Lidický zpravodaj
květen 2022 ·

číslo 05 ·

ročník 26 · zdarma

Věděli jste?
Měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako
leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v
běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu
jako květen.

Milí a milé,
vítám vás u nového čísla. Dnes mám takový ten den, kdy bych měla dělat asi tak
milion věcí (ideálně současně) a díky upršenému počasí se mi nechce dělat nic jiného,
než si zalézt s knížkou a nechat se pohltit příběhem… Ale co naplat, nový zpravodaj
musí vyjít včas, takže hurá do toho a čtení pro vás ať je hotovo.
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která se jde nabudit do práce😊

JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU
Jiří BEČVÁŘ
Libuše SLAVÍKOVÁ
Helena ZELENKOVÁ
Jaroslav SMUTNÝ
Pavel HOREŠOVSKÝ
Jiří DOFFEK
Libuše DOUŠOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ
 Děkuji Haně Kohoutové za milou návštěvu a Obecnímu úřadu za dárek k mým
narozeninám. Moc mě to potěšilo.
Vlasta Endrštová

 Vážení, chtěla bych poděkovat všem za gratulaci k mým 80tinám, za krásné dary,
hezká přání a milé posezení. Především Památníku Lidice, Obecnímu úřadu a
Lidice Memory. Udělalo mi to opravdu velkou radost. Děkuji. Také bych chtěla
poděkovat naší Oáze za dárky a velmi krásné odpoledne uspořádané k mým
narozeninám. Ještě jednou velké díky.
Libuše Součková
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 Děkuji paní starostce Veronice Kellerové a Obecnímu úřadu za přání a dárek k
mým narozeninám, potěšilo mě to.
Bohuslav Svoboda

FRANTA
Text: Jarda Adamec

Jelikož mi docházejí vzpomínky a příběhy, tak jsem minule napsal o sobě…, ale
potkali jsme se několikrát s kamarádem Jardou, vzpomínali, o čem bych mohl ještě
napsat. Bylo by toho hodně, ale jsou to citlivé věci, které napsat nejdou. Jarda si
vzpomněl na Frantu Čermáka. Říkali mu Káč-Káč, pro jeho kolíbavou chůzi.
Anna Čermáková, jeho máti, se vrátila z koncentráku, shledala se svým synem
Františkem, který v době lidické tragédie nebyl v obci přihlášen. Tři děti paní
Čermákové byli zavražděné plynem, čtvrtým byl Franta. Bydleli v nových Lidicích
č. 87.
Franta byl dobrácké povahy, vždy usměvavý, ne velké, ale mohutné postavy, pomáhal
při stavbě nových Lidic. Byl to dříč. Vyprávěl mi o něm pan Václav Tůma z Okoře,
který byl s panem Drdou zaměstnán u paní Drdové jako řidič. Drdovi měli nejdříve
americký nákladní vůz Dodge, pak Tatru 111, s kterou jezdili na stavbě přehrad
Vltavské kaskády. Franta dělal řidičům závozníka, pan Tůma říkal, že naložil lopatou
náklaďák pískem bez odpočinku. Za odměnu brali Frantu do hospody, objednali mu
celou šišku knedlíků s rajskou omáčkou na mísu. Když dojedl, dostal navrch
pětikorunu, jako odměnu.
Paní Čermáková se starala ještě o své vnučky, sestry Věru a Drahuši Karhanových.
Paní Čermáková měla údajně ještě dceru, která bydlela v Anglii, kde se holky
narodily. Paní Čermáková je (mě z neznámých důvodů) dostala do Čech, ale kdy a jak,
to nevím.
Drahuše se vdala a měla dvě děti. Věra byla svobodná a odstěhovala se do Austrálie,
kde se vdala. Víc o nich nevím. Věra si dlouho dopisovala s mojí sestrou, ale tomu už
je prý taky konec.

DOVĚTEK
Text: Antonín Nešpor

S Františkem Čermákem jsem se po letech sešel, když jsem jako študák brigádničil na
stavbě elektrárny v Počeradech. Stavební dělníci s brigádníky dojížděli denně vlakem
na staveniště elektrárny z Postoloprt, kde byli ubytováni v paneláku Na Draguši. No a
v tamní kotelně byl zaměstnán jako topič právě František.
Přestože jsme se neviděli deset a více let, hned jsme se poznali. Popovídali jsme si,
nějaké to pivo dali, taky na Aničku (mojí maminku) se mě ptal, ale to je tak všechno.
Brigáda skončila a už jsem se s ním nikdy nepotkal.
Vzpomínám si, že když jsem byl ještě malej kluk a naše ulice byla sotva zastavěná
domy po jedné straně, tak František jezdil s panem Drdou jako závozník.
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Stojedenáctka zamířila do naší ulice, ale hned zastavila. Fanda vyskočil z kabiny a šel
otevřít, aby pan Drda mohl zacouvat na vybetonovaný dvůr domu čp.1.
Fanda ještě zavřel vrata a šel domů. Tedy vlastně hned nešel.
Jen přešel ulici a postavil se pod okno u naší kuchyně a zaťukal a při tom také hned
zavolal: „Aničko!“ Moje maminka už věděla, že Frantí přijel a že jde domů, a že má
hroznej hlad, jak říkával. Namazala mu chleba sádlem a než si o něčem přes okno
popovídali, krajíc byl v něm.
O čem si ale povídali, to se mě neptej! Asi o tom, kde všude s Pepím jezdili a co vozili
a jak se nadřel. František byl pracant a bylo to na něm vidět.
Přesto si jeho stálý úsměv vybavuji dodnes.

ZŠ NA PŘÍKOPECH CHOMUTOV
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Cestou do Chomutova jsme míjeli scény z Českého středohoří, avšak z odvrácené
strany, než jak jsme viděli hory „Milá“ a „Raná“ při cestě do Košťan vloni na podzim,
kde jsme sázeli 33.
hrušeň.
V Chomutově jsme už
jednou byli před čtyřmi
roky. V Základní škole
Palachova jsme v rámci
projektu Posel naděje
vysadili tehdy v pořadí
již 24. Lidickou hrušeň.
Tentokrát naše spolky
přivezli mladý štěp do
jiné chomutovské školy
v ulici Na Příkopech.
Dojeli jsme na čas, ještě
jsme ani nevystoupili z vozu a už nám v ústrety přichází a vítá se s námi paní učitelka
dějepisu, Mgr. Markéta Crhová. Nutno uvést, že tato milá žena se pak naší delegaci
věnovala po celou dobu, kdy jsme v této škole pobývali.
Při vstupu do školy nás překvapila
instalace scény z vypálených Lidic a
její propojení s motivem hrušně.
Obrazovou část doplňují textové
informace čerpané z archiválií, zjevně
mimo běžný rámec vědomostí.
Například se zde dozvídáme málo
známý fakt, že katastr obce Lidice byl
výnosem protektorátního ministra
vnitra nejprve připojen v červenci
1942 ke katastru Hřebče, ale následně
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v srpnu 1942 byl katastr v té době již bourané obce připojen k Buštěhradu, to kvůli
obdělávání polností místním statkem. Tak byly Lidice na čas vymazány z map.
Vestibul je doplněn scénou z prostředí vyhořelého domu. Na podlaze střepy nádobí a
rozbité náčiní ve směsici rozházených kuchyňských potřeb pocházejících z jednoho z
mnoha vypálených vesnických domků. Scéna vystihuje chaos, který po sobě zanechali
drancující Němci.
Velmi dojemné jsou nakreslené a vystřižené hruštičky, chaoticky poskládané na
nástěnce, tvořící pozadí celé scény. Na těchto plodech jsou pak přišpendleny vzkazy
která hruštička pro jaké dítě zrála a sládla, ale nedočkala se.
„Zrála jsem pro Zdeničku Koberovou“
„Tak dlouho jsem čekala na Slávka Radostu!“
„Sládla jsem pro Evičku Kafkovou“
…
…
Na školním dvoře nás očekávali žáci a žákyně vyšších ročníků. Stáli v kruhu kolem
vykopané jamky v trávníku. Program, který si děti připravili se skládal ze dvou částí.
Nejprve literárně dramatická skupina přednesla snad nejznámnější poém české poezie
dvacátého století pojednávající o Lidicích, a to „Hejnovské noci“ od Karla Šiktance ze
Hřebče.
Vystoupení ukončil pan učitel hudby Radek Votruba velmi emotivní muzikálovou
písní.
Pan Nešpor povyprávěl všem shromážděným, mezi něž přišel i pan ředitel Mgr.
Miloslav Hons, o vzniku a smyslu projektu nazvaného „Posel naděje“.
Potom se o hrušeň u postarali sami žáci. Málokdo z nich nepřiložil ruku k dílu.
Po vysazení v pořadí už 37. hrušně, jsme odešli do jedné ze tříd, kde následně
proběhly postupně dvě besedy o historii Lidic a jejich obyvatel.
Pan Ing. Kaliba, předseda „Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa
Stříbrného Lidice“, vysvětlil posluchačům jak naši Lidičtí letci bojovali za války ve
311. bombardovací peruti RAF v Británii.
Úterý, 12. dubna 2022 bylo slunečno.

PID: NA LÍTAČKU SI BUDE DÁL MOŽNÉ PŮJČIT SDÍLENÉ
KOLO ZDARMA, BIKESHARING SE STANE BĚŽNOU
SOUČÁSTÍ PRAŽSKÉ MDH
Text a foto: Ing. Filip Drápal, vedoucí odboru marketingu, tiskový mluvčí ROPID

Půlroční pilotní spolupráce Pražské integrované dopravy a poskytovatelů sdílených kol
jednoznačně prokázala, že tato možnost pohybu po Praze má smysl právě díky
výhodné kombinaci veřejné dopravy a jízdy na kole pro první nebo poslední část cesty
po městě. Praha nyní vypisuje veřejnou zakázku na trvalé zapojení sdílených kol do
služeb veřejné dopravy v Praze včetně možnosti půjčit si také elektrokolo. Za půl roku
pilotního provozu využilo možnost půjčit si kolo zdarma téměř 12 tisíc lidí a celkový
počet výpůjček přesáhl 164 tisíc.
„Půl roku fungování pilotního projektu i přes pomalu končící zimní období ukazuje, že
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kombinace sdílených kol a MHD dává smysl a lidem využívajícím veřejnou dopravu
přinášíme další benefit v podobě snadnějšího a zároveň zdravého pohybu po Praze.
Proto jsme se rozhodli trvale zapojit sdílená kola do systému Pražské integrované
dopravy a během několika dnů vypíšeme veřejnou zakázku na poskytovatele služby
sdílených kol. Chceme lidem nadále usnadňovat „první a poslední míli“ jejich cesty
Prahou a ještě více zatraktivnit dlouhodobé kupony MHD. I proto jsme začali ve
velkém přidávat cyklostojany ke stanicím metra a připravujeme je i u tramvajových
přestupních uzlů. Po šesti měsících můžeme s klidem říci, že propojení pražské MHD
s možností jízdy na kole má velký úspěch. Budou-li mít poskytovatelé sdílených kol
zájem se do služby zapojit, lidé si díky tomu budou moci kromě klasických kol
půjčovat i elektrokola a využívat tyto služby i v okolí většiny stanic metra po celé
Praze, což bylo četné přání uživatelů během zkušebního provozu,“ uvádí náměstek
pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.
Od loňského října
2021, kdy je možné
si s předplatním
kuponem PID pro
Prahu zapůjčit
zdarma až čtyřikrát
denně na 15 minut
kolo od
poskytovatelů
Rekola a Nextbike,
si tato služba získala
téměř 12 tisíc
zákazníků a více než
77% z nich propojení opakovaně využívá,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.
Pražané si kola půjčují nejčastěji na dobu kolem 5 minut. Největší zájem o sdílená
kola je v uzlových bodech městské hromadné dopravy, zejména v oblastech
Holešovic, Dejvic, Karlína a Starého Města. Atraktivní je také celá oblast podél
vltavských břehů. Nejčastěji si lidé půjčují kola v přepravních špičkách, a to ráno cca
kolem sedmé a odpoledne mezi 14. - 17. hodinou. Velký zájem je i v dopoledním čase.
„Do léta, než Praha vysoutěží provozovatele této služby pro spolupráci s městem na
další 4 roky, se bude dál pokračovat ve stávající spolupráci se společností Rekola a
Nextbike. Z pilotního projektu vyplynulo, že drtivá většina uživatelů se vejde do dvou
výpůjček denně. Abychom tedy při našich finančních možnostech mohli službu
nabízet co nejvíce uživatelům, bude od 25. 4. 2022 snížen počet dotovaných výpůjček
na 2 denně. Tento limit však může být v případě potřeby a v souvislosti s dalším
rozvojem Benefitního programu PID Lítačka navýšen,“ dodává Libor Šíma, ředitel
dopravy MHMP.
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JAK BUDE PROPOJENÍ PID A SDÍLENÝCH KOL VYPADAT PO
VYSOUTĚŽENÍ NOVÝCH PROVOZOVATELŮ?
•

tak jako doposud, sdílené kolo si budou moci půjčit zdarma držitelé
dlouhodobých kuponů na pražskou MHD

•

maximální počet výpůjček za den: 2

•

dotovaná délka jedné výpůjčky: 15 minut pro klasické kolo a 5 minut pro
elektrokolo

•

tak jako doposud, po vypršení časového limitu dotované výpůjčky bude další
použití kola zpoplatněno dle ceníku příslušného poskytovatele sdílených kol

•

provozovatelé umožní využití služby také v okolí 90% stanic pražského metra

VELIKONOCE V LIDICÍCH ANEB KOLEDA KOLEDA
Foto: Zdeněk Krupička Text: Michaela Klapalová

Po dvou letech omezeného velikonočního hodování vyrazily letos do ulic doslova
hordy natěšených koledníků. A takhle to u nás letos vypadalo!
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80. VÝROČÍ
vyhlazení obce Lidice
11. 6. 2022
nádvoří muzea Památníku Lidice
13:00 – 16:00 Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „ Světlo za Lidice “

Vystoupí Monika Absolonová a čtrnáct pěveckých sborů ze všech krajů České republiky. Hostem
přehlídky je Chorus Carolinus. Přehlídkou provází Jitka Moučková.

20:00 Děkovný koncert Pro Lidice

Vystoupí Ústřední hudba Armády České republiky, sólisté 4TENOŘI, Monika Absolonová a Dáša Zázvůrková.
Večerem provází Václav Žmolík. V rámci komponovaného programu bude představen virtuální 3D model
obce Lidice. Součástí programu jsou Světla z oken lidických domů – rozsvěcení svíček na místech, kde
stávala původní lidická stavení.

12. 6. 2022
Památník Lidice

9:00 – 9:45
Mše svatá na základech kostela svatého Martina - slouží Dominik kardinál Duka
9:45 – 9:55
Přesun hostů ke společnému hrobu lidických mužů
10:00 – 10:55
Kladení květinových darů ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů
10:55 – 11:00
Modlitba Dominika kardinála Duky za oběti lidické tragédie
11:00 – 11:05
Poděkování ředitele Památníku Lidice
11:05 – 11:10
Státní hymna
11:10 - 11:20
Přesun hostů k Pomníku dětských obětí války
11:20 – 11:30
Kladení květinových darů u Pomníku dětských obětí války
11:30 – 12:00
Předávání pamětních odznaků Památníku Lidice ve výstavní síni In Memoriam
Ve výstavní síni Pod Tribunou bude představena obměněná výstava
„Lidice (v) minulosti“ a ve výstavní síni In Memoriam nová putovní výstava
„Lidická tragédie“.
Vstup do výstavních prostor PL po celý den zdarma.

POZVÁNKA NA KONCERTNÍ VEČER 11. 6. 2022
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Martin Homola, Michaela Klapalová

Děkovný koncert Pro Lidice se koná vždy v předvečer pietní vzpomínky na nádvoří
muzea Památníku Lidice.
Předchází mu celostátní
přehlídka dětských pěveckých
sborů „Světlo za Lidice“, která
se koná od 13:00 do 16:00
hodin. Zde vystoupí Monika
Absolonová a čtrnáct
pěveckých sborů ze všech
krajů České republiky. Hostem
přehlídky je Chorus Carolinus.
Přehlídkou nás provede Jitka
Moučková.
Ve 20:00 hodin pak začíná děkovný koncert Pro Lidice. Zde vystoupí Ústřední hudba
Armády České republiky, sólisté 4TENOŘI, Monika Absolonová a Dáša Zázvůrková.
Večerem provází Václav
Žmolík. V rámci
komponovaného programu
bude představen virtuální 3D
model obce Lidice. Součástí
programu jsou Světla z oken
lidických domů – rozsvěcení
svíček na místech, kde stávala
původní lidická stavení, což je
pro mne ta nejemotivnější část
celého dne.
Vstupné je zdarma a já vám
moc doporučuji se tohoto silného kulturního zážitku zúčastnit, stojí to za to. Na konec
pro inspiraci přikládám několik fotografií z minulých ročníků.
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GENERÁL GASTRO: ČOČKOVKA S UZENÝM
Text: Michaela Klapalová

O Velikonoce jsme udili. Mňam. No a já dostala ohromnou chuť na tuhle čočkovku,
do které jsem lískla právě to naše domácí uzené. To byla lahoda, přátelé!
200g přebrané čočky
2 velké mrkve (pokud máte nějaké zbytky kořenové zeleniny jako je petržel a celer,
klidně také přidejte, dejte jen pozor na množství, stačí malá hrstička, aby vám zelenina
nepřebila chuť čočkovky)
4 akurátní brambory
1 cibule
300g uzené vepřové krkovice (klidně i s kostí nebo pokud máte nějaký odřezek uzené
kosti, tak přihoďte, vývar bude mít větší sílu)
2 snítky čerstvého tymiánu + ½ lžičky sušeného
sůl, pepř, česnek, majoránka
Poslední dobou nestíhám a hraju o čas. Takže dneska jsem upustila od pomalého
vaření a použila tlakový hrnec. Klasicky ji ale připravuji v hrnci normálním.
Nejprve je potřeba přebrat čočku, pak ji přendejte do mísy, zalijte studenou vodou a
nechte 30 minut odpočívat.
Očistěte si mrkev a nakrájejte na
malé kostičky, cibuli oloupejte a
taktéž nakrájejte nadrobno.
Po půl hodině čočku slijeme a
dáme do hrnce, přidám mrkev,
cibuli, uzené, bylinky a zalijeme
1,5 litrem čisté studené vody. V
tlakáči vařím cca 15-20 minut, v
normálním hrnci je to 40-45
minutek.
Ke konci vaření si připravte
brambory, oloupejte a nakrájejte
na kostičky. Z hrnce vyndejte maso a pokud najdete, tak i čerstvé snítky tymiánu (já je
většinou vyndavám až v průběhu z talíře), přidejte brambory a vařte už klasicky na
ohni (tlakáč použiji klasicky jako hrnec) ještě dalších zhruba 10 minut dokud nebudou
brambory měkké. Podle chuti dosolte, opepřete.
Uzené maso si připravíme do polévky: ořežeme co na něm mít nechceme a následně
nakrájíme na kostičky a přihodíme do polévky. Doladíme prolisovaným česnekem
podle chuti, já dávám poměrně hodně, protože máme česnek rádi. Završíme to
majoránkou, kterou krásně promneme v dlaních. Ochutnáme a eventuelně dosolíme a
dopepříme.
Hotovo.
Mňam!
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Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Veřejná knihovna Lidice je otevřená každou středu od 15:30 do 17:30 hodin.
Rádi Vám pomůžeme s výběrem knih na jarní večery.
V případě potřeby čtenářů (karanténa, nemoc, omezená mobilita) nabízíme zdarma donášku
knih až ke dveřím domova, neváhejte nás kontaktovat.
Těšíme se na Vaši návštěvu a setkání s Vámi!
Jirka Černý a Míša Indráková, knihovna.lidice@email.cz
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