Milí a milé,
málem jsem vám k vánocům nadělila „žádné“ číslo
zpravodaje a trefenou zpravodajku.
Ano, je to tak. Nad naším prosincovým číslem se den
před odesláním do tiskárny zatáhla velmi černočerná
mračna a nějakou dobu se tam držela. Ptáte se čím to?
To si takhle Klapalka pracuje, finišuje poslední
úpravy a dodělává nedodělky a najednou si její
počítač rozhodl přestat pracovat a zamrzl. Nedivím se
mu, venku je tak, že by tam ani psa nevyhnal, ale on
je přeci pěkně doma v teple, tak co je to za móresy? Jsou to móresy nejvyššího kalibru,
jelikož viry venkovní nenapadly jenom mě a můj krk, ale také můj pracovní počítač a
způsobily pěknou spoušť. Nabízela se skoro hamletovská otázka, jak se do té
elektronické věcičky dostat k mému téměř dokončenému zpravodaji, aniž by utrpěl on
i má mysl zabývající se překotně tím, že budu muset začít dělat zpravodaj znovu a od
úplného začátku. S ledovým klidem jsem si uvařila černou kávu silnou jak noha od
kulečníku a v duchu začala tajně vzlykat.
Naštěstí mě přišel zachránit můj bráška. Když jsem mu vylíčila strasti, které postihly
můj publicistický svět, zeptal se, tak co mu nevyndat baterii a nedat mu šokovou
terapii. Ehe? Taková šikovná holka a na tohle zapomene! – Lidi moji lidický, ono to
fungovalo! Díky mému bráškovi vám tak mohu přinést prosincový zpravodaj včas,
s mírným apokalyptickým šokem, ale s úsměvem na rtu. A pozor na viry! Číhají
všude! 
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI PROSINCI
Věra Šobíšková
Eva Krejčíková
Miloslava Kalibová

4.12.
7.12.
29.12.

83 let
81 let
93 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
 Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání k mému jubileu, jež přišel blahopřát p.
Skála, taktéž za hezkou kytičku a pozornost.
D. Humlová
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SMUTNÁ ZPRÁVA O SMRTI LIDICKÉ ŽENY MILADY
CÁBOVÉ
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, www.pribehy20stoleti.cz, R. Hanzlíková

Milada Cábová rozená Říhová (*1. 3. 1924, Lidice) zemřela 17. 11. 2015.
Jako osmnáctiletá dívka byla poslána do
koncentračního tábora Ravensbrück, odkud se vrátila
v roce 1945. I přesto, že jí život uštědřil několik
krutých ran, byla do posledních chvil svého života
plná optimismu.
Každé setkání s ní bylo pohlazením po duši a svým
úsměvem dokázala potěšit každého ve svém okolí.
Odešel skromný a laskavý člověk, který se po dlouhá
léta dělil o svůj osud nejen se studenty, ale i
s návštěvníky Lidic, kteří měli touhu naslouchat.
Čest její památce.

(Paní Milada na svatební fotografii se svým mužem Františkem Cábou, který na ni
celé tři roky čekal.)
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OD NÁS, ZASTUPITELŮ, PRO VÁS, OBČANY
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech prožíváme adventní čas a radostné očekávání nadcházejících vánočních
svátků. Pro některé z nás je to období zklidnění a jiní naopak trpí nedostatkem času,
v práci musí stihnout vše, co bylo naplánované, doma nakoupit dárky, sehnat hezký
stromeček a kapra, napéci cukroví a připravit vše pro vánoční čas obvyklé.
Ale pro všechen shon a práci bychom neměli zapomínat, že vánoce jsou časem, kdy si
připomínáme tradice, časem, kdy znějí koledy a více se setkáváme se svými
příbuznými, přáteli a známými.
Věříme, že k příjemně strávenému
adventnímu času přispěje i naše
tradiční akce „Rozsvícení vánočního
stromečku“, letos již u smrku v
„Malém parku“.
Zároveň nám dovolte, abychom
poděkovali všem dobrovolníkům,
spolkům a občanským sdružením jako
jsou knihovna, Mateřské centrum
Lidičky,
Oáza
Lidice,
rybáři,
myslivci, fotbalisté, za jejich činnost,
kterou zkvalitňují občanský, kulturní
a sportovní život v obci.
Také náš dík patří zaměstnancům mateřské školky v čele s paní ředitelkou za vzornou
péči o naše nejmenší a velký dík patří i vám, občanům Lidic, kteří svou dobrovolnou
každodenní péčí a prací, do kterých patří například zametání chodníků a úklid sněhu,
drobná úprava obecní zeleně a jiné, často i mimo svoje pozemky, tedy na místech
veřejných, viditelně zlepšují vzhled naší obce a jejího okolí pro nás všechny.
Vážení Lidičtí, přejeme vám jménem svým a jménem všech pracovníků obecního
úřadu poklidné prožití vánočních svátků a také hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v roce 2016.
Vaši zastupitelé
Veronika Kellerová, Tomáš Skála, Hana Kohoutová, Michaela Klapalová, Monika
Vaňhová, Miroslav Ramba a Bohumil Kučera
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GENERÁL GASTRO: MÁSLOVÝ GROG A VANILKOVÉ
ROHLÍČKY
Text: Michaela Klapalová

Vánoce za humny, já díky zpravodaji a počítačovému kolapsu zažila malý velký otřes, tak
jsem se na poslední chvíli rozhodla změnit původní vánoční receptíky a dodat vám tyto dva na
tu pravou vánoční pohodu. V dokonalém souznění grogu a rohlíčků odezní i ty největší šoky a
traumata 
MÁSLOVÝ GROG
Aneb takhle nějak si představuji „Máslový ležák“ z Harryho Pottera 
Potřebujeme na 4 porce:
 0,8 vody
 4 lžíce másla
 4 lžíce hnědého cukru
 1 lžička mleté skořice
 špetka muškátového oříšku
 rum
 4 celé skořice
V rendlíčku nejdříve rozpustíme máslo s hnědým cukrem, skořicí a špetkou muškátu. Po
rozpuštění vznikne nádherně vonící krémová pasta.
Do sklenic rozlijeme rum – do každé asi tak velkého panáka (dle chuti, klidně i malého, když
budete chtít být hodní). Sklenici zalijeme vroucí vodou a přidám jednu lžíci voňavého másla.
Nakonec do každé skleničky (nebo hrnečku) přijde i tyčinka skořice, která báječně poslouží i
jako míchátko. Pravda, barva nic moc, ale chuť výtečná, takže hned pijte, ať vám tenhle
božský drink nevychladne! Ke grogu pojídáme výtečné vanilkové rohlíčky.
VANILKOVÉ ROHLÍČKY
Potřebujeme:
 240g hladké mouky
 2 žloutky
 60g krupicového cukru
 špetka citronové kůry
 180g másla
 120g vlašských ořechů, mletých (a můžou být klidně i nasucho orestované na
pánvičce)
 moučkový cukr + vanilkový cukr na obalování
Mouku prosejeme na vál, uděláme v ní důlek, do něj vyklepneme žloutky, přidáme cukr,
citronovou kůru, nasekané máslo a ořechy – vypracujeme těsto.
Dáme ho na hodinu odpočinout do ledničky.
Pak po kouskách odebíráme těsto a tvaruji rohlíčky. Ty pečeme na nevymazaném plechu (na
pečícím papíru) 20 minut při 150oC. Horké rohlíčky obalujeme ve směsi obou cukrů.
Krásné gastrovánoce!
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
prosinec roku 2015 je tady a s ním i naše tradiční akce – Mikulášská besídka a
Předvánoční podvečer. Udělejte si alespoň chvilku pro sebe a přijďte si s námi užít
letošní předvánoční atmosféru.
Pravidelný program v Mateřském centru Lidičky bude probíhat dle rozvrhu až do 18.
prosince, poté už si všichni užijeme volné dny v kruhu našich blízkých a opět se
shledáme v lednu 2016.
Především na Mikulášskou besídku je nutné se včas přihlásit - neváhejte a učiňte tak
co nejdříve! Více informací a přihlašovací formulář najdete na www.mclidicky.cz.
Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2016 plný zdraví, radosti a pohody
v kruhu blízkých!

Program MC Lidičky na PROSINEC 2015
6. 12. 2015

od 16:30 hod. - Mikulášská besídka – letošní Mikulášská
proběhne trochu netradičně pod širým nebem v malém parku na
návsi. Před 17:00 hod. přijde Mikuláš, čert a anděl, od kterých děti
za společně přednesené básničky obdrží balíček plný překvapení.
V průběhu celé akce si mohou děti ozdobit vánoční perníček,
zahřát se čajem nebo se projet povozem taženým koňmi. Pokud
nám bude počasí přát, bude i minidiskotéka pod vánočním
stromem. Aby měl Mikuláš dost balíčků pro všechny děti, je
nutné se na akci přihlásit telefonicky na tel. 605 806 074 nebo
na www.mclidicky.cz, kde najdete přihlašovací formulář a to
nejpozději do 30. 11. 2015. Vstupné je 90 Kč (přibližně v této
hodnotě obdrží každé předem přihlášené dítě mikulášský balíček).
Pro dospělé budeme podávat svařák pro zahřátí. A nezapomeňte
se teple obléknout 
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18. 12. 2015

od 16:30 hod. - Předvánoční podvečer – přijďte si užít rodinný
podvečer plný předvánoční nálady. Budeme zpívat vánoční
koledy, tvořit a vyzkoušíme si některé vánoční zvyky. Vstupné –
cukroví a jiné vánoční i nevánoční dobroty, čaj pro děti nebo
svařák pro dospělé. Přijďte, těšíme se na všechny malé i velké
návštěvníky!

19. 12. 2014 – 3. 1. 2016 vánoční prázdniny 

BYLI JSME VE ŠKOLE!
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Pátek 13. 11. pro nás vůbec nebylo nešťastné datum. Paní ředitelka ZŠ Buštěhrad nás
pozvala na návštěvu do 1. třídy, abychom viděli, co nás po prázdninách čeká. Hned po
svačině jsme pěšky vyrazili. První štěstí bylo, že bylo nádherné teplé a slunečné
počasí. Druhé štěstí jsme měli, když jsme vešli do třídy, která byla plná našich
kamarádů ze školky. A třetí fajn věc, když na nás čekala paní učitelka Maršnerová,
kterou máme moc rádi. Děti nám ukázaly, co se od září už naučily a některé věci jsme
si mohli i vyzkoušet. Někdo tam chtěl dokonce už i zůstat. Škola udělala na děti veliký
dojem a jak řekl Jonďa: „Brácha říkal, že paní učitelka Maršmelounová je super!“ 
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PREZIDENT REPUBLIKY ČR MILOŠ ZEMAN
VYZNAMENAL PAVLA DOSTÁLA
Text: www.obec-lidice.cz

Foto: Bohumil Kučera (archiv)

Prezident republiky ČR Miloš
Zeman udělil státní vyznamenání
„Medaili
za
zásluhy“
in
memoriam panu Pavlu Dostálovi,
politikovi,
dramaturgovi,
publicistovi, textaři a také
čestnému občanu Lidic.
Čestné občanství obce Lidice
bylo uděleno Pavlu Dostálovi
tehdejším
starostou
obce
Václavem
Zelenkou,
„in
memoriam“ necelý rok po jeho
úmrtí, u příležitosti pietní
vzpomínky k 64. výročí vypálení
obce Lidice v roce 2006.
Pavel Dostál se významně zasadil zejména o modernizaci expozice muzea, ale i
obecně o navrácení důstojné úrovně celého Památníku Lidice.

VÝSTAVY A AKCE PAMÁTNÍKU LIDICE PRO ROK 2016,
Text: www.lidice-memorial.cz















Celoročně: Stálá expozice muzea A nevinní byli vinni...
Celoročně: Stálá expozice moderního umění Lidická sbírka, Lidická galerie
19. 11. 2015 – 14. 2. 2016 Výstava Jiří Jiroutek: Osobnosti, Lidická galerie
6. 1. – 10. 5. 2016 Výstava Operace Valkýra, Pod Tribunou
6. 1. – 31. 5. 2016 Výstava Karel IV. v Braniborsku, IN MEMORIAM
22. 2. – 1. 5. 2016 Výstava Jiří Žalman, Lukáš Legát: Na Aljašce jsme nebyli,
Lidická galerie
12. - 15. 5. 2016 Výstava kaktusů a sukulentů – 8. ročník, Pod Tribunou
19. - 22. 5. 2016 Výstava irisů a kosatců – 9. ročník, Pod Tribunou
31. 5. – 31. 10. 2016 44. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice,
Lidická galerie
1. 6. – 31. 8. 2016 Výstava Nansenova nadace, IN MEMORIAM
1. 6. – 30. 12. 2016 Výstava Cesta k velkému vítězství nad nacismem od
Stalingradu do Prahy, Pod Tribunou
1. 9. – 30. 12. 2016 Výstava Ostnaté spomienky, IN MEMORIAM
Listopad 2016 – leden 2017 Výstava Stefan Hanke: KZ überlebte, Lidická
galerie
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18. 2. 2016 Lidická simultánka pro mládež se Sergejem Movsesjanem, Davidem
Navarou a Julií Kočetkovou
01-05/2016 Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století
31. 5. 2016 Vernisáž 44. Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice s předáním
cen vítězům soutěže, Lidická galerie
15. 6. 2016 Slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní vědomostní soutěže Lidice
pro 21. století s předáním cen v zahradě Lidické galerie
10. 6. 2016 Slavnostní koncert pro Lidice – Trio 75 a Žofie Vokálková
11. 6. 2016 Pietní vzpomínka k 74. výroční vyhlazení obce Lidice u společného
hrobu lidických mužů
11. 6. 2016 Přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice
10. 9. 2016 Lidický okruh 2016, spanilá jízda veteránů
16. – 17. 9. 2016 Přehlídka dětských divadelních souborů Rádohraní
01- 03/2016 Lidické zimní večery – 11. ročník

TERMÍNY SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO, KOVOVÉHO A
NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO ROK 2016
1) Velkoobjemový odpad: 9. 4. 2016, 2. 7. 2016, 1. 10. 2016
8:00 – 9:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
9:30 – 10:30 ulice Oradourská, před č. p. 159
11:00 – 12:00 ulice Josefa Stříbrného (parkoviště u Oázy – Memento Lidice)
2) Kovový a nebezpečný odpad 2. 7. 2016, 1. 10. 2016
8:00 – 11:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
Uvedené časy jsou orientační.
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DOBROVOLNÍCI V PAMÁTNÍKU LIDICE
Text: Mgr. Andrea Kovácsová, ředitelka Dobrovolnického centra, z.s.
Foto: Kateřina Hládková, vnučka Lidického dítěte Emilie Chválové

Dobrovolnické centrum Kladno,
nezisková organizace, pracující
s dobrovolníky, kteří pomáhají lidem
z různých sociálně-zdravotnických
zařízení v Kladně a v okolí (např.
domovy pro seniory, dětské domovy,
azylový dům, aj.) již druhým rokem
spolupracuje také s Památníkem Lidice.
Do památníku tak dochází několik
dobrovolníků, kteří zde vypomáhají na
různých odděleních – v lidickém
muzeu, ve vzdělávacím oddělení,
v galerii, někteří třeba provází turisty
po pietním území nebo s památníkem
jezdí na veletrhy cestovního ruchu a
prezentují zde jeho činnost.

muzeum a prohlédli si multimediální
expozici. Následně jsme se prošli
pietním územím s působivým výkladem
paní průvodkyně. Zavítali jsme také do
galerie, kde na nás v 15 hodin čekala
paní Šupíková. Vyprávěla nám svůj
životní příběh, kdy byla nejprve
odvezena do polské Lodže a následně
vybrána na převýchovu do jedné
německé rodiny. Někteří dobrovolníci
se neubránili slzám. Po vyprávění paní
Šupíkové nás s osudy své babičky paní
Emilie Chválové, rozené Frejové,
seznámila také naše dobrovolnice
z Památníku Lidice, paní Kateřina
Hládková. Na úplný závěr jsme si
prohlédli výstavu v Lidické galerii o
paní Josefině Napravilové. Ve všech
účastnících zanechalo toto odpoledne
hluboký dojem a již teď máme dotazy
na termín dalších exkurzí a besed
s lidickými pamětníky.

V sobotu 17. října jsme nejen tyto, ale i
dobrovolníky, kteří působí v našich
dalších programech a jejich rodinné
příslušníky pozvali do Lidic na exkurzi
s následnou besedou s pamětnicí lidické
tragédie, paní Marií Šupíkovou.
Program začal krátce po obědě, kdy se
16 zájemců sešlo před muzeem, kde již
na nás čekala průvodkyně paní
Dostálová. Nejdříve jsme navštívili

Rádi bychom tímto poděkovali
Památníku Lidice za zprostředkování
exkurze a setkání s paní Šupíkovou a
těšíme se na další naši spolupráci!
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PROHLÁŠENÍ LIDICKÝCH DĚTÍ, KTERÉ PŘEŽILY
LIDICKOU TRAGÉDII
Text: za Lidické děti Pavel Horešovský

Lidické děti nesouhlasí a nepřejí si, aby na území Lidic byl postaven památník Josefu
Horákovi a Josefu Stříbrnému a všem příslušníkům československé armády 1939-1945
a účastníkům bojů 2. světové války, kteří splnili přísahu Československé republice.
Nechme Lidice pietním místem a ne, aby se staly vojenským muzeem.
Nepodepsala Jana Hanzlíková nemocná a Eva Kubíková, žijící mimo území ČR.

LIDICE SI PŘIPOMNĚLY STÁTNÍ SVÁTEK ČR
Text: Veronika Kellerová

Foto: Marek Veselý

Tak jako každým rokem jsme si 28. října v naší obci důstojně připomněli „Den vzniku
samostatného státu“. Stalo se již tradicí, že se tento den scházíme v centru obce u
Stromu republiky, který byl při této příležitosti vysazen v roce 1998.
Letos tento významný den zde vystoupily děti z pěveckého souboru Duha při ZŠ
Buštěhrad, které pod vedením paní vychovatelky Anny Holeyšovské a za hudebního
doprovodu na akordeon pana učitele Emila Červeného, krásně zazpívaly velmi hezké
písničky, které nás všechny mile potěšily.
Po projevu starostky, která ve svém projevu přečetla dopis Lidu československému
z 28. října roku 1918, který oznamoval vznik Československé republiky, jsme se v čele
s Junáky „Stráž Lidic“ z Buštěhradu odebrali průvodem na pietní území položit věnec
k Pomníku padlým lidickým občanů v I. světové válce. Věnec za všechny přítomné
položili v junáckých krojích pan místostarosta společně s lidickým zástupcem Junáků
Janem Novotným.
Na závěr všem přítomným místostarosta pan Tomáš Skála poděkoval za velkou účast a
rodičům všech dětí za příkladnou výchovu naší nejmladší generace.
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JEDENÁCTÁ HRUŠEŇ V LÁNECH
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Na trávníku před školou Charloty Masarykové na Lánech se ve čtvrtek 22. října sešlo
shromáždění několika tříd, aby děti
přivítaly dceru Lidické hrušně. Po
slavnostních projevech paní ředitelky Mgr.
Vrabcové, paní Havelkové z Kulturní
komise a panu starostovi panu Karlu
Skleničkovi si děti samy hrušeň zasadily
do připravené jámy.
Z Lidic do Lán přijela delegace v čele
s paní Kalibovou a předsedou Občanského
sdružení Lidice panem Antonínem
Nešporem, dále přijely členky OSL a předseda spolku pro vybudování památníku
Josefa Horáku a Josefa Stříbrného v Lidicích, pan Ing. Kaliba.
Děti z pěveckého kroužku zazpívaly na přivítanou hrušničce několik národních písní.
Následovala beseda ve školní tělocvičně s paní Kalibovou o lidické historii. Beseda
končila dotazy dětí na různé detaily z vyprávění. Těch dotazů bylo přes třicet, a tak,
když beseda skončila, následoval až frenetický potlesk, kterým děti děkovaly jedné
z posledních žijících Lidických žen.
Ještě po konci besedy si někteří žáci prohlédli přinesenou kroniku naší památné
Lidické hrušně do níž se také měli možnost podepsat.
Po akci ve škole nás pozval pan
starosta na Obecní úřad. Byl
potěšen, když jsme mu vyprávěli,
jak jsme právě zde, v obřadní síni
navštívili na podzim roku 2012
zkoušku pěveckého sboru Chorus
Laneum, abychom dohodli jeho
vystoupení v Lidicích při
shromáždění u památné Lidické
hrušně.
Lánský smíšený pěvecký sbor
v roce 2013 také v Lidicích
vystoupil.
Stejně tak došlo i na povídání o výstavě hrušňové sbírky, kterou naše sdružení
uspořádalo v muzeu T.G.M. při příležitosti výročí založení republiky v roce 2010.
Tehdy bylo vystaveno na 30 exponátů. Dnes už sbírka čítá téměř dvojnásobek.
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SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MĚSTA BUŠTĚHRADU
Text: Jiří Janouškovec, člen sboru

Foto: Buštěfest 2015, J. Pergl

Dovolte vážení čtenáři, abych vám
představil muže a ženy, zpěváky a
zpěvačky Smíšeného pěveckého sboru
města Buštěhradu. Náš sbor sdružuje
různé osobnosti, různého zaměstnání,
různého věku, různého zaměření. Co
nás však spojuje, je láska k hudbě a ke
sborovému zpěvu. Vytváříme společně
příjemnou, přátelskou a hřejivou
atmosféru plnou legrace, kterou se
vyznačují naši členové nejen při
společných zkouškách, ale i na
zájezdech spojených s naším
vystoupením na různých pěveckých
akcích. Díky tomu, že máme mezi
sebou i některé zdatné hudebníky, rádi
si společně zahrajeme a zazpíváme i po
úspěšném účinkování.
Naši členové nejsou jen z Buštěhradu,
ale více než polovina z nich je
přespolních. Někteří dojíždějí na
společné zkoušky z Kladna, Hostivic,
Dřetovic nebo z Hostouně. Všichni se
rádi vidíme jednou týdně v pondělí
v 18,00 hod.
A kde se přesně v Buštěhradě
setkáváme? V Kulturním středisku na
ulici Kladenská 207/38. Nám patří
v pondělí první patro a cvičíme zde dvě
hodiny.

Co je naším repertoárem? Zpíváme
prakticky všechny typy písní, kromě
diskotékových a těch, které se na
sborový zpěv nehodí. Zpíváme česky,
ale i v různých jazycích, a pokud
nějaký text v cizím jazyce neznáme,
necháme si jej přeložit, abychom
věděli, o čem vlastně text písně je.
Co musí znát ten, který, nebo která má
rád sborový zpěv? Stačí skutečně jen ta
láska ke zpěvu a chuť svou radost sdílet
s ostatními. Není nutné znát noty.
Někteří z nás je dosud neznají a písně
tzv. naposlouchají.
A jaká je naše přednost? Kromě již
zmiňované přátelské atmosféry a
družnosti i ten fakt, že máme dobré
poměrné zastoupení ve všech hlasech.
Tedy mužských tenorech a basech, a
ženských sopránech a altech.
Pokud již nyní cítíte, že byste se mohli
na nás alespoň přijít podívat, a pak se
případně rozhodnout se k nám přidat,
neváhejte a některé pondělí přijeďte do
Buštěhradu. Přivítá vás kromě členů i
nová sbormistryně Eva Gallatová, se
kterou se rozhodně nebudete nudit.
Těšíme se na vaši návštěvu. Více na
www.bustehradskysbor.cz .
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BRÉMŠTÍ MUZIKANTI ZPÍVALI V LIDICÍCH
Text a foto: Jiří Černý

Pod označením „brémští muzikanti“ si lidé
po celé Evropě (a často i za jejími
hranicemi) zpravidla představí zvířecí
pohádkové postavičky bratří Grimmů,
které se proslavily svým zpěvem,
muzicírováním a následně i dalšími kousky
v loupežnickém doupěti a které nyní mají
v Brémách svou bronzovou sochu. Pro nás
však toto slovní spojení nabylo dalšího
významu – měli jsme možnost se přímo u
nás v Lidicích přesvědčit, že v Brémách se
dnes vychovává i řada mladých výtečných
zpěváků z masa a kostí.

cvičí i vystupuje na velmi vysoké úrovni.
A večerní koncert to jen potvrdil. Na
programu byla stará díla italské renesance,
německého romantismu, ale i moderní
vážné hudby. Sbor vystupoval „a-cappella“
(bez doprovodného orchestru), pouze za
občasného doprovodu varhan (za
varhanami seděla Alina Kushniarova jediná žena na podiu). Duchovní hudbu
vystřídaly při přídavku zvučné německé
lidové písně.
Slyšet takto početný sbor v takové kvalitě
je opravdu zážitek. V zaplněném sále Oázy
se ten večer rozhostila moc příjemná
atmosféra. A tak tento den přinesl po
delším období říjnových dešťů a mlhy
konečně nejen toužebně očekávané
slunečné počasí, ale mladí a energičtí
zpěváci rozjasnili a zahřáli i duše
posluchačů. A to se nyní určitě hodí. Jak
zmínil pan sbormistr Müller-Nanninga:
posláním sboru je nejen výuka zpěvu, ale
zejména spojení lidí. Cílem je přivést lidi
dohromady. Jednak mladé lidi přivést do
sboru, kde mohou získat životní přátele a
zažít s nimi spoustu příjemných chvil
(včetně třešinky na dortu v podobě
koncertního turné), smysluplně trávit volný
čas a komplexně pracovat na růstu své
osobnosti. Ale zároveň přivést i posluchače
na koncerty jako na místo, kde se mohou
vzájemně setkávat a sbor jim pomůže
v tom se „sladit“ nebo „naladit na
společnou notu“.

Právě v těsném sousedství zmíněné sochy
brémských muzikantů se nachází kostel
Unser Lieben Frauen a v něm působí
chlapecký pěvecký sbor „Knabenchor
Unser Lieben Frauen Bremen“. Celý
soubor čítá až neuvěřitelný počet 200
zpěváků rozdělených do menších sborů.
Sbor letos oslavil 70 let svého založení a
právě v této jubilejní sezoně se vydal na
turné do České republiky. Díky referencím
od pana doktora Ernsta Uhla a
dlouholetým kontaktům mezi Brémami a
Lidicemi projevil sbormistr Ansgar
Müller-Nanninga přání se sborem v rámci
turné vystoupit i v Lidicích.
A tak se stalo, že 19. října 2015 dorazil
autobus s 56 zpěváky ve věku 10-25 let do
Lidic. Během dne celá skupina navštívila
pietní území a muzeum, kde se s velkým
zájmem seznámila s tragickým osudem
Lidic. Procházka pietním územím po
místech, kde kdysi stávala vesnice, na
všechny velmi zapůsobila. Chlapci navíc
ukázali, že jsou dobrými, disciplinovanými
a bystrými studenty a je zřejmé, že z
návštěvy Památníku Lidice si odnesli něco
do života. Odpoledne už ale sbor musel
spěchat „do práce“ do lidické Oázy. Již
odpolední zkouška napověděla, že sbor

Pan sbormistr ani netušil, jak aktuální toto
poselství i pro současné Lidice je a jak
velkou jsme měli radost, že se v tento den
oba cíle podařilo naplnit. Velmi si toho
vážíme a děkujeme všem, kteří se na tom
podíleli.
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ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY HŘEBEČSKÉMU RODÁKU LETCI JOSEFU HORÁKOVI
Text a foto: Antonín Nešpor, OSL

Vážení přátelé,
v domě č.p. 103 ve Hřebči žili dříve prarodiče Josefa Horáka z matčiny strany –
František Volf a Marie, rozená Melenová z Hostouně.
Josefova maminka Anna Horáková, rozená Volfová a jeho tatínek Bohumil Horák
(moje babička a dědeček) přišli z Lidic 24. června 1915 ke svým rodičům na posvícení
a tak se stalo, že se jim zde narodil
chlapeček, jemuž dali jméno Josef
Antonín Horák. Chtěl bych vám všem
poděkovat, že jste přišli podpořit
odhalení pamětní desky Josefu Horákovi
a zároveň tím vzpomenout na jeho sté
výročí narození.
Panu Mgr. Zdeňkovi Víškovi ze
společnosti Patria za zajištění přípravy a
zpracování pamětní desky. Hostům,
panu Stanislavu Motlovi za proslov, a
Filipu Procházkovi za podporu čestné
stráže. Mezi vzácnými hosty přišla i paní
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Miloslava Kalibová (*1922), jedna ze tří posledních žijících Lidických žen, která
svým odhodlaným postojem veřejně vyjadřuje svoji podporu lidickým letcům
Horákovi a Stříbrnému, které od mládí dobře znala. Mezi přítomnými bych chtěl
přivítat a poděkovat rovněž dalším členům rodiny paní Kalibové. Poděkování patří
všem obyvatelům obce Hřebeč, jenž na své rodáky důstojně vzpomínají, a projevují
jim patřičnou úctu. Jmenovitě manželům Jitce a Markovi Kovalčíkovým, kteří
umožnili instalaci
pamětní desky na svém
domě.
Dále patří poděkování
paní starostce Petře
Piskáčkové a s ní
členům Obecního
zastupitelstva obce
Hřebeč, v zastoupení
ing. Jiřího Karase.
Hlavně pak jeho
rodičům, Marii a Jiřímu
Karasovým, kteří s
touto iniciativou přišli.
Poděkování paním učitelkám a dětem ze ZŠ a MŠ ve Hřebči, které připravily velmi
milé pásmo písní a básní. Zazněla zde m.j. i píseň „Ten kladenský kostelíček“, nebo
báseň „Cestička k domovu“, což bylo velmi dojemné a pro dnešní vzpomínku
příznačné.
Poděkování vyřizuji za rodiny Horáků z Velké Británie od manželky Josefa Horáka
Winifred a jejich syna Josefa Horáka. Pak předávám pozdravy od všech vnuků a
pravnuků Horákových z Velké
Británie a Nového Zélandu.
Na závěr vyřizují všem
přítomným pozdravy a
poděkování za svojí rodinu
Nešporovu z Lidic,
pocházející od sestry pilota
Josefa Horáka, Anny
Nešporové rozené Horákové z
Lidic. Kdyby se totiž odhalení
pamětní desky moje Maminka
dožila, měla by velkou radost.
Děkuji.
Pamětní deska byla odhalena v sobotu 24. října 2015 ve 14:10 hodin.
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KŘEST KNIHY …ALE NEBYLA TO NUDA O ZDEŇKU
MAHLEROVI
Text a foto: J. Chourová Plachá, S. Klánová, www.lidice-memorial.cz

V podvečer 17. Listopadu 2015 se v Lidické galerii uskutečnil křest publikace Slávky
Kopecké s názvem Zdeněk Mahler…ale nebyla to nuda.
Vzácný večer byl naplněný vlastenectvím, světovostí a úžasnou atmosférou. Stal se
důstojným aktem k uctění svátečního památného dne 17. listopadu. Jedinečné klima
vytvořily vynikající osobnosti kulturního života, v čele se skvělým a výjimečným
dr. Zdeňkem Mahlerem, který je stálou studnicí vědomostí a pramenem moudrosti,
s úžasnou rétorikou a neuvěřitelnou
paměťovou schopností, se vzácnými
úvahami a filosofickými názory.
Celovečerní program na počest
památného listopadového dne byl
zahájen státní hymnou v podání
dětského pěveckého sboru Sluníčko
z Kladna a oblíbenou písní T. G.
Masaryka Ach synku, synku…
Úvodní
slovo
patřilo
řediteli
Památníku Lidice, který byl zároveň
vřelým průvodcem celého večera. Samotní aktéři, Zdeněk Mahler a jeho žák z DAMU
Luděk Munzar, zavzpomínali na slova Miroslava Horníčka: „Kluci, až budete v mém
věku, budete stále dojatí.“
Ale nebyl to jen večer dojetí a vzpomínek, byl to zároveň večer radostný a vděčně
humorný, naplněný pohodou vytvořenou plejádou bardů kulturního světa, přátel ve
vzájemné úctě. Čtení úryvků z knihy Slávky Kopecké Zdeněk Mahler… ale nebyla to
nuda se ujal skvělý herec Josef Somr. Klavírní doprovod zajistil vynikající virtuóz
Martin Fila.Poté následoval samotný křest knihy, jejímiž kmotry se stali Luděk
Munzar, František Novotný a Josef
Somr. Zlatý hřeb večera tvořilo
fantastické vyprávění samotného
Zdeňka Mahlera, která celá desetiletí
psal své deníky a ukládal je do
skřínek. Svazků bylo více jak sto.
Nakonec s díky podlehl tlaku
spisovatelky Slávky Kopecké a
vyburcoval se k jejich vzkříšení a
sepsání do knihy, která podává obraz
společnosti a doby, vždy s apelem.
Zdeněk Mahler v rámci besedy
odpovídal na řadu zajímavých otázek. Otázka směřovaná na Lidice vyzněla
v jednoznačné odpovědi – msta na nevinných lidech. Proto jsou Lidice dle jeho názoru
bezprecedentním varováním. Neuvěřitelný rétorik plnými hrstmi rozdával
návštěvníkům krásná, vzácná a moudrá slova, na kterých předvedl bohatost a
rozmanitost českého jazyka. Večer byl zakončen neutuchajícím potleskem plně
obsazeného velkého sálu Lidické galerie s nádhernou autogramiádou.
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LIDICKÝ TURISTA – NOVÝ ŽIDOVSKÝ
HŘBITOV V HOSTOUNI
Text: Michaela Klapalová, Wikipedia

Náš příběh začíná už o několik měsíců dříve, kdy se uskutečnila
první výprava na Nový židovský hřbitov. O tom, že se v Hostouni takové skvosty
nachází, jsme se dozvěděli náhodou při zkoumání map (zbožňuji zkoumání map) a
pátrání kam na výlet. Tak jsme vyrazili. Od kostela sv. Bartoloměje (naproti škole)
jsme se vydali vpravo směrem na Pavlov a odbočili do ulice Na obci. Ta se po chvíli
změní v lépe uježděnou polňačku, ale vytrváme a těšíme se na kulturní cíl. Všude po
cestě potkáváme novostavby a neustále si říkáme, kde by se ten hřbitov mohl tak
nacházet, oči na stopkách, aby nám nic neuteklo, a jdeme a jdeme až je najednou
konec cesty a hřbitov nikde. To není možný, říkáme si, něco jako hřbitov přece
nepřehlídneme! Už už vytahujeme telefony, aby nám pomohl strýček google a otáčíme
se čelem zpět – a před náma se nachází Nový židovský hřbitov. Páni, i hřbitov se dá
přehlídnout! Je to ale
velmi krásné duchovní
místo, kde nalezneme
vnitřní klid a můžeme
zde přemítat nad starými
časy. Hroby přerostlé
břečťanem vytváří velmi
zvláštní atmosféru, ve
které můžete i nějakou
dobu zůstat, pokud vás
tedy nevyleká ukrytý
zajíc, který vystartoval
ze svého úkrytu.
(Zaječela jsem snad na
celou Hostouň a tímto se omlouvám za rušení nedělního klidu ).
 Nový židovský hřbitov byl založen po uzavření předchozího hřbitova, ve stejné
době byla postavena i márnice z lomového kamene. Na zcela zaplněné ploše 1503
m2 se nalézá kolem 340 náhrobků z let 1856 – 1936, mezi nimi například stéla
s postavou anděla nebo náhrobek kladenského chirurga Bernarda Sterna (zemřel
roku 1876) s epitafem v latinském jazyce. Pohřbeni jsou zde mj. příbuzní
spisovatele Oty Pavla nebo příslušníci rodiny Brandejsovy ze Suchdola (Alexander
Brandejs byl mecenášem Mikoláše Alše). Areál hřbitova byl v letech 1996-2001
opravován. Ve druhé polovině 90. Let 20. Století byla opravena márnice, zahájena
oprava ohradní zdi z lomového kamene a byly postaveny všechny povalené
náhrobky.
A příště se podíváme jaké je to dobrodružství dostat se na volně nepřístupný Starý židovský
hřbitov, co vás tam okouzlí a jestli tam opět potkám nějakého splašeného zajíce, který mě
donutí křičet na celou vesnici…
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Kulturní výbor mìsta Buštìhradu
vás srdeènì zve na koncert

10. 12. 2015
od 19.00 hod.

zámek

Buštìhrad

MARTA HANFOVÁ
A PØÁTELÉ
úèinkují:

Marta Hanfová - zpìv
Jan Keller - violoncelo
Martin Fila - klavír
Marek Veselý - moderace

Program: W. A. Mozart, A. Dvoøák,
G. Puccini, F. Lehar, L. Bernstein
Cena vstupenek: v pøedprodeji (MÚ Buštìhrad) 120,- Kè
na místì 150,- Kè

ABSOLUTNOWEB

VÝROBA RAZÍTEK

WEBDESIGN, DIGITÁLNÍ TISK,
GRAFIKA + DTP A WEBHOSTING

ZA ABSOLUTNĚ BEZKONKURENČNÍ CENY

TVORBA
WWW STRÁNEK

VLASTNÍ
KALENDÁŘE

www.absolutnoweb.eu

TISK
VIZITEK

+420 731 078 501
info@absolutnoweb.eu

