Lidický zpravodaj
červen 2022 ·

číslo 06 ·

ročník 26 · zdarma

To tady ještě nebylo!
☺
Takový prvomájový průvod jste tady ještě
neviděli!
Na prvního máje jste v lidických ulicích a
Růžovém parku mohli potkat Spanilou jízdu
retro kočárků, která zakončovala úspěšnou
výstavu Retro kočárků a hraček z minulého
století…
více na str. 19

Milí a milé,
úvodník každého čísla píšu vždy takřka až na úplný konec. Až když mám převážnou
část zpravodaje hotovou. A často je to jeden z nejtěžších úkolů celého zpravodaje.
Ráda bych se tu s vámi vždy podělila o nějaký moment ze svého života, ale častokrát
se rozepíšu tak, že se sem ani nevejdu. Pak mám zase pocit, že když to zkrátím, že to
nebude ono, takže to celé smažu. Nakonec to vždycky nějak dopadne. Většinou dobře.
V každém případě… Červen je pro naši obec velmi významným měsícem, proto
doporučím prostudování různých doprovodných akcí Památníku Lidice k výroční 80.
pietní vzpomínce a samozřejmě Pietní vzpomínku samotnou. Dva roky jsme mohli
vzdávat úctu a vzpomínku jen na dálku či online, proto budu velmi ráda, pokud se i vy
tohoto aktu zúčastníte. Já tam určitě budu.
Míša Klapalová, vaše zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU
Věra IBLOVÁ
Ladislav ŠUP
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ
 Chtěla bych tímto poděkovat OÚ Lidice za dárek k mým narozeninám a panu
Tomáši Skálovi za milou a příjemnou návštěvu.
Helena Zelenková

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2022
18. června – 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 – Mementa Lidice
Kovový a nebezpečný odpad:
8:00 – 11:00 ulice Tokajická, parkoviště před školkou
Časy přistavení kontejnerů jsou orientační, děkujeme za pochopení.
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ZÁPIS Č.27/2022 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
25.4.2022 v 17:00 hodin v Oáze Lidice, J. Stříbrného 162
Přítomni: V. Kellerová, T. Skála, M. Klapalová, H. Kohoutová,
Ing. Monika Vaňhová MBA
Omluveni: B. Kučera, M. Ramba
Ověřovatelé: M. Klapalová, H. Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin, přečetla a doplnila program.
Ing. Monika Vaňhová MBA se dostavila na veřejné zasedání v 17:16 hodin.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání cenové nabídky na výměnu plynového kotle v objektu obce Lidice
(provozovna Jednota)
2) Projednání žádosti o pokácení stromu
3) Projednání žádosti o pokácení stromu
4) Projednání oznámení o provedeném rizikovém kácení
5) Projednání žádosti o pokácení stromu
6) Projednání žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o finanční podporu na
rok 2022
7) Projednání žádosti Mysliveckého spolku Orel Lidice o finanční podporu na rok
2022
8) Projednání žádosti Lidice Memory, z.s. o finanční podporu na tematický zájezd
do Ravensbrücku
9) Projednání žádosti Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu
10) Projednání žádosti Mateřské školy Lidice o schválení účetní závěrky za rok
2021
11) Schválení per rollam na opravu vjezdu na parkoviště u Lidického hřbitova
12) Jmenování členů dozorčí a správní rady Mementa Lidice o.p.s.
13) Různé a) projednání žádosti Mementa Lidice o.p.s. o dotaci na rok 2022
AD1) Starostka obce předložila OZ cenovou nabídku ve výši 77.077,- Kč na výměnu
plynového kotle v objektu obce Lidice (provozovna Jednota). OZ tuto cenovou
nabídku projednalo a schválilo.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD2) Starostka obce předložila OZ žádost pana XXX o pokácení stromu. Borovice se
za poslední rok v koruně začala lámat a hrozí pád stromu. OZ tuto žádost projednalo a
schválilo pokácení tohoto stromu v době vegetačního klidu.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Starostka obce předložila OZ žádost pana XXX o pokácení stromu. Strom
způsobuje poškozování statiky domu v důsledku rozšiřování kořenového systému pod
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úroveň stavby. OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto stříbrného smrku
v době vegetačního klidu.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Starostka obce předložila OZ oznámení paní XXX o provedeném rizikovém
kácení třech smrků. Jedná se o riziko bezprostředního ohrožení lidských životů a
zdraví. OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto stromu v době
vegetačního klidu.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD5) Starostka obce předložila OZ žádost pana XXX o pokácení stromu z důvodu
nebezpečí pádu na dům vinou silných poryvů větru. OZ tuto žádost projednalo a
schválilo pokácení tohoto stromu v době vegetačního klidu.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6) Starostka obce předložila OZ žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o
finanční podporu na rok 2022. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční podporu
na rok 2022 ve výši 90.000,- Kč.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD7) Starostka obce předložila OZ žádost Mysliveckého spolku Orel Lidice o
finanční podporu na rok 2022. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční podporu
na rok 2022 ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD8) Starostka obce předložila OZ žádost Lidice Memory, z.s. o finanční podporu na
tematický zájezd do Ravensbrücku. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční
podporu ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD9) Starostka obce předložila OZ žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu. OZ
tuto žádost projednalo a zamítlo.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD10) Starostka obce předložila OZ žádost Mateřské školy Lidice o schválení účetní
závěrky za rok 2021. OZ tuto žádost projednalo a schválilo účetní závěrku Mateřské
školy Lidice za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku takto:
Rezervní fond……… 80 000,00 Kč
Fond odměn ……….. 1 270,41 Kč
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD11) Starostka obce předložila OZ per rollam ze dne 3.3.2022 na opravu vjezdu na
parkoviště u Lidického hřbitova. OZ schválilo per rollam ze dne 3.3.2022 na opravu
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vjezdu na parkoviště u Lidického hřbitova.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD12) Jmenování člena dozorčí rady Memento Lidice o.p.s.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jmenování člena dozorčí rady Memento
Lidice o.p.s. paní Ing. Hanu Pokornou, trvale bytem Oradourská 143, 27354 Lidice pro
rok 2022, 2023, 2024 s účinností od 26. 4. 2022.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Jmenování člena správní rady Memento Lidice o.p.s.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jmenování člena správní rady Memento
Lidice o.p.s. paní Veroniku Kellerovou, trvale bytem Josefa Horáka 20, 27354 Lidice s
účinností od 26. 4. 2022.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 1 (V.Kellerová)
Jmenování člena správní rady Memento Lidice o.p.s.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jmenování člena správní rady Memento
Lidice o.p.s. pana Marka Veselého, trvale bytem Josefa Stříbrného 54, 27354 Lidice s
účinností od 26. 4. 2022.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD13) Různé
a) Starostka obce předložila OZ žádost Mementa Lidice o.p.s. o dotaci na rok 2022.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo dotaci ve výši 70.000,- Kč.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:28 hodin.

VET CENTER – PREVENCE PROTI KLÍŠŤATŮM
Text a foto: Corinne Palma

Konečně přichází jaro, ale s ním také větší nebezpečí klíšťat. V případě mírné zimy se
s nimi můžeme setkat celoročně, i když se
vyskytují převážně od března/dubna do
září/října.
Klíšťata jsou přenašeči řady nebezpečných
nemocí, mezi které patří lymská borelióza,
klíšťová encefalitida, anaplazmóza, ehrlichióza
či babezióza. U některých jedinců se může
objevit klíšťová paralýza, která je vyvolána
neurotoxiny ve slinách klíštěte. O těchto
případech se ale budeme bavit v příštím vydání,
jelikož je dobré vědět na co si dávat pozor,
pokud u zvířete klíště najdete.
Prevence spočívá v pravidelné kontrole a vhodném a správném používání
antiparazitárních přípravků. Na trhu jich najdeme spoustu, včetně tablet, šamponů,
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sprejů, obojků nebo spot-on.
Začněme tedy tabletami, jako jsou například Bravecto či Simparica pro psy a Credelio
pro kočky. Tableta se dává do tlamy a účinné látky se vstřebávají ze střeva do krve,
kde se navážou na plazmatické bílkoviny. Toto zaručí, že je zvíře chráněno v celém
rozsahu těla a že přípravek se uvolňuje postupně. Pokud se parazit přisaje, dojde k jeho
úmrtí do 12 hodin a přenos nákazy se uvádí až za 24 hodin po přisátí.
Obojky, jako například Foresto nebo Kiltix, fungují na principu postupného
uvolňování účinné látky na kůži zvířete a mají pouze repelentní účinek. Je proto stále
možný přenos infekčních onemocnění a mazlíček by neměl být v kontaktu s malými
dětmi nebo s námi spát v posteli. Obojky jsou navíc nebezpečné pro kočky, které se
mohou někde zachytit a dokonce udusit.
Dále, přípravky spot-on obsahují tekutinu, která se aplikuje přímo na kůži a účinná
látka se vstřebá a dostane do krve. Zde se naváže na plazmatické bílkoviny stejně jako
u tablet. Klíšťata umírají do 48 hodin, a proto se doporučuje nasáté klíště co nejdříve
odstranit pro snížení rizika přenosu onemocnění.
Jak klíště vytáhneme?
Určitě je dobré si dát rukavice, abychom předešli riziku nákazy. Na trhu je dostupných
spousta pomůcek pro vytahování klíšťat, je možné použít i obyčejnou pinzetu, u které
ale hrozí větší riziko přetrhnutí. Odrhneme srst, klíště uchopíme co nejblíže ke kůži a
vytahujeme stálým jemným tlakem. U některých pomůcek to bude chtít krouživý
pohyb, ale není podstatné, zda ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Nakonec místo i nástroj dezinfikujeme. Pokud se klíště utrhne a jeho část zůstane v
těle zvířete, tělo si s tím obvykle poradí samo. Pouze místo sledujte a pokud by se
reakce zhoršovala, začal by se objevovat otok či hnis, navštivte veterináře.
Nedoporučuje se klíště mazat, polévat či vypalovat, jelikož tímto klíště vypustí svůj
obsah přímo do krve zvířete a zvýší se riziko nákazy. Začervenání, zarudnutí či
dokonce tvrdé bouličky (granulomy) se mohou vyskytnou po vytažení, ale tyto reakce
by měly vymizet během pár dnů až týdnů.
Ráda bych podotkla, že jsem zatím studentem veterinární medicíny, a tak než
podstoupíte jakékoli vyšetření svého mazlíčka, měli byste konzultovat vlastního
veterináře.
Pokud je nějaké téma, které vás zajímá (z pohledu medicíny nebo chování zvířete),
neváhejte mě kontaktovat na email: palmac04@gmail.com

PRAŽSKÉ ZÁŽITKY
Text a foto: Jarda Adamec

Sehnat v sedmdesátých létech džíny, tedy Rifle, nebo Levi Strauss, jak se výrobky
amerických montérek jmenovaly, byl problém. Kdo chtěl džíny, a neměl přístup k
valutám, mohl koupit tuzexové bony pouze na černém trhu od nelegálních překupníků
– tzv. veksláků. Bony se daly sehnat od 5,50 Kč až do osmi korun. Nejlevnější byly
Rifle za 40 bonů.
Bony jsme s Láďou sehnali a vydali se do Prahy na nákup moderních kalhot, ke
kterým se daly sehnat i džínové bundy. Džíny byly nakoupené, tak jsme zašli na oběd
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do PRDu, tedy Obecního domu, jak se říká Pražskému reprezentačnímu domu. Ve
Francouzské restauraci jsme si objednali roštěnou s rýží a pochopitelně pivo. Přisedl si
k nám starší muž, dal se s námi do řeči. Dojedli jsme, Láda odložil stranou z masa
bílou stranu tuku. Položil na talíř ubrousek pod příbor. Chlápek se k němu přiklonil a
povídá, ty už to nebudeš? Tu flaksu jo? Nebudu. Chlápek se rozhlédl po lokálu, zda ho
někdo nesleduje a s gustem flaksu pozřel, ani nepoděkoval a v tichosti zmizel.

TUZEX BONY 5 Kčs 11/1976 – Bankovky

Za zvýhodněnou cenou nákupu bonů jsem se vydal s kamarádem z průmyslovky
Alešem. Sraz byl v Nádražní ulici na Smíchově, tramvajová zastávka proti hostinci Na
váze. To byla hospoda, kde se scházeli uhlíři, tenkrát čtvrtá cenová skupina. Z
hospody vyšla malá, opilá babka v dlouhém kabátě, šátek na hlavě, vrávoravě došla až
na refýž, opřela se zády o jízdní řády. Vytáhla z kapsy asi dvacet centimetrů dlouhou
fajfku s porcelánovým kotlíkem, a zapálila si.
Mě to přišlo k smíchu a říkám jí: Ty vypadáš. Podívala se na mě, odplivla si stranou a
řekla mi: Polib mi p...l, já jsem Vendula. Já si uvědomil, že je 28. září, svátek Václava,
proto mě Vendula vyzvala k líbání. Svou postavou a fajfkou pobavila ještě pár lidí
čekajících na refýži.
Tramvaj přijela, babka dala fajfku do kapsy a vybídla mladíka slovy: Nečum a pomož
mi do vozu.
Povedlo se, babka se usadila a spustila skřehotavým sopránem: Praha je krásná, když
se den rozednívá za noci…
Padla ji hlava a usnula opileckým spánkem.
Tak zase něco příště.
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LOUČEŇ
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Kdo kdy slyšel, že jednou budeme vysazovat hrušeň v Loučeni?
Loučeň je městys 13 km severně od Nymburka. Jak jsme se ale do Loučeně dostali?
Žije zde rodina Hollerových. Paní Eva je vnučkou lidického letce Josefa Stříbrného. A
jsme doma.
V roce 2016 jsme se s Hollerovými i s otcem paní Evy, panem Pavlem Stříbrným, sešli
na shromáždění u Památné Lidické hrušně. Slovo dalo slovo a záměr byl na světě. V
Loučeni vysadíme „Posla naděje“, další v řadě dceřiných hrušní, které mají kořeny
právě zde v Lidicích.
Takže až letos se na Loučeň dostalo.
Cesta přes Prahu byla sice kratší, ale časově náročnější. Co chvíli jsme
popojížděli v koloně, nebo si i postáli před dlouhým semaforem.
Všechno špatné pro něco dobré. Tak jsme si alespoň prohlédli kudy to
vlastně jedeme. Cestou jsme „potkali“ Hradčana, také socha Marie
Terezie nás pozdravila. Pražáci jí říkají „kuželka“ a venkoncem mají
pravdu, protože na první pohled takový dojem dělá.
Ještě jsme potkali Památník operace Anthropoid, ale to už jsme byli
na výpadovce na Hradec.
Další cesta ubíhala celkem klidně – dálničně klidně.
Před Základní školou v Loučeni nás vyhlížela paní Eva. V aule, kam
nás zavedla už čekali žáci se svými učiteli.
Pan ředitel Mgr. Zdeněk Kubálek nás přivítal a mohli jsme začít.
Pan Ing. Kaliba ze „Spolku
pro vybudování památníku
lidických letců“ uvedl téma
celé dvouhodinové
přednášky. Po přednášce
pana Nešpora následovaly
dotazy.
Bylo jich tolik, že je ukončil
až zvuk školního zvonku.
To byl povel odchodu na
školní zahradu.
Na zahradě už byly děti,
jednak jako obecenstvo, ale
také ty, které si připravily
slavnostní program. Nejprve byla přednesena báseň, pak taneční kroužek zatancoval
čtverylku a kulturní vložku zakončily kroužek dívek hrajících na zobcové flétny.
Pak už šlo vše ráz na ráz. Lopaty a hrábě šly z ruky do ruky a přichystaná hrušnička
byla zasazena.
Ještě chvíli poté jsme si povídali o její „matce“ a co a jak by se mělo udělat, aby se jí
dobře dařilo.
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Panu řediteli jsem jménem OSL předal Pamětní list výsadby Lidické hrušně.
Na rozloučenou jsme od něj dostali obrázkovou publikaci dobových pohlednic a
fotografií nazvanou „Loučeň Patřín Studečky Studce“. V titulu knihy jsou užity názvy
městyse Loučeň a jeho jižní části Patřína. Studce pak najdeme něco přes kilometr.
Studce pak najdeme něco přes kilometr severovýchodním směrem a od Studce jižním
směrem jsou Studečky vzdáleny asi půl kilometru.
Přesto, že jsem dříve tyto názvy nikdy neslyšel, o to více jsem byl překvapen, že na
místním zámku pobývali příkladně americký spisovatel Mark Twain, česká
spisovatelka Eliška Krásnohorská, zakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš nebo novinář
a spisovatel F. X. Šalda.
Citace ze zmíněné knihy uvádí: „Není se co divit, když Loučeň pro svou polohu v
krajině byla vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci.“

PAMÁTNÍK LIDICE: PROGRAM ČERVEN 2022
Text: Památník Lidice Foto: Martin Homola

Vážení přátelé,
rádi bychom vás co nejsrdečněji pozvali na pietní, kulturní a společenské akce, které
jsme pro vás v Památníku Lidice připravili při příležitosti 80. výročí vyhlazení obce
Lidice a osady Ležáky.
Od 2.6.2022 – 1.2.2023 můžete v Lidické galerii zhlédnout jubilejní 50. ročník
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022 na téma Muzeum. V expozici
budou vystavena oceněná díla dětí ze 71 zemí světa v celkovém počtu 1485. Součástí
výstavy bude již tradičně interaktivní výtvarný koutek pro děti.
9.6.2022 od 20:30 na nádvoří Památníku Lidice uvede své divadelní představení
Utrpení mladého Werthera Činoherní studio Ústí nad Labem v podání herce Jana
Jankovského.
10.6.2022 od 8:00 v Gymnáziu Kladno se uskuteční Malý pietní akt k uctění památky
lidických žen a dětí, které zde v roce 1942 strávily poslední dny společného života.
Sraz účastníků aktu je na parkovišti pod gymnáziem.

9

11.6.2022 od 13:00 přivítáme na nádvoří Památníku Lidice děti ze 14 krajů České
republiky při nesoutěžní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice. S
dětmi vystoupí na pódiu i zpěvačka Monika Absolonová, která nad letošním XV.
ročníkem přehlídky převzala uměleckou záštitu.
11.6.2022 od 20:00 budeme pokračovat Děkovným koncertem Pro Lidice, kde
vystoupí se svými pěveckými výkony za doprovodu Ústřední hudby Armáda České
republiky 4TENOŘI, Monika Absolonová a Dáša Zázvůrková. Večerem bude
provázet moderátor Václav Žmolík.
V rámci komponovaného programu bude představen virtuální 3D model obce Lidice.
Součástí večera budou i Světla z oken lidických domů, kdy společnými silami opět
rozsvítíme svíčky na místech, kde stávala původní lidická stavení.
12.6.2022 od 9:00 se uskuteční pietní akt k 80. výročí vyhlazení obce Lidice, kterou
zahájí mší svatou na základech kostela sv. Martina, Dominik kardinál Duka.
19.6.2022 si připomeneme 80. výročí vyhlazení obce Ležáky. Pro zájemce bude
vypraven autobus do Ležáků se zastávkou v Kladně, Lidicích i v Praze.
24.6.2022 bude v Ležákách, v rámci vzpomínkové akce LEŽÁKY 80, připraven
bohatý program, který pro širokou veřejnost připravil Památník Lidice ve spolupráci s
Pardubickým krajem a Československou obcí legionářskou. V průběhu dne budou mít
návštěvníci příležitost prohlédnout si historická vozidla s osádkou v dobových
uniformách, součástí bude i předání prsti z Chelmna. Představen bude nový film
Stříbrné requiem. Závěr dne bude patřit Komorní filharmonii Pardubice a se svým
emotivním představením vystoupí i Taneční skupina Diamonds Nový Bydžov, vítěz
Česko Slovensko má talent.

Vstup na všechny akce je zdarma.
Přijďte s námi uctít památku obětí z Lidic a Ležáků.
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Památník Lidice vás srdečně zve na divadelní představení

UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA
Johann Wolfgang von Goethe

ČTVRTEK 9. 6. 2022
20:30
NÁDVOŘÍ PAMÁTNÍKU LIDICE
Utrpení mladého Werthera, zásadní dílo preromantismu,
je původně dvoudílný milostný román v dopisech.
Pojednává o tragickém ztroskotání nadaného a sensitivního
„rozhněvaného“ mladého muže. Ten je zmítán jednak
vášnivým platonickým a posléze až chorobným citem
k mladé Lottě, která je již zasnoubená. Zároveň hluboce
prožívá samotu, ke které je díky své dosti výjimečné
povaze odsouzen. Tragické vyústění románu způsobilo
ve své době značné pohoršení zároveň však zrodilo
„módní“ vlnu Wertherovských následovatelů. Werther
je tak prototypem člověka smyslového a emočního
stojícího v přímém protipólu k racionalitě a nadvládě
logu.

VSTUP ZDARMA

Více informací na www.lidice-memorial.cz

CELOSTÁTNÍ PREHLÍDKA
DETSKÝCH PÉEVECKÝCH SBORÚ
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Časový harmonogram
prehlídky „Svčtlo za Lidice“
11. června 2022

|

14:20

Slavnostní zahájení pčehlídky
Prijetí vedoucích sború na podiu
Státní hymna
Píseň o rúži - společná skladba
Monika Absolonová
Chorus Carolinus - host pčehlídky

|
|
!

14:30

Pomnénky - Dččín Podmokly - Ústecký kraj

|

14:35

Primavera - Brno - Jihomoravský kraj
SONEt - Nejdek - Karlovarský kraj

13:00

13:15

13:25

13:45
13:55

14:40
14:45

Zvonky - Praha Žižkov - Praha

14:55

Plamínek Severáčku - liberec - Liberecký kraj
Rarášci - Náchod - Královéhradecký kraj

15:00

Jitčenka - České Budčjovice - Jihočeský kraj

15:05
15:10

Malicháček - Pardubice Holice - Pardubický kraj
Permoník - Karviná Mizerov - Moravskoslezský kraj
Sedmikrásky - Klatovy - Plzeňský kraj
Perličky - Rakovník - Stčedočeský kraj

14:50

15:15
15:20

15:25
15:30

15:35

15:40
15:50

Cantabile - Hranice - Olomoucký kraj
Komoráci - Pelhfimov - Kraj Vysočina
Kdyby tu nic nebylo - závčrečná společná skladba
Rúže pro Lidice - závčrečná společná skladba
Slavnostní zakončení prehlídky

Památník Lidice si vás dovoluje u příležitosti

80. výročí vyhlazení obce Lidice
pozvat na

Děkovný koncert Pro Lidice
SOBOTA 11. 6. 2022 od 20:00
NÁDVOŘÍ PAMÁTNÍKU 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.

VSTUP ZDARMA

Více informací na www.lidice-memorial.cz

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.

80. VÝROČÍ
vyhlazení osady Ležáky
19. 6. 2022
na pietním území u pomníku „Kniha obětí“.
08:30–09:15
Mše u muzea celebrovaná generálním vikářem Mons. Mgr. Janem Pasekou
09:00–09:50
Příjezd hostů na parkoviště, snídaně v restauraci
09:15–09:35
Předání Pamětních odznaků Památníku Lidice v muzeu
09:35–09:55
Přesun hostů na seřadiště k věncům před muzeem
09:55–10:00
Odchod s věnci k pomníku „Kniha obětí“ u lomu "Mučedníků"
10:00–10:50
Kladení věnců delegacemi u pomníku „Kniha obětí“
10:50–10:52
Státní hymna
10:53–11:00
Čtení jmen zavražděných obyvatel Ležáků
11:00–11:05
Přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice
11:05–11:10
Modlitbu za oběti ležácké tragédie pronese generální vikář Mons. Mgr. Jan Paseka
11:10–11:15
Vystoupení pěveckého sboru ZVONEČEK ZUŠ Slatiňany
11:15–11:20
Zapálení Ohně (bez)naděje
11:20–11:25
Poděkování ředitele Památníku Lidice a rozloučení
11:25-11:30
Seskok vojenských parašutistů do prostoru u mohyly
Autobusové spojení Kladno – Lidice – Ležáky:
6:10
6:30
7:00

Kladno Sítná
Lidice – u Galerie PL
Hotel Diplomat, Praha

V případě zájmu o dopravu, nutno objednat na e-mailu:
kohoutova@lidice-memorial.cz nebo na tel: 734 140 855.

Vstup do výstavních prostor muzea po celý den zdarma.

LIDICE
Text: Eva Stachová

Před 58 lety koupili rodiče v Lidicích domek. Sousedka byla skvělá paní Prynychová,
která mě naučila básničku.
Ve čtvrtek sice nevím, co bylo v úterý, ale básničku si pamatuji – že by stáří?
Poblíž Buštěhradu,
stávala vesnice,
překrásně stavěná,
byly to Lidice.
Malá ta vesnička,
kde nebylo bolu,
tam mnoho havířů
fáralo do dolů.
Přišel měsíc červen
roku 42,
v deset hodin večer
každý musel byt doma.

Přijelo gestapo,
ta německá milice,
K. H. Frank dal rozkaz,
vyhladit Lidice.
Muže dal postřílet,
a to od 15 let,
ženy a dětičky
vyhnal v neznámý svět.
A tak daleko šly,
ty německé hordy,
že z lidických pomníků
stavěly psí boudy.

GENERÁL GASTRO: STROGANOV
Text: Eva Stachová

Těší mne, že tu konečně mám první vlaštovku, kdy se se mnou (i vámi) podělila o
recept má sousedka. Recept jsem ještě nezkoušela, předávám doslova „horké zboží“,
ale příští týden se na to určitě vrhnu☺
Potřebujeme:
400 – 460g hovězí svíčkové (dávám kuřecí)
sůl, pepř, hladká mouka, 1 lžíce oleje
2 lžíce másla, 1 cibule
1 lžička hořčice
4 – 6 lžic zakysané smetany
Maso na nudličky, osolíme a opepříme, zaprášíme hladkou moukou. Na oleji a másle
osmahneme cibuli, přidáme maso a opečeme. Snížíme teplotu a ještě krátce podusíme.
Přidáme hořčici a zakysanou smetanu. Podáváme.

MALÝ MÁJOVÝ KONCERT
Text: Jiří Černý, Michaela Indráková Foto: Ladislava Pfeferová, Michaela Indráková

Memento Lidice, o.p.s ve spolupráci s Veřejnou knihovnou Lidice uspořádalo v úterý
3.května v sále Oázy koncert, na kterém vystoupili hudebníci a zpěváci především z
řad dětí a jejich doprovodu. Na koncertě zazněly známé písničky a další drobné
skladbičky zahrané na klávesy, zobcovou flétnu, violoncello i citeru. Čistě hudební
čísla byla prokládána vstupy našich nejmenších zpěváků, kteří si připravili krásné
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písničky s vtipnými texty včetně pohybového doprovodu.
Hlavní motto koncertu „Hrajeme a zpíváme pro radost“ se podařilo beze zbytku
naplnit. Organizátoři se snažili vytvořit
takové podmínky, aby si kdokoliv mohl
přijít zahrát či zazpívat – a sice hlavně s
chutí a bez trémy. Cílem je podpořit zájem
o hudbu a aktivní muzicírování.
Na koncertě panovala i díky vynikajícímu
a početnému publiku velmi pohodová a
uvolněná atmosféra, která všechny pohltila
natolik, že účinkující spontánně přicházeli
s dalšími přídavky, nebáli se
improvizovat. Diváci byli nadšení a
odvděčili se mohutným potleskem. Po
skončení hudební produkce však vydařené odpoledne nekončilo. Většina přítomných
setrvala v sále a využila té nastolené příjemné atmosféry k posezení nad chutným
občerstvením. Zatímco si dospěláci sdíleli dojmy a měli čas na
obyčejné sousedské popovídání, děti (z řad účinkujících i diváků)
dostaly prostor si v připravené dílničce vyrobit zalaminovanou
záložku do knížky. O dílničku byl velký zájem, takže vznikla
spousta originálních záložek, které jsou praktickou pomůckou i
uměleckým dílem zároveň.
Děkujeme všem účinkujícím za to, jak se sami na koncert
připravili a samozřejmě za jejich vystoupení a autentický projev.
Divákům pak za to, jak všechny podpořili a jak skvělým publikem
byli. Míša Indráková připravila vynikající občerstvení. Katce
Hládkové velmi děkujeme za přípravu a realizaci dílničky. Všem
dohromady se podařilo vytvořit atmosféru jednoho májového
odpoledne.
Velmi nás těší pozitivní ohlasy, které koncert vyvolal a zejména
chuť (nejen malých) muzikantů k dalšímu účinkování. Proto se všichni těšíme, že na
tuto akci navážeme a koncem června uspořádáme další koncert. Zveme všechny
nadšené hudebníky a
zpěváky k účasti na
pódiu a diváky k
dalšímu zážitku.
Přesný termín bude
upřesněn, sledujte
prosím vývěsky nebo
nás neváhejte
kontaktovat.
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VÝSTAVU RETRO KOČÁRKŮ LETOS ZAKONČILA
SPANILÁ JÍZDA
Text a foto: Jiří Černý

Stalo se již hezkou tradicí, že na jaře je možné v Lidicích navštívit výstavu retro
kočárků a hraček z minulého století ze soukromé sbírky
Jany Hanzlíkové z Lidic. A je skvělé, že po povinné
covidové pauze se kočárky představily veřejnosti i letos.
Jana Hanzlíková na konci dubna uspořádala v lidické
Oáze již čtvrtý ročník této výstavy, která oslovuje jak
pamětníky, tak dnešní malé děti. Láká nejen ty, kteří se
přichází jen tak potěšit pohledem na důmyslné a krásné
výrobky spojené s časem bezstarostného dětství, ale i
odbornou veřejnost a další sběratele. A jak se Janě
Hanzlíkové daří svou sbírku rok od roku rozšiřovat,
přibývá i exponátů v sále Oázy, jenž už pomalu začíná
být výstavě malý. Letos tak bylo k vidění na 60 kočárků
nejrůznějších typů, přesně 389 panenek (včetně těch
nejmenších) a desítky kusů dalších hraček.
Co tu však dosud ještě nebylo, je spanilá jízda kočárků. Ta se uskutečnila v rámci
slavnostního ukončení výstavy v neděli 1. května a představovala tak atraktivní tečku
za již tak úspěšnou akcí. Během výstavy se totiž mohli návštěvníci přihlásit k tomu, že
si některý z vystavených kočárků 1. května zapůjčí a vyvezou jej na spanilou jízdu,
která vedla od Oázy přes Růžový sad a dále lipovou alejí až do malého parku v centru
obce. Této možnosti využilo 36 návštěvníků a několik dalších se připojilo se svými
vlastními retro kočárky. A tak na prvního máje Lidicemi procházel velmi netradiční
průvod čítající přes 40 historických skvostů doprovázených nespočtem dobře
naladěných lidí, kteří si tuto jedinečnou podívanou nechtěli nechat ujít. Počasí přálo a
zejména kulisy Růžového sadu kočárkům slušely.
A i tam se potvrdilo, že nejen že všechny
vystavené kočárky jsou krásně vyblýskané a
dobře vypadají, ale že jsou i plně pojízdné a
funkční. Na pořádných kolech a s kvalitním
odpružením se kočárky vyrobené během 20.
století pohybovaly na dlažbě sadu jako ryba ve
vodě. V cíli spanilé jízdy pak na všechny
účastníky čekalo kromě občerstvení i velmi milé a
zábavné vystoupení dětí z Mateřské školky
Lidice, které si připravily program s písničkami
doplněný zdařilou choreografií. Během něj
kočárky ještě naposledy vyrovnané všechny
pohromadě zapózovaly fotografům a pak už se
odebraly k úschově. Nezbývá než se těšit na další
výstavu a věřit, že i na spanilou jízdu opět dojde.
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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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NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU. Předáno do tisku dne: 23.05.2022
Roznášku v obci zajišťuje Jaruška Černá. ♥
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