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Již druhým rokem se spolu v září sejdeme na našem úžasném
Lidickém okruhu, kde budeme obdivovat ladné křivky veteránů a jejich
dokonalé bublání motorů.
V sobotu 12. září 2015 od 10:00 hodin zveme děti i dospělé,
přijďte si to společně užít!
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Milí a milé!
Letní měsíce jsou za námi, škola volá a my si
pomalu začneme žít svou podzimní pracovní rutinu. Ale v Lidicích tomu tak rozhodně být nemusí. A ani nebude! Máme tu totiž spoustu zajímavých akcí i v podzimních měsících. Přijďte si
tedy krásný barevný podzim užít například na
Lidický okruh a jeho Spanilou jízdu veteránů.
P ř e n e s e n á s t o d o d o b y, k d y p r o j e t s e a u t e m
byl svátek a všichni si jej velmi užívali a cítili
se majestátně. Pro zabavení dětiček jsou tady
senzační akce v našem Mateřském centru Lid i č k y, c v i č e n í s d ě t m i n e b o ř í j n o v é M o t o G P,
kdy si děti užijí „svůj“ Lidický okruh.
Pro dospělé tu jsou zajímavá posezení v Oáze, například pořad Lidický senior se zajímavým hostem. No a na konec připomínám sbírku
Nepotřebné věci potřebným lidem, protože podzim vyloženě láká udělat
si doma revizi a podzimní úklid, takže směle do toho, uděláte tak radost
sobě čistým domovem a dalším lidem, kteří tyto věci využijí.
Koukám, že jsem se rozepsala a jsem k nezastavení, takže raději
končím, jdu balit na dovolenou a vy užívejte! Nechte září prozářit váš
den!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI v měsíci září
Petruška Doffková

30.9.

75 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Nový blog Památníku Lidice
Text: Jana Plachá

Ve spolupráci s iDNES vznikl koncem června 2015 blog Památníku Lidice.
Na blogu jsou v nepravidelných intervalech zveřejňovány zajímavé, dosud nepublikované odborné
články, jejichž autory jsou pracovníci Památníku Lidice.
Blog památníku na iDNES je dostupný zde: http://lidice.blog.idnes.cz/.
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Lidický turista: Hřebeč podruhé aneb
zajímavé pověsti o vzniku obce a o jejím jménu
Text: Wikipedia + Michaela Klapalová Foto: http://www.ngw.nl/

Pojďme si říci ještě něco o naší sousedské obci Hřebeč, zjistila jsem několik zajímavostí o jejím jménu. Podle lidových pověstí není prý jméno obce odvozeno od
rodiny polských šlechticů Rebeckých, ale přímo od hřebce či hřebců.
Například jedna z pověstí praví, že za název obce může zdejší hrad Tasov.
U toho stál totiž velký a proslulý hřebčín, kam se sjížděli páni na trhy z širého okolí. A poněvadž byl
tento hřebčín zdrojem obživy pro mnoho poddaných z okolí Tasova, rozhodli se tito lidé sestěhovat
ke hřebčínu a na památku hřebčína pojmenovat svoji novou obec Hřebčí.
Jiná pověst zase říká, že na počátku druhého tisíciletí lovil se svojí družinou ve zdejších lesích
jeden z přemyslovských knížat. A jelikož se zabral do lovu, tak si ani nepovšiml, že se příliš oddálil
od svých dvořanů a lovců a v tehdy hlubokých lesích nakonec zabloudil. Kníže projížděl hluboké
lesy křížem krážem, každou chvíli troubil na svoji trubku, ale pomoci se nedočkal. Když už byl český
vládce po mnoha hodinách marného ježdění unaven a viděl, že i jeho věrný kůň mele z posledního,
uvázal svého uhnaného hřebce ke stromu a sám se vydal hledat pěšky svoji družinu. Stále však
hledal marně, až jej náhle napadlo pomodlit se ke svatému Janu Křtiteli, kterému přislíbil, že pokud
se zachrání, vystaví světci novou svatyni. A najednou se skutečně stalo to, v co kníže pomalu již
nedoufal. Po horoucí modlitbě najednou zaslechl v dáli psí štěkot a zanedlouho se ozvalo i troubení
jeho družiny. Když jí dal kníže svou trubkou znamení, byl konečně vyslyšen a doprovod jej zanedlouho nalezl. Poté se jeho lidé vydali hledat jeho oblíbeného koně. Toho však nalezli již uhynulého, a tak
se kníže rozhodl, že založí v místech, kde jeho věrný hřebec odešel ze světa, na jeho počest ves,
kterou nazval Hřebčí. Na svého nebeského zachránce také nezapomenul
a tam, kde ho nalezl jeho doprovod, nechal vybudovat ves s kostelíkem sv.
Jana Křtitele. Tento kostelík se doposud nachází v lesích u dnešní obce
Dříň, a tak nám dodnes připomíná spolu se Hřebčí onen pokažený knížecí
lov a vladařovu následnou záchranu.
A malá perlička na závěr. Snad právě v upomínku na legendární koně
a zároveň jako symbol zemědělství se v 70. letech 20. století v neoficiálním
erbu obce Hřebeč objevila v jedné jeho třetině hlava s krkem hřebce s uzdou. Současný erb obce lze vidět na obrázku vpravo.

Společné ANO v Růžovém sadu zaznělo v sobotu 22. srpna 2015
Text a foto: Renata Hanzlíková a www.lidice-memorial.cz

Tento obřad měl mnoho prvenství. Byl to první společný obřad dvou párů, sourozenců a lidických občanů. Společné ANO si zde řekli Jana a Josef Jarošovi
a Hana a Jan Tykalovi.
Usměvavé tváře novomanželů budiž příslibem, že
i jejich společné dny budou plné smíchu a pohody.
Kolektiv Památníku Lidice přeje novomanželům
mnoho štěstí!
K přání se připojuje i redakce Lidického zpravodaje
– Ať jsou vaše manželství prozářené sluncem a láskou!
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text: Irena Přibylová a Petra Radová

další letní prázdniny jsou za námi a nastal tedy čas představit Vám program našeho centra na školní rok
2015/2016.
Aktivity, které nabízíme, jsou určeny pro širokou veřejnost a to nejen malým dětem, předškolákům
a jejich rodinám, ale i samotným dospělým. Určitě čtěte dál, třeba Vás některá z našich nabídek zaujme
a budete chtít vědět víc. 
Na co konkrétního se tedy můžete v novém školním roce těšit?
Pro naše nejmenší děti a jejich rodiče jsme nachystali na čtvrteční dopoledne Cvičení rodičů s dětmi.
Pro rodiče, jejichž dítě ještě nechodí do školky, ale kteří touží po tom, aby se všestranně rozvíjelo
a pobývalo v dětském kolektivu bez jejich přítomnosti, nabízíme od pondělí do středy dopolední kroužek
Lidičkové (kroužek může být například dobrou volbou pro děti, které nebyly přijaty do mateřské školy).
Pro všechny zájemce z řad předškoláků připravujeme širokou nabídku odpoledních aktivit, které jsou
vedeny odborníky a navíc skvělými lidmi s bohatou praxí v práci s dětmi. Můžete vybírat z kroužků keramika, angličtina, flétnička a taneční průprava. Všechny kroužky jsou určeny dětem od 4 let (flétnička
od 5 let). Pro děti navštěvující MŠ Lidice navíc zajistíme převedení na kroužky ze školky do MC Lidičky.
Pro dospělé opět otevíráme podvečerní jazykové kurzy (Angličtina a Francouzština) a pro rodiče
s dětmi, větší děti a dospělé podvečerní keramiku.
I nadále najdete v naší nabídce občasné kurzy Polohování miminek, Masáže kojenců a dětí, výtvarná
odpoledne a podvečery pro dospělé a mnoho dalších akcí pro děti i dospělé.
A na co se můžete těšit už v průběhu září?
Kromě toho, že postupně začnou všechny již zmíněné pravidelné kroužky a kurzy, si Vás dovolujeme
pozvat na Den otevřených dveří v Mateřském centru Lidičky. Dozvíte se vše o nás, o tom, co se u nás
událo nového i veškeré informace k naší programové nabídce. Budeme se také opět organizačně podílet
na akci Lidický okruh 2015. A na úplném začátku měsíce října se uskuteční již 4. ročník Lidického Moto
GP, při kterém, jak doufáme, se pobaví nejen děti, ale i jejich rodiče.
Všechny přihlašovací formuláře a potřebné informace ke kroužkům a kurzům i k našemu programu na září najdete na www.mclidicky.cz, případně pište na: info@mclidicky.cz nebo volejte na:
605 806 074.

Program MC Lidičky na ZÁŘÍ 2015
3. 9. 2015 	od 9:00 – 12:00 hod. – Den otevřených dveří v Mateřském centru Lidičky. Tento den budou dveře mateřského centra otevřeny všem, kteří se zajímají o informace
z oblasti činnosti MC či o konkrétní informace k našemu programu. Naše dveře budou
otevřeny i Vám, kteří byste se jen rádi podívali, jak to u nás vypadá. V případě zájmu
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se můžete se svými dětmi zúčastnit některé z aktivit, které jsme pro Vás připravili
– cvičení, výtvarné aktivity nebo si jen můžete přijít pohrát do naší herničky. Velmi
rádi uvítáme i ty z Vás, kteří by nám rádi s naší činností pomohli. Vstup do centra je
ZDARMA.
Využijte této možnosti a přijďte se k nám podívat a zjistit o nás víc!
7. 9. 2015

od 8:00 hod. – začínáme s kroužkem Lidičkové.
Více informací najdete na www.mclidicky.cz.

10. 9. 2015	od 9:30 hod. – Cvičení rodičů s dětmi – říkadla a písničky doplněné pohybem, aktivity pro zlepšení motoriky + volná herna 			
Ostatní pravidelné kurzy a kroužky budou začínat v průběhu září – sledujte informace na
www.mclidicky.cz.
12. 9. 2015	od 10:00 hod. – pořádá obec Lidice ve spolupráci s Památníkem Lidice akci Lidický
okruh 2015. Naše centrum zde ve spolupráci s dalšími organizátory akce bude zajišťovat doprovodný program pro děti. Můžete se těšit na mnoho zajímavých atrakcí
a úkolů, které jsou zaměřeny především na auta, motorky, ale i na ostatní dopravní
prostředky. Hlavní atrakcí bude spanilá jízda veteránů a vyhlášení vítězů soutěžních
kategorií.
3. 10. 2015	od 9:30 hod. – Lidické Moto GP – přijďte si užít dopoledne plné pohybu a zábavy
v novém parku na návsi. Pro děti připravujeme závody na dětských odrážedlech, odstrkovadlech, koloběžkách a kolech (dopravní prostředek si vezměte s sebou včetně
helmy). Můžete se také těšit na mnoho zábavných a naučných úkolů. Zápis a rozdělení závodníků do příslušných kategorií začíná v 9:15 hod., samotný závod pak
odstartuje cca v 10:00 hod. Pro závodníky budou připraveny drobné odměny. Vstupné
dobrovolné. Na akci je nutné se registrovat na www.mclidicky.cz do 28. 9. 2015.

Pravidelná údržba dráhového systému na Letišti
Václava Havla Praha
Text: Mgr. Marika Janoušková, manažerka Externí komunikace a tisková mluvčí Letiště Václava Havla Praha

Na Letišti Václava Havla Praha proběhne každoroční pravidelná údržba povrchu hlavní dráhy RWY
06/24. S ohledem na dokončení generální opravy v minulých letech bude trvat tato údržba pouze tři
dny a bude probíhat pouze v běžné pracovní době.
Uzávěra hlavní RWY 06/24 je plánována ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2015, a to vždy od 7:30 do
18:00 hodin.
V tomto období bude převeden veškerý denní provoz na vedlejší RWY 12/30. Nutné opravy se
podařilo zorganizovat tak, aby proběhly pouze v čase od 7:30 do 18:00 hod. Noční provoz bude
probíhat ve standardním režimu.
Podle statistických údajů o meteorologické situaci budou přistání probíhat převážně ve směru
Praha-Řepy – Letiště Václava Havla Praha, vzlety budou vedeny převážně ve směru Letiště Václava
Havla Praha – Dobrovíz.
Jsme si vědomi, že toto dočasné opatření ovlivní hlukovou situaci v okolí letiště, proto jsou práce
koordinovány tak, aby oprava hlavní dráhy trvala pouze nezbytně nutnou dobu. Děkujeme za pochopení.
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Památník Lidice Vás zve na...
DOPROVODNÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
K MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVĚ
1.	Rádi bychom Vás pozvali na doprovodný
vzdělávací program pro děti s názvem Petalík a kouzelná baterka, který lze objednat od
30. května do 31. října 2015.
Doprovodný vzdělávací program je určen pro
děti od 3 do 7 let. Interaktivní program formou
zábavných her a zkoumání, který je zaměřen
na světlo a jeho používání člověkem v návaznosti na mezinárodní dětskou výtvarnou
výstavu.
Poplatek za program je 300,- za skupinu.
Rezervujte na: rezkova@lidice-memorial.cz, tel.: K. Rezková 312 253 063, 739 690 566 nebo
osobně v recepci LG.
2.	Rádi bychom Vás pozvali na doprovodný vzdělávací program pro děti s názvem Pochváleno
budiž světlo, který lze objednat od 30. května do 31. října 2015.
Doprovodný vzdělávací program je určen pro žáky 1. stupně ZŠ. Interaktivní vzdělávací program
formou dramatické a výtvarné výchovy, který je zaměřen na důležitost světla na naší planetě,
způsoby používání světla člověkem v návaznosti na mezinárodní dětskou výstavu.
Poplatek za program je 300,- za skupinu.
Rezervujte na: rezkova@lidice-memorial.cz, tel. K. Rezková 312 253 063, 739 690 566 nebo
osobně v recepci LG.

VÝSTAVA NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ
Termín: 1. září až 30. prosince 2015, Výstavní síň In Memoriam, Vstup zdarma
Po příchodu německých nacistických jednotek 10. června 1942 do Lidic byly ženy a děti shromážděny v budově místní školy, odkud byly následujícího dne odvezeny do kladenského gymnázia, kde
strávily společně tři dny. Zde byly vybrány první tři děti do německých rodin. Ostatní děti byly pro
odloučení od matek převezeny do Lodže, kde došlo ke druhému výběru. Tehdy vedení lodžského
Rasového a přesidlovacího úřadu určilo pro adopci dalších sedm dětí. Celkem 82 lidických dětí našlo
svou smrt v polském Chelmnu nad Nerem. Šest dětí narozených po tragédii zemřelo během krátkého období v důsledku odloučení od matek a nedostatečné péče. Výstava přibližuje pohnuté osudy
lidických dětí, z nichž se po skončení II. světové války vrátilo do Československa ze 105 pouhých 17.
Děti byly nalezeny díky obětavému úsilí Československého červeného kříže, veřejnosti a také díky
velkému nasazení paní Josefiny Napravilové, jejíž život a zásluhy připomene svým návštěvníkům
Památník Lidice na další ze svých výstav.
Autor výstavy: plk. Eduard Stehlík
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VÝSTAVA „JOSEFINA NAPRAVILOVÁ“
Termín: 3. září – 29. listopadu 2015, Lidická galerie – přízemí, otevřeno denně září a říjen 09:0018:00, listopad 09:00-16:00
Autor výstavy: Přemysl Veverka
Památník Lidice připravil výstavu o Josefině
Napravilové rozené Gottfriedové (21. 1. 1914
v Plzni – 19. 2. 2014 v Táboře), přesvědčené
vlastence a všestranně mimořádné ženě.
Výstava sleduje v chronologické linii od
předškolních let rozhodující etapy vzácné bytosti, která se dožila sta let, a přitom pouhý
jediný rok – od května 1945 do jara roku následujícího – ji vynesl k nezapomnění, k věčnosti.
V tomto období působila u repatriačního
odboru ministerstva ochrany práce a sociální
péče a šéf odboru Ján Bečko ji poslal do jižního
Švédska, aby tam pomohla k návratu do vlasti
asi patnácti českým dívkám, nedávným vězeňkyním koncentračního tábora v Ravensbrücku.
Poté se Josefina vypravila do Mnichova, kde
se připojila k repatriačnímu pátracímu týmu kapitána Horného. Hledala v rozlehlém území jižního
Německa české a slovenské děti, které tam nacisté zavlekli. Pomocí jednoduchých otázek a nápovědí se snažila děti identifikovat, což bylo obtížné, protože některé z nich rodnou řeč zapomněly
nebo rozuměly jen málo. Ale trpělivost přinášela ovoce.
Tak se rodily Josefininy zázraky, tak objevovala své děti – a byly to nejšťastnější chvíle jejího
života. Našla na čtyřicet českých a slovenských dětí a zajistila jejich návrat do osvobozené republiky.
V srpnu vyjela do Švédska podruhé, avšak zpátky se vracela jako doprovod a garant humanitárního
konvoje, který vezl do Prahy v šestnácti ambulancích kompletní vybavení asi čtyřicetilůžkové dětské
nemocnice. Konvoj čekalo triumfální přijetí před Pražským hradem, a to za přítomnosti předních
osobností státu a armády. Na podzim Josefina projela se dvěma lidickými ženami Polskem ve snaze
najít lidické děti, které se tam však už nenacházely.
Celoživotní, vpravdě osudový objev představoval jedenáctiletý Václav Hanf, kterého Josefina
našla před Vánocemi 1945 ve sběrném táboře v Salcburku. Byl to první lidický chlapec, který se
vrátil domů. Všechny životní etapy Josefiny Napravilové včetně téměř pětačtyřicetiletého pobytu
v kanadské emigraci jsou naplněny úsilím pomáhat slušným lidem, kteří pomoc potřebují. Do vlasti
natrvalo přesídlila v roce 1994, když v Bechyni zakoupila domek. Od léta 2009 žila v domově seniorů
G-centrum v Táboře. Ocenění, jež obdržela, přišla sice pozdě, ale to nic nemění na jejich hodnotě.
Primátor města Plzně Pavel Rödl předal plzeňské rodačce 27. 10. 2008 otisk historické Pečetě města Plzně. Prezident Václav Klaus pozval paní Napravilovou do Rudolfovy galerie Pražského hradu
na slavnostní večeři, pořádanou 1. 12. 2008. Ani Obecní zastupitelstvo v Lidicích nezůstalo stranou:
v předvečer 95. narozenin Josefiny Napravilové, 20. 1. 2009, jí udělilo čestné občanství Lidic. Nejvyšší pocty se vzácná žena dočkala 28. 10. 2009, kdy z rukou prezidenta Václava Klause přijala ve
Vladislavském sále Pražského hradu Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy.
Vernisáž výstavy, obsahující životopisné texty, bohatý obrazový materiál i osobní předměty z pozůstalosti této ženy, se koná 3. září 2015 v 15:00 hodin.
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600 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici
Text: Antonín Nešpor Foto: archiv OSL

„Národ, jenž nectí zasloužilých mužů svých, sám cti hoden není. Národ, jenž neslaví velkých mužů
svých, sám vlastní maří slávu svou. Národ, jenž zapomíná svých veleduchů a bohatýrů, sám v temné vrhá se zapomenutí u národů ostatních.“
– z proslovu Dr. Karla Sladkovského při slavnosti pětisetleté památky narození Mistra Jana Husa
v Husinci dne 6. září 1869.
Při příležitosti 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa 6.
července 1415, byla vydána pamětní medaile. Při pohledu na zlatavý
tombak, zobrazující Mistra Jana
Husa, vytanulo mi na mysli jedno ze
ztvárnění slavného Čecha – pamětníkům i nám lidickým zjevně nejbližší. Ve starých Lidicích před válkou
stávala poblíž potoka na jeho levém
břehu pomníček padlým z I. světové války. Byl zřízen nákladem lidických občanů a odhalen byl 13. května 1923.
V Památní knize obce Lidice, uložené v Okresním archivu v Kladně jako složku I 1/1 – 39 na
straně 37 m. j. čteme zápis pana řídícího učitele Otomanského:
„Obec vlastní pomník věnovaný místním občanstvem na paměť padlým vojínům ve válce světové. Pomník nese na sobě bustu Mistra Jana Husi.“
Nadpis zní: „Těm, kteří životy své, štěstí svých rodin za svobodu vlasti obětovali 1914 – 1918“
Kámen František, Müller Karel, Horák Václav, Horák Karel, Šelfendr Karel, Zahálka Josef,
Tůma Matěj, Červenka Josef, Sajdl Václav, Sajdl Karel, Veruněk Josef, Kulhavý Josef, Gail
Josef, Kovařovský Josef, Vojtěchovský Václav.
Dále se v Památní knize dočítáme: „Občanstvo si pomníku
mnoho váží a při každé příležitosti se s průvodem k pomníku
dostaví a vzdá čest hrdinům. U pomníku roste lípa svobody,
kterou zasadil p. Sechtr František za pomoci místního občanstva. Pomník postaven byl pod protektorátem obecního zastupitelstva za tehdejšího starosty Kácla Karla.“
Dnes je v těchto místech pouze deska s nápisem upomínajícím na to, že v těchto místech stával pomník padlým v I. světové válce. Přestože je nápis vyveden ve světových jazycích,
to podstatné tu uvedeno není – jména padlých z Lidic.
Pokud to někdy někdo dokáže napravit, a pomník obnoví
uprostřed dnešních Lidic, kam přirozeně takový kenotaf patří, bude mít nehynoucí zásluhu na uchování jejich památky.
A pokud se podaří zřídit pomník pod bustou Mistra Jana Husa,
pak dvojnásob, viz shora uvedený výňatek z proslovu Dr. Karla
Sladkovského.
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Lidický turista: Kněževes u Prahy
aneb pozvánka přímo od Kněževáků
Text a foto: Mgr. Luděk Černý, člen Rady obce a předseda Informační komise

Kněževes – malá obec u Letiště Václava Havla. BUS „courák“ jezdí Kněževsí
do Prahy a zpět jak ze Slaného, tak i z Kladna. Cestující ani nevědí, co se v tak
malé obci u Prahy nalézá... Centrum volnočasových aktivit (areál na fotbal, tenis, volejbal, nohejbal...) dále
Naučná stezka Kněževes a okolí s relaxačním,
historickým a sportovním okruhem (pohodová je
např. vycházka kolem malého a velkého rybníka s odpočinkovou zónou na hrázi u Čermákova mlýna), kulturní dům, několik restauračních
zařízení s vynikajícím občerstvením, vyhlídkové
valy u letištní dráhy, zaniklá tvrz ze 16. století,
zrekonstruovaná Kaple sv. Václava, kde se našly
historické malby, historická lipová alej, novodobá
„Lípa tisíciletí“, historické sochy sv. Jana Nepomuckého (u místního hřbitova a na oblouku Na Slovance), freska sv. Václava v centru obce, zrekonstruovaná „zvonička“, místní ZŠ, MŠ, obecní úřad i zdravotnické zařízení.
V obci velice aktivně pracují spolky – TJ Sokol Kněževes, Svaz žen, Sbor dobrovolných hasičů,
Obec baráčníků Kněževes, Spolek Havlíček, chovatelé, myslivecké sdružení. Obec vydává obecní
zpravodaj Kněževák, má obecní knihovnu, Spolek Havlíček obhospodařuje sběrné místo historických materiálů (něco jako místní „muzeum“). Obec i spolky pořádají řadu akcí – Čaje pro seniory,
Staročeské máje, zábavy, ženy pro děti připravují drakiádu, dětský den, Halloween, mikulášskou
zábavu pro děti i dospělé, maškarní ples, jezdí se na divadelní představení, na nákupy do zahraničí,
v kulturním domě se pořádají výstavy domácího zvířectva i různé prodejní akce, spolky i občané pomáhají s akcí Diakonie. Obec má kanalizaci, zavedený plyn, kabelovku, nové chodníky i autobusové
zastávky. Úzce se spolupracuje s Letištěm i dalšími velkými i malými firmami. Udržují se stávající
tradice i vytvářejí nové – např. s vodníkem Rybičkou u místní Ouvalky, Vánoční sousedské setkání
či výstava Betlémů a andělů v místní kapli a ZŠ. No prostě – každý, kdo navštíví obec Kněževes
u Prahy si vybere.
Navštivte nás a přesvědčte se sami!
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Lidická nesmrtelná oběť
Text: Antonín Nešpor Foto: archiv OSL

Před sedmdesáti třemi roky, přesně měsíc po té, co většina Lidických žen byla deportována do německého koncentračního tábora Ravensbrück, byl udělen obci Lidice Československý válečný kříž.
Britské Times přinesly 15. července 1942 následující zprávu:
Československý válečný kříž 1939 udělen.
Včera udělil Dr. Beneš Československý válečný kříž 1939 obci Lidice, která
byla srovnána se zemí minulý měsíc.
Československý president řekl, že
byl požádán svou vládou prostřednictvím ministerského předsedy Mgr.
Šrámka, aby toto ocenění udělil, protože Lidice utrpěly nesmrtelnou oběť
a zároveň nejdůležitější a největší Československá fronta byla nyní udržována
lidmi doma.
Na návrh jeho vlády reagoval s účastí a citovým pohnutím.
Dr. Beneš dodal: „Tento kříž patří
celému národu doma. Symbolicky je
darován této skvělé vesnici, která bude
žít v paměti všech našich lidí. Budou
znovu vybudovány a budou žít na věky
v naší rodné vlasti.“
Při tomto ceremoniálu byli přítomni členové Československého kabinetu a mnoho dalších vojenských a leteckých důstojníků.
10. června oznámila Pražská centrála, že všichni muži z vesnice Lidice, poblíž Kladna, českého hornického centra, byli zastřeleni na základě podezření z ukrývání mužů, kteří zastřelili
Heydricha. Ženy byly deportovány do koncentračního tábora a děti odeslány do „výchovných
center“. Všechny stavby v Lidicích byly srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno z oficiálních záznamů.
Československý válečný kříž 1939 je československé vojenské vyznamenání, které bylo udělováno za účast v boji, který byl zahájen v roce 1939 a za prokázání vynikajícího činu v nebezpečí
života nebo za obětování života. Zřízen byl Na památku boje za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení. Udělen mohl být československým občanům ve vlasti i příslušníkům
československé armády v zahraničí i jednotkám této armády. Dále mohl být udělen příslušníkům
spojeneckých armád i jednotkám těchto armád, které se zúčastnily boje zahájeného v roce 1939.
Podmínkou bylo prokázání vynikajícího a úspěšného činu výkonného či velitelského, při němž byli
vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.
Vyznamenání uděloval prezident republiky, který k jeho udělení mohl zmocnit i ministra obrany či
velitele vojska. Bylo udělováno doživotně. V případě úmrtí nositele zůstává vyznamenání na památku rodině či pozůstalým, nesmí však být nošeno nikým, kdo jím nebyl vyznamenán.
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, o.p.s. (OÁZA)
Text: Michaela Indráková

Drazí spoluobčané,
prázdniny nám již – pro většinu dětí bohužel, pro většinu rodičů bohudík – skončily a já
bych předem ráda zejména všem dětem popřála šťastný první krok do nového školního roku.
Jelikož jsme i v Oáze stejně jako většina z Vás o prázdninách trošku odpočívali, tak ještě
v době uzávěrky zářijového čísla LZ není vše úplně „najisto“ připravené. Proto bych Vás v tuto
chvíli pouze informovala o připravovaných akcích, které budou dále upřesněny na letácích
vyvěšených před poštou a obchodním střediskem a na nově vznikajících webových stránkách,
které existují hlavně díky našemu drahému spoluobčanovi a zároveň předsedovi Správní rady
Mementa Markovi Veselému (odkaz: http://www.oazalidice.cz).
Co je již termínově úplně jisté, je plán sbírky Nepotřebné věci potřebným lidem. Pokud
nevíte, co s oblečením, kterému jste odrostli (nebo ono Vám:-)), případně jste si pořídili novější a staré Vám jen překáží ve skříni, rádi od Vás věci (nejen oblečení) převezmeme a předáme
je do rukou potřebným lidem. Vice informací viz samostatný leták. Věci vybíráme každý všední
den od 12:30 do 17:00 v Oáze Lidice (Memento Lidice, o.p.s., Josefa Stříbrného 162) mezi
24. srpnem a 21. zářím.
Během září bychom se opět rádi vrátili ke starému známému pravidelnému programu. Opět
máme v plánu úterní dílny pro seniory a dvakrát týdně cvičení „nejen“ pro ženy. S termíny
a časy začátku bychom byli rádi, kdybyste nám sami pomohli. Bohužel v průběhu minulého
roku opět odpadly nějaké cvičenky, jiné nemohou ze zdravotních důvodů cvičení navštěvovat,
tak budeme moc rádi, když se najdou noví odvážlivci. Pravděpodobně cvičení zahájíme pondělí a středy od 18:00 do 19:00, ale není problém se nejlépe přímo v Oáze na cvičení (popř.
emailem: memento.lidice@cbox.cz) dohodnout na změně cvičebních dnů a času začátku.
V zimním období se většinou začátek posouvá na 17:30. Ale opravdu budeme moc rády, když
se přidáte, neb v tuto chvíli jsou pravidelné cvičenky pouze dvě a to není mnoho.
Poslední čtvrtek v měsíci (24. září) od 15 hodin proběhne již 6. setkání z cyklu: *Lidický senior 2015*. Účast předběžně přislíbil RNDr. Ing. Vladimír Sattran. Jde o významného
geologa a spisovatele, který působil i jako velvyslanec ČR v Marockém království. Přijďte
si u kávičky a něčeho dobrého poslechnout krátké vyprávění o jeho práci. Mile rád zodpoví
i případné Vaše dotazy.
Doufáme, že se od letošního školního roku rozhodnete navštívit některou z námi pořádaných akcí jednorázově, popř. pravidelně. Nebojte se přijít a vyzkoušet jak cvičení, tak posedět
při kávě a čaji, popř. při kávě vyrábět drobné ruční výrobky.				

Program na září 2015:
Od pondělí 7. 9. 2015 vždy v pondělí a ve středu 18:00 až 19:00 – Cvičení pro ženy
Cvičení je určeno dívkám či ženám (ale i muži jsou vítáni) jakéhokoliv věku a fyzické zdatnosti. Každá si v sestavě, která se opakovaně cvičí každé cvičení, najde to, co se jí líbí či její
tělo potřebuje nejvíce a poté může trénovat i sama doma :-)
Vstupné 30 Kč/hodina

Lidický zpravodaj

Září 2015

13

Poslední čtvrtek v měsíci od 15:00, tj. 24. 9. – *Lidický senior 2015*
Vyprávění a posezení při kávě, čaji a něčem na zub s hostem RNDr. Ing. Vladimírem Sattranem.
Geologem a spisovatelem a emeritním velvyslancem ČR v Marockém království. Vítání jsou všichni
občané nejen Lidic.
Vstup volný
Každý všední den od 12:30 do 17:00 sbírka Nepotřebné věci potřebným lidem. Sběr probíhá
v termínu od 24. 8. 2015 do 21. 9. 2015.

Nepotřebné věci potřebným lidem

Tak se jmenuje sbírka, kterou již několik let pořádá Diakonie Broumov. Opět nás požádali o pomoc
při sběru šatstva a podobných, níže uvedených věcí. Řada z Vás, se do sbírky v minulém roce připojila, proto doufáme, že Vás sbírka osloví i nyní.
Darovat můžete především tyto potřebné věci:
––
––
––
––
––
––
––

letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
nepoškozené dětské hračky – plastové, plyšové, dětské knihy, …
látky (minimálně 1m2 – ne odřezky a zbytky látek),
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené,
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky,
obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily.

Všechny výše zmíněné věci, prosím noste zabalené do igelitových pytlů či krabic:
každý všední den od 12:30 do 17:00 od 24. srpna do 21. září
do Oázy (Mementa Lidice, o.p.s.), Josefa Stříbrného 162
Pokud se chcete dozvědět více informací o samotné sbírce a především o tom, co se stane
s Vámi odevzdaným použitým ošacením, tak můžete nahlédnou na: http://www.diakoniebroumov.cz.
Předem Vám děkujeme, že společně s námi pomáháte potřebným lidem.
Memento Lidice a Concordia Pax
si vás dovolují pozvat na 6. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2015*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162 ve čtvrtek 24. září 2015 od 15 hodin
RNDr. Ing. Vladimír Sattran
geolog a spisovatel, emer. velvyslanec ČR v Marockém království
Občerstvení / Vstup volný
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Zprávy z knihovny

Nová nabídka knih z výměnného fondu
Do nového školního roku vstupujeme s novým souborem z výměnného fondu Středočeské vědecké
knihovny v Kladně, který jsme převzali na sklonku prázdnin. Po půl roce je tak pro vás v lidické knihovně
opět připravena nová nabídka titulů z tohoto souboru čítajícího 165 knih všech žánrů. Věříme, že každý
čtenář v nabídce najde to své a vybere si. Přijďte se sami přesvědčit.
Z nabídky vybíráme:
Jeffery Deaver – Sběratel kůží (jedenáctý případ Lincolna Rhyma)
Lincoln Rhyme a Amélie Sachsová: kvadruplegický kriminalista se schopností geniální
dedukce a začínající policistka. Poprvé se setkali před více než deseti lety při pátrání po
Sběrateli kostí a vytvořili legendární tým. Nynější případ je pro ně ale něčím výjimečný – hledají totiž vraha, který se Sběratelem kostí zjevně inspiroval. Jeho plán je propracovaný do
nejmenších podrobností; jeho vražedná metoda paralyzuje hrůzou celý New York. Rhyme
a Sachsová vědí, že je jen otázkou času, kdy Sběratel kůží udeří znovu. Podle jakého klíče
své oběti vybírá? Jaké sdělení skrývají vytetované vzkazy? Jakou šílenou misi se pachatel
vlastně snaží svým počínáním naplnit? Odpovědi na všechny otázky je třeba najít dřív, než
vrah zaměří svou pozornost na další oběť.
Detektivní romány Jeffery Deavera patří mezi světové bestsellery. Avizovaná kniha „Sběratel kostí“,
kde se Lincoln Rhyme poprvé objevil na scéně, se v lidické knihovně těšila velkému zájmu čtenářů. Věříme, že jedenáctý román série (vydaný v roce 2014) vás zaujme stejnou měrou.
Marie Poledňáková – Jak se krotí krokodýli
Knižní zpracování oblíbené filmové komedie, která pobaví všechny generace. Volně
navazuje na úspěšné filmy Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Přibližuje příběh horolezce Luboše, baletky Anny, Vaška, Amálky a dalších
barvitých postav. Knižní vydání je doplněno o bohatou fotografickou přílohu, takže
čtení je zábavné i pro začínající čtenáře.

Marie Poledňáková – Líbáš jako bůh
Ve výměnném souboru jsme obdrželi ještě jednu knížku čerpající z filmového námětu scénáristky Marie Poledňákové, tentokrát určenou spíše dospělým čtenářům. „Líbáš jako
bůh“ je příběhem Heleny – profesorky středního věku, která je dlouhodobě natolik zaměstnána nejrůznějšími peripetiemi své širší rodiny, že ji na vlastní city a osobní život nezbývá
jaksi čas. Až jednoho dne se to změní a Helena se vášnivě zamiluje. A nebylo by to dílo
Marie Poledňákové, aby tato veskrze vážná skutečnost nebyla pojata s velkou nadsázkou
a nepřinesla s sebou mnoho komických a úsměvných situací.
Obě knížky Marie Poledňákové patří k pohodovému letnímu čtení, takže na září a babí léto jsou jako dělané:-)
Všem čtenářům přejeme krásný závěr léta. Snad si ještě dlouho budeme užívat příjemného sluníčka – nabíjejme
se energií a vychutnávejme si ty chvíle, kdy si ještě nemusíme při čtení svítit :-)
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Generál Gastro aneb reportáže od plotny
Text: Michaela Klapalová

Milí a milé,
tuhle dobrůtku můžete znát také pod názvem Pasta Carbonara. A jak bude chutnat? Budou právě
tak dobré, jak dobré a čerstvé ingredience do nich použijete. U italských těstovin platí dvojnásob, že
čím méně ingrediencí, měla by jejich kvalita být špičková. Dopřejme si tedy tuto s láskou vařenou
uhlířskou pochoutku a i na podzim se přenesme do slunné Itálie.

Špagety po uhlířsku
Potřebujeme pro 4 osoby:
8 plátků anglické slaniny
½ kelímku smetany ke šlehání
60 g strouhaného parmazánu
4 žloutky
400 g těstovin
sůl, pepř
Slaninu naskládejte plátek vedle plátku do pánve. Postavte na plotýnku a při vysoké teplotě ji
zahřejte. Jakmile se slanina smrskne a pustí tuk, zmírněte teplotu na střední a po obou stranách
ji ještě asi 5 minut dosmažte dozlatova. Všechny kousky přendejte na papírovou utěrku a nechte
zchladnout. (Stejně slaninku můžete připravit i v troubě, cca při 200 stupních, je to ještě snazší.
Musíte ale hlídat dobu, kdy už je tak akorát upražená dokřupava.)
Smetanu smíchejte s 2/3 sýra a se žloutky. Těstoviny uvařte podle návodu doměkka v dostatečném množství osolené vody (pro čtyři osoby 3l vody a 1 vrchovatá lžíce soli), slijte a vraťte zpět
do hrnce. Přilejte k nim směs ze smetany, vraťte na plotýnku a na zbytkovém teple ještě 2 minuty
míchejte, ale už nevařte. Pokud máte jako já plynový sporák, klidně ještě minutku zahřívejte na minimálním plamínku a druhou minutku už vypněte a využijte
zbytkového tepla, které je přímo v hrnci a míchejte a míchejte. Omáčka by měla za tuto dobu zhoustnout a měla
by být jen lehce vidět ulpěná na těstovinách, možná skoro vůbec  Toho se neděste, tak je to správně.
Slaninku rozdrobte na kousky, vmíchejte k těstovinám a případně dochuťte solí. S tou v průběhu vaření
opatrně, jelikož sýr je slaný sám o sobě, slaninka také
a vodu, ve které vaříme těstoviny máme osolenou také.
Posypte čerstvě drceným pepřem, zamíchejte. Rozdělte
na talíře, posypte zbývajícím sýrem a hned usedněte ke
stolu a pusťte se do toho! Dobrou chuť!
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