v Lidicích duchovní a humanitární středisko. Smrčina zdůraznil zvláště otevřenost projektu pro všechny a jeho ekumenický charakter. Vyzdvihl také jeden z významných cílů, jímž je smír mezi Čechy a Němci, a ocenil velkou ideovou i materiální pomoc
německých křesťanů. Páté setkání, 25. června, bylo odlišné od předešlých. Nešlo o přednášku. Přijel major Mgr. Jan Blažek a přivezl kytaru. Téma bylo „Setkání s lidovou písničkou“. Zpívali jsme více
než hodinu různé, převážně lidové, písně. Kytara se mu osvědčila už v době, kdy sloužil jako vojenský kaplan. Osvědčuje se i nyní, kdy je nemocničním kaplanem. Společný zpěv pomáhá člověku zapomenout na bolesti a jiné potíže a vlévá novou energii. O tom jsme se při tomto setkání přesvědčili.

EXPOZICE RŮŽOVÉHO SADU NA VÝSTAVĚ RŮŽOVÁ ZAHRADA 2015
Text: www.lidice-memorial.cz

Nádherná expozice Růžového sadu přátelství a míru se již druhým rokem objevila na výstavě Růžová zahrada 2015 v Lysé nad Labem.
V termínu 11. až 14. června 2015 probíhala letní výstava květin Růžová zahrada na výstavišti
v Lysé nad Labem. Jako tradiční vystavovatel se zde prezentoval také Památník Lidice, a to prostřednictvím expozice růží pocházejících z lidického Růžového sadu přátelství a míru, v němž je
v současnosti soustředěna největší kolekce růží v České republice.
Autorem expozice byl Ing. Vlastimil Šindelář ze Zahrady Teplá.
Díky vysoké návštěvnosti se široká veřejnost seznámila nejen s krásnými a originálními růžemi z Lidic, ale také s historií a současností jednoho z největších a nejvýznamnějších růžových sadů na světě.
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INFORMACE Z MIKROREGIONU ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA
Text: Ing. Jana Nedvědová, předsedkyně

1) Zájezd mikroregionu pro seniory.
Náš mikroregion uskuteční zájezd, dne 8. 9. 2015 (úterý), do historické Mariánské Týnice s poutním
kostelem Zvěstování Panny Marie, na plzeňsku.
Součástí zájezdu je návštěva zámku a vzácného parku v nedaleké obci Chyše. Součástí zámeckého areálu je i bývalý panský pivovar (1839) v jehož historickém interiéru bude podáván oběd.
Odjezd autobusem z jednotlivých obcí mikroregionu se předpokládá v časovém rozmezí
7.00 – 7.30 hod. Návrat kolem 19.00 hod.
Každý účastník zaplatí 100 Kč. Příslušné finanční částky budou předány v rámci odjezdu. Ostatní
náklady jsou v režii mikroregionu. Účastníky zájezdu je nutné nahlásit do 28. 8. 2015 (pátek) na
e-mail: moplt@seznam.cz Připomínám, že obě navštívená místa jsou popsána na internetu.
Další podrobnosti budou sděleny s dostatečným časovým předstihem.
2) Příští VH MÚLP se uskuteční dne 7. 9. 2015 od 15.00hod v obci Makotřasy.

UDRŽÍME V OKOLÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ POŘÁDEK, TAK ABY MOHLO
ZŮSTAT I NADÁLE VOLNĚ K DISPOZICI?
Text a foto: Bohumil Kučera

Když se poměrně nedávno podařilo dokončit rekonstrukci multifunkčního hřiště v Lidicích, zvažovali
jsme jaký nastavit řád provozu. Nakonec zvítězil režim ponechání hřiště „volně k dispozici“ tak, aby
jej zejména lidičtí občané mohli bez komplikací (např. s vyzvedáváním klíčů či za nějaké nájemné...)
bezplatně a hlavně kdykoliv využívat. Tento stav s sebou bohužel nese i negativa, které se aktuálně
s nástupem prázdnin projevují více a více. Hřiště totiž kromě sportovního vyžití začíná být využíváno
jako místo k trávení prázdninové nudy, navíc bohužel doprovázené vznikem nepořádku, volně poházených lahví a obalů. Oblíbené je i různé šplhání po konstrukcích (což může zejména sítě poškodit,
případně může dojít ke zranění) atd.
Chceme požádat všechny, kteří hřiště
využívají, místní i přespolní, o dodržování „Provozního řádu“ a pořádku na hřišti.
Pro všechny je příjemnější přijít do prostoru čistého, není to jistě nic nepřekonatelného uklidit po sobě obal od nápoje
(ideálně do plastového kontejneru, ale
minimálně do koše, které jsou u hřiště
k dispozici).
Zejména místní poprosím, zkusme si
na ten pořádek u nás v Lidicích, tak nějak
vzájemně dohlédnout...
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VYHLÁŠENÍ HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE – OBDOBÍ DÉLETRVAJÍCÍHO SUCHA
Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím
k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman
Miloš petera (ČSSD) na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha.
Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.
„Dlouhotrvající sucho a extrémní teploty se na vyprahlosti přírody podepisují do té míry, že je
třeba nejen lesy a travní porosty chránit před jejich možným vznícením. Zákaz plošného rozdělávání
ohňů je účinným ochranným prostředkem, jak případnému požáru zabránit,“ komentoval vyhlášení
opatření hejtman Petera. Zároveň varoval, že každé porušení zákazu bude nadále posuzováno jako
přestupek a správní delikt. Viníkovi v případě závažnějších provinění hrozí ve správním řízení pokuta až 25 000 korun, v případě osob podnikajících a právnických pak až do výše půl milionu korun.
Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:
• zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může
dojít k jeho rozšíření;
• zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to
zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;
• zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;
• zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele
lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese;
• zákaz táboření mimo vyhrazené prostory;
• zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona;
• zákaz pálení klestu a kůry v lesích;
• povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;
• povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které
nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění;
• zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).

ZPRÁVA ZE STOKE-ON-TRENT NA ZÁVĚR

Andy Platt, zastupitel partnerského města Stoke-on-Trent předává paní starostce Jean Bowers plastiku dřevěného anděla, kterého pro občany Stoke-on-Trentu vyrobily děti z Malé Morávky. Oficiálně
tohoto anděla pan Platt převzal na Obecním úřadu Lidice v předvečer lidické pietní vzpomínky.
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