Milí a milé,
čas letí jak splašený a máme tady čtvrtý měsíc. Venku už se nám usmívá sluníčko,
které nás láká pěkně ven. A já se tentokrát ven chystám, protože když vše vyjde, jak
má, tak se opravdu s chutí zúčastním Fotografického workshopu  a možná se naučím
i fotit. Také se na vás moc těším na letošní Čarodějnice, už pomalu chystám svůj
čarodějný převlek, chytám pavouky, ještěrky a občas i lelky.
Věřím, že i vy si v tomto měsíci najdete svou zábavu a navštívíte zajímavé programy,
které pro vás chystají holky v Mateřském centru nebo třeba v Oáze Lidice. A na závěr
jednu omluvu, závěrečný díl návštěvy Ivančic s fotografiemi přineseme až v příštím
čísle, jelikož mne zradila technika v době uzávěrky čísla a přišla jsem o veškerý
zpracovaný materiál.
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI DUBNU
ŽEMLA Ladislav

16.4.

91 let

Vážený jubilante, přejeme Vám pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.
PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE
LIDICKÉHO ZPRAVODAJE

Srdečně děkuji OÚ za blahopřání a dárek k mým narozeninám, který mi
předala paní starostka Veronika Kellerová.
František Slavík
 Děkuji Obecnímu úřadu Lidice za dárek k mým narozeninám. Obzvláště pak
děkuji starostce paní Veronice Kellerové za milou návštěvu s příjemným
sousedským popovídáním.
Jan Kučera
 Srdečně děkuji Obecnímu úřadu za blahopřání k mým narozeninám a milou
návštěvu Tomáše Skály a ČSBS Lidice.
Věra Čepelová

*INZERÁT*
 Hledáme zaměstnance na HPP pro prodejnu COOP potraviny v Lidicích.
Bližší informace podáme na tel. čísle 603 505 880.
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ZÁPIS Č. 11/2016 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ LIDICE
konaného dne 09. 03. 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, B. Kučera, M. Klapalová, M. Ramba, T. Skála, H. Kohoutová,
Ing. Monika Vaňhová MBA
Ověřovatelé: M. Ramba, T. Skála
Zapsala: M. Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin, přečetla a doplnila program OZ.
OZ souhlasí s programem.
Program:
1) Projednání žádosti paní Ing. Ivany Pokorné o pokácení stromu u domu č.p. 91
2) Projednání žádosti o dotaci TJ Sokol Lidice pro rok 2016
3) Projednání žádosti o dotaci Občanského sdružení Lidice pro rok 2016
4) Projednání žádosti o dotaci Junák- český skaut, středisko Střáž Lidic Buštěhrad,
z.s. pro rok 2016
5) Projednání žádosti o dotaci Myslivecké sdružení Orel Lidice o. s. pro rok 2016
6) Žádost MŠ Lidice a) o vydání dodatku ke Zřizovací listině
b)o schválení účetní uzávěrky za rok 2015
c) o schválení inventarizační zprávy za rok 2015
7) Projednání práce firmy Omlux Invest s.r.o. na rekonstrukci podloubí u
obchodního střediska
8) Projednání nabídek na rozšíření rozhlasu v obci
9) Žádost paní Kohoutové o prodloužení nájemní smlouvy na svatební salon
10) Jmenování členů do správní rady Mementa Lidice
11) Schválení Nařízení obce Lidice maximální ceny za pronájem hrobového místa
a maximální ceny služeb souvisejících s nájmem hrobového místa
12) Schválení změny auditora
13) Různé a) žádost o souhlas se zvláštním užíváním místních komunikací a
uzavírkou pro 2. Etapu závodu Cyklo-Lidice
b) žádost OV ČSBS Lidice o příspěvek na pamětní desku
c) schválení stanov Mikroregionu údolí Lidického potoka
d) projednání uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Svatým
městem Ečmijadzin a Obecním úřadem Lidice
e) žádost pana Táborského o povolení umístění včelstev
Ad 1) Starostka obce předložila OZ žádost Ing. Ivany Pokorné o pokácení stromu u
domu č.p. 91 OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto stromu v době
vegetačního klidu.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
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Ad 2) Starostka obce předložila OZ žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o
finanční příspěvek na jejich činnost na rok 2016. OZ tuto žádost projednalo a schválilo
finanční příspěvek ve výši 90.000 Kč.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 3) Starostka obce předložila OZ žádost Občanského spolku Lidice o finanční
příspěvek na jejich činnost pro rok 2016. OZ tuto žádost projednalo a schválilo
příspěvek ve výši 10000,- Kč.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 4) Starostka obce předložila OZ žádost Junáku Buštěhrad o finanční příspěvek na
činnost pro rok 2016. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši
5000,- Kč
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 5) Starostka obce předložila OZ žádost Mysliveckého sdružení Orel Lidice o.s. o
finanční příspěvek na činnost pro rok 2016. OZ tuto žádost projednalo a schválilo
finanční příspěvek ve výši 15000,- Kč.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Dále přečetla žádost Mysliveckého sdružení Orel Lidice o.s. o zaslání finančního
příspěvku odsouhlaseného obecním zastupitelstvem na rok 2015. Tento finanční
příspěvek nebyl poskytnut z důvodu opožděného předání vyúčtování. OZ tuto žádost
projednalo a schválilo dodatečně poskytnout finanční příspěvek ve výši 15000 Kč za
rok 2015.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 6) Starostka obce přečetla OZ Žádost Mateřské školy Lidice o vydání dodatku ke
Zřizovací listině. Jde o změny ve školském rejstříku a to:
- Doplnění titulu Mgr. před jméno ředitelky školky Soni Macháčkové
- Upřesnění sídla zřizovatele
OZ tuto žádost projednalo, schválilo vydání dodatku ke Zřizovací listině a změny ve
školském rejstříku. Dále OZ pověřilo starostku obce vydáním dodatku ke Zřizovací
listině MŠ Lidice.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Starostka obce přečetla OZ žádost Mateřské školky Lidice o schválení účetní závěrky
za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku:
- Rezervní fond 72 169,08 Kč
- Fond odměn
0 Kč
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OZ projednalo žádost MŠ Lidice a schválilo účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení
hospodářského výsledku výše uvedeným způsobem.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Starostka obce předložila OZ Inventarizační zprávu MŠ Lidice za rok 2015. OZ tuto
Inventarizační zprávu projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 7) Starostka obce předložila OZ ke schválení fakturu na práce firmy Omlux
Invest s.r.o. na rekonstrukci podloubí u obchodního střediska. OZ se s touto fakturou
seznámilo a schválilo její proplacení.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 8) Starostka obce předložila OZ nabídky na rozšíření a rekonstrukci rozhlasu
v obci. Na Obecní úřad byly zaslány tři nabídky:
- SOVT-RADIO, Plzeň, Vodňany
- JDROZHLASY, Vigantice
- BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
Nejlevnější nabídku poslala firma SOVT-RADIO (84.978,30 Kč s DPH). OZ
projednalo všechny tři nabídky a schválilo nabídku firmy SOVT-RADIO, dále
pověřilo starostku obce jednáním s touto firmou a podpisem smlouvy na rozšíření a
rekonstrukci rozhlasu v obci.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 9) Starostka obce přečetla žádost Hany Kohoutové o prodloužení nájemní
smlouvy – svatební salon. OZ tuto žádost projednalo a schválilo prodloužení nájemní
smlouvy za stejných podmínek jako doposud.
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 1 – H. Kohoutová
Ad 10) Místostarosta obce podal návrh na jmenování členů rady Mementa Lidice,
o.p.s. – pan Václav Zelenka, pan Marek Veselý, paní Veronika Kellerová.
OZ schválilo jmenování členů.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 11) Schválení Nařízení obce Lidice maximální ceny za pronájem hrobového místa
a maximální ceny služeb souvisejících s nájmem hrobového místa: Starostka obce
předložila OZ Nařízení obce Lidice č.1/2016, kde maximální cena za nájem hrobového
místa činí 3 Kč/m2/rok, cena za místo v kolumbáriu činí 2 Kč/okénko/ rok. (10
Kč/m2/rok. Maximální cena za služby spojené s nájmem hrobového místa činí pro
místo v urnovém háji, jednohrob, dvojhrob, jednohrobku, dvojhrobku 100
Kč/místo/rok, v kolumbáriu činí 50 Kč/místo/rok. OZ schválilo Nařízení obce Lidice
č.1/2016, kde jsou stanoveny tyto výše uvedené ceny.
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Hlasování
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel: 0

Ad 12) Starostka obce předložila OZ Dodatek ke smlouvě s novým auditorem panem
Fišerem o Auditu hospodaření obce Lidice za rok 2015. (Stávající auditor pan Rajtora
odchází do důchodu). OZ tento dodatek schválilo.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 13) Různé
- A) Starostka obce předložila OZ žádost Společnosti Cyklo-Lidice o souhlas se
zvláštním užíváním místních komunikací a uzavírkou pro 2. Etapu závodu
„Lidická“ – 28. května 2016 . OZ žádost projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
-

B) Starostka obce přečetla OZ žádost OV ČSBS Lidice o finanční příspěvek na
Pamětní desku věnovanou lidickým ženám, které zahynuly v nacistických
koncentračních táborech a při pochodu smrti. OZ žádost projednalo a schválilo
finanční příspěvek ve výši 5000 Kč.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0

-

C) Starostka obce přečetla OZ Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
údolí Lidického potoka. OZ schválilo stanovy Mikroregionu údolí Lidického
potoka.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0

-

D) Starostka obce přečetla OZ Memorandum o vzájemné spolupráci mezi
Svatým městem Ečmijadzin a Obecním úřadem Lidice. OZ schválilo uzavření
Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Svatým městem Ečmijadzin a
Obecním úřadem Lidice a pověřilo starostku obce k podpisu Memoranda o
vzájemné spolupráci.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0

-

E) Starostka obce předložila OZ žádost pana Táborského o povolení umístění
včelstev. Včelstva by byla umístěna v areálu bývalé čističky odpadních vod,
který je v majetku obce Lidice, parcelní číslo 759. Jednalo by se o maximální
počet pěti včelstev. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0

Zasedání ukončeno v 18:20 hodin.
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VÍTÁNÍ JARA V LIDICÍCH
Text: Veronika Kellerová

Foto: Pavel Horešovský

Tak se nám to povedlo, sluníčko jsme přilákali. A za krásného jarního počasí jsme se
v pátek 18. března v hojném počtu rozloučili u vajíčkového stromu s Paní Zimou
skvělým vystoupením kladenského
souboru Folklorek ze Základní umělecké
školy v Moskevské ulici a roztomilým
programem dětí z MŠ Lidice. Děti se na
své vystoupení pečlivě připravovaly
zhruba dva měsíce a na jejich
suverénním projevu to bylo znát.
Všichni společně jsme ještě dozdobili
náš velikonoční strom kraslicemi, na
který děti ze školky navěsily svá ručně
vyrobená a podepsaná vajíčka.
Průvod účastníků Vítání jara, v jehož čele paní ředitelka školky Soňa Macháčková
nesla Moranu, prošel zrekonstruovanou ulicí 10. Června 1942, která byla slavnostně
otevřena přestřižením stuhy, kterého se kromě paní Ing. Slezákové, vedoucí odboru
vnitřních věcí z úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy,
spontánně chopily i děti z mateřinky. Poté
se celý průvod odebral na pietní území,
kde děti vhodily symbolicky zimu do
potůčku. Ke skvělé a přátelské atmosféře
přispělo nejen hezké počasí, ale i výborné
občerstvení připravené šikovnou paní
kuchařkou ze školky a zaměstnanci OÚ
Lidice.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem občanům,
kteří zareagovali na naši výzvu a přinesli krásná
vajíčka a také vyfouklé pouky, které jsme společně
v Oáze nazdobili. Jmenovitě naše poděkování patří:
rodina Zelenkova, Vašíkova, Kellerova, Müllerova,
Tykalova, Rigoci, Šilhánova, Kovačíkova, paní
Kachlíková, Kloubková, Šauerová, Veselá, pan
Ramba, Adélka a Daneček Vaňhovi, Amálka
Filková, Míša Pančák, Péťa Mrázek, Míša NešporBellis, Daneček Krempa, manželé Fousovi a paní
Sýkorová.
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ZUBNÍ POHOTOVOST
Zubní pohotovost Kladno je poskytována ve zdravotnickém zařízení Dentální klinika
Kladno (areál bývalých kasáren), ul. Sportovců 2311, 272 01, Kladno
Ordinační hodiny
Pondělí- čtvrtek 8.00 – 20.00 hod
Pátek
8.00 – 16.00 hod
Víkendy, svátky 8.00 – 20.00hod
Ordinační hodiny se mohou z nečekaných důvodů
měnit, doporučujeme, aby občané v případě
potřeby kontaktovali zubní pohotovost nejdříve
telefonicky.
Kontaktní telefon: +420 734 254 373

ZÁJEZD PRO SENIORY POŘÁDÁ MÚLP
Mikroregion Údolí Lidického potoka, jehož je obec Lidice členem, opět pořádá
17. května 2016 zájezd pro seniory. Místo zájezdu je zámek Libochovice.
Předpokládaný odjezd autobusu bude v úterý 17. 5. V 7:30 hodin z obce Pletený Újezd
a postupně bude zastavovat v jednotlivých obcích. Čas pro Lidice bude upřesněn.
Prohlídka zámku bude spojena i s prohlídkou zámecké zahrady a zvažuje se dle
časových možností o návštěvě některé z blízkých lokalit. Od 12:00 do 13:00 bude
v místě zajištěn oběd. Každý účastník zaplatí poplatek 100 Kč, dopravu, vstupné a
oběd v místě hradí Mikroregion.
Zájemci o zájezd se mohou hlásit na OÚ Lidice do 19. 4. 2016, tel. 312 253 083

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LIDICÍCH
Kde: Lidický rybník
Kdy: 30. dubna 2016
Začátek: 7:00 hodin
Ukončení: 12:00 hodin
Hodnotné ceny
Prodej místenek od 06:15 hodin
Cena: dospělí 100 Kč, děti (do 15 let
včetně) 50 Kč
Občerstvení zajištěno, parkování u rybníka
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
na měsíc duben jsme pro vás opět nachystali bohatý program, stačí si jen vybrat.
O akci Čtení nás baví, kterou ve spolupráci s lidickou knihovnou pořádáme při příležitosti
mezinárodního dne dětské knihy, jsme z důvodu brzkého dubnového termínu informovali již
v březnovém Zpravodaji. Pokud jste se o ní dočetli, patrně jste již přihlášeni – pokud čtete 1.
dubna, využijte tuto příležitost a přijďte s dětmi strávit pěkné odpoledne nejen s knihou
v ruce (nejedná se o „apríl“ :-) Pro naše malé předškolkáčky a jejich rodiče bude opět
příležitost podívat se v rámci programu Příprava na školku do MŠ v Lidicích. Paní učitelky
Vás rády přivítají a na chvilku zapojí do školkového programu.
V polovině dubna strávíme v tomto školním roce naposledy společné odpoledne plné
pohody, relaxace i tvořivé činnosti, čeká nás Den pro královny, na který zveme všechny
maminky, babičky, tetičky i vaše kamarádky.
Náš dubnový program završíme tradiční akcí Pálení čarodějnic, na kterou jste tímto srdečně
zváni.
Opět připomínáme, že na některé akce je nutné se přihlásit, proto nezapomeňte a na akci, o
kterou máte zájem, se přihlaste co nejdříve.
Těšíme se na Vás!

Program MC Lidičky na DUBEN 2016
1. 4. 2016

od 16:00 hod. – Čtení nás baví. Pro všechny malé i větší čtenáře i s rodiči
jsme připravili podvečer plný zábavy, knih a čtení. Na programu je ukázka knih
z místní knihovny, čtení a různé tematické soutěže. A to nejdůležitější povídání nebo čtení z vaší oblíbené knihy, kterou si přinesete (obrázková
leporela, pohádkové knihy atp.). V době vydání Lidického zpravodaje jsou již
přihlášky uzavřeny, ale pokud budete chtít s dětmi přijít, přijďte :-)

4. 4. 2016

od 9:30 hod. – druhá návštěva MŠ v rámci programu „Příprava na školku“.
Sraz účastníků programu je v 9:30 hod. v MŠ.

16. 4. 2016

od 14:00 hod. – Den pro královny. Přijďte si odpočinout od
každodenních starostí a pracovního stresu a užít si pohodové odpoledne plné
příjemných relaxačních procedur. Můžete se těšit na služby masérky,
pedikérky a manikérky. Pokud budete mít náladu, můžete si vyrobit jarní
svíčku ze sypaného vosku nebo si nazdobit svíčku technikou decoupage. (jen
za cenu použitého materiálu).
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Vstupné – něco dobrého na zub. Pokud tedy máte chuť odpoutat se od
Vašich běžných starostí, jste srdečně vítány. Abychom měli pro každou
z Vás dostatek prostoru, prosíme, přihlaste se na www.mclidicky.cz a
to nejpozději do 12. 4. 2016.
30. 4. 2015

od 18:00 hod. – Pálení čarodějnic. Zveme všechny malé, větší i dospělé na
tradiční akci „Pálení čarodějnic“. Jako vždy se můžete těšit na soutěže pro děti
s malou odměnou, na lampionový průvod, pálení hranice u sportovního
rybníka a opékání buřtíků. I letos pro Vás bude otevřen stánek s drobným
občerstvením, pivem a alko i nealko nápoji. Pro děti jsou připraveny čarodějné
balíčky a opět vyhlašujeme soutěž o nejstrašnější čarodějnou masku, proto se
nezapomeňte stylově obléknout! Sraz v 18:00 hod. před budovou OÚ Lidice.
Přijďte, těšíme se na Vás!

Memento Lidice a Concordia Pax
si vás dovolují pozvat
na 3. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2016*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 15 hodin

HOSTEM BUDE

JUDr. Milouš Červencl
ředitel Památníku Lidice
besedovat budeme mimo jiné o jeho pracovních začátcích,
o cestě k práci v památníku, o jeho mimopracovních aktivitách,
o pocitech ze setkávání s méně či více známými osobnostmi aj.
VSTUP VOLNÝ
OBČERSTVENÍ
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VZPOMÍNKA NA 15. BŘEZEN
Text a foto: Antonín Nešpor

Docela všední, obyčejný den, jen se nějak hůř vstává. Za okny je sněhová plískanice a
maminka do toho z ničeho nic řekne, „Venku je nečas, jako když nás zabírali
v devětatřicátým Němci.“
Dnes je počasí stejné a tak ve vzpomínkách slyším maminku, jak vypráví o té hrozné
době. Najednou bylo všude plno hajlujících Němců a pak radující se němečtí vojáci,
co všechno si, a jak lacino, mohou v našich obchodech levně nakoupit. Salámy, jak
nosili po náručích a pokřikovali po sobě na ulici a dávali si echo, kde se co dá koupit.
Jako kobylky, na „československé úrodě!“, tolik jich běhalo po „Korze“.
Ne nadarmo se říká, že nás
„okupovali“.
Tak vnímali Kladeňáci vojsko,
které k nám přijelo zavádět „nové
německé pořádky“. Tak to viděla i
moje maminka. Když ve středu 15.
Března přijela do Kladenské
záložny vybrat peníze, aby mohly
s babičkou dokoupit nějakou tu
výbavu. Už jí bylo devatenáct a
měla vážnou známost. Jenomže z toho nakupování nakonec nic nebylo. Plakaly
s babičkou obě, co se to jen děje, nevěda kdo to zastaví?
Ten „německý pořádek“ pak proklamovala postupně všechna protektorátní kápa.
Když Hitler prohlásil, že: Češi musejí ze střední Evropy zmizet!, tak Henlein přidal:
Čechy byly vždy srdcem Germánie, a že dějiny Čech jsou vlastně dějinami Říše. Jeho
soukmenovec K. H. Frank nezůstal pozadu, když tvrdil, že si Češi nedokážou sami
vládnout a tak touží po svém pánovi.
Když wehrmacht přitáhl do Prahy, tak si führer na Hradčanech připil „na vítězství“ a
podložil to známou větou: „Československo bylo slepé střevo Evropy, zasahovalo jako
nestvůrný výběžek hluboko do našeho těla – proto jsem s ním skoncoval!“
A to je celé vyprávění o začátku protektorátu.
PS: Jak hitlerismus skončil, to by mohl vědět každý, bez ohledu na názory těch, co
historii překrucují. Měli bychom si na ně ale dávat větší pozor, zvláště na ty, co chtějí
například zrušit tzv. prezidentské dekrety a vymazat je z našeho právního řádu. Stejně
tak na ty, kterým podnes vadí neplatnost Mnichovské dohody.
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JARNÍ ZÁBAVA
Text: Irena Přibylová

V březnu již po páté Obecní úřad Lidice a Mateřské centrum Lidičky připravili
Sousedskou zábavu, jejímž cílem je nejen se pobavit s přáteli, ale především navázat
další nové přátelské vztahy mezi obyvateli naší obce.
Bylo tomu tak i tentokrát, kdy se restaurace Galerie Lidice naplnila veselými
tanečníky z naší obce, kteří se až do pozdních hodin výborně bavili za hudebního
doprovodu kapely Duo s. r. o. z Buštěhradu. Vrcholem večera byla pestrá tombola,
kterou svým nezaměnitelným způsobem moderoval lidický rodák Michal Zelenka.
V tombole se opět soutěžilo o putovní cenu kuchaře, kterého budou až do konání další
zábavy v Lidicích opatrovat manželé Kateřina Ciniburková a Alesandro Palma z ulice
Josefa Štemberky. Gratulujeme!
Za velmi hezké ceny bychom, mimo jiné, rádi poděkovali manželům Kábrtovým,
nájemcům restaurace Galerie Lidice, kteří věnovali do tomboly osm poukázek
v hodnotě 200Kč ke konzumaci dle vlastního výběru.
Jarní zábava se velmi vydařila, proto se již nyní těšíme na další podzimní
Posvícenskou zábavu, na kterou vás všechny srdečně zveme!

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ U LIDICKÉ HRUŠNĚ
Text: Antonín Nešpor
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POCHOD LIDICKÝCH ŽEN RAVENSBRÜCK – CRIVITZ
LETOS PROJDEME PODRUHÉ
Text a foto: Milena Městecká

Hlavní trasou letošního 6. ročníku je
130 km dlouhý pochod smrti Lidických
žen z Ravensbrücku do Crivitz.
Projdeme ji tedy letos podruhé. Naše
trasa začíná v Ravensbrücku 28.
dubna, kdy ženy byly vyhnány na
pochody smrti. Skončí 2.května u
Crivitz, kdy ženy došly do blízkého
lesa, kde se setkaly s českými muži
z pochodu smrti ze Sachsenhausenu a
na druhý den byly osvobozeny Rudou
armádou. Připomínám, že jde o trasu,
kterou prošlo 46 Lidických žen, včetně
paní Miloslavy Kalibové a její sestry
Jaroslavy Skleničkové, které nám ještě
dnes mohou o svých zážitcích vyprávět.
Paní Skleničková je popsala i ve své
knize Jako chlapce by mne zastřelili.
Jejich vzpomínky nás vloni na trase
provázely a pomohly nám ji nalézt.
Jsem ráda, že se mnou šly i vnučky paní
Kalibové, Klára.
Do loňského roku jsem často měla
možnost vyslechnout také zážitky paní
Milady Cábové, která nás bohužel
vloni 17. listopadu opustila. Velmi ji
ale potěšilo, že jsme její trasu vloni
poprvé prošli i na její počest. Také byla
přítomna loňskému odhalení pomníku
na Cínovci, kterou zorganizovalo OS
Lidice ve spolupráci s obcí Dubí. Byly
to pro ni i pro paní Kalibovou velmi
dojemné a silné okamžiky, jakoby se
tehdy obě ženy při zvuku národní
hymny přenesly o 70 let nazpět. Akce
se s námi tehdy zúčastnila i paní Věra
Čepelová.
Jak už dnes víme, návrat Lidických žen
z KT Ravensbrück nebyl vůbec
jednoduchý. Jejich návraty nejsou
téměř vůbec zmapované. Pokud ocituji
slova další Lidické ženy paní Jiřiny
Vachtrové „my jsme se dostávali domů
všelijak, to nebyla legrace“. Její

výpověď a svědectví dalších Lidických
žen je naštěstí zaznamenáno
v dokumentu Stanislava Motla Noc
delší než den, a v jeho knize Ozvěny
Lidické noci. Pan Motl vloni připravil
na téma návratu Lidických žen další
pořad ve svém cyklu Stopy, fakta,
tajemství s názvem Návrat domů. Tři
z Lidických žen tento pochod smrti
nepřežily. Přesněji řečeno, jsou dodnes
nezvěstné. Jsou to Růžena Kindlová,
Marie Syslová a Žofie Pešková. Dvě
vyšly z Ravensbrücku, poslední z nich
byla přesunuta do KT Grünnerberg –
Zelenia Góra. Bylo jí pouhých 35 let.
Po detailech jejich osudu zatím marně
pátrám. Prošla jsem dlouhé seznamy
jmen vězňů největších repatriačních
táborů a shromaždišť na severu
Německa, seznamy nemocných a
zemřelých, ale jejich jména jsem zatím
stále neobjevila. Ověřovala jsem
možnost, že se dostaly do jiných
pochodů smrti, ale stále nic. Možná
někdo víte více a pomůžete?
Trasu Ravensbrück-Nový Bor, kterou
prošlo pět Lidických žen a která stála u
zrodu Pochodu Lidických žen si letos
připomeneme jen symbolicky 23.
května vzpomínkovou akcí v Novém
Boru a České Lípě. V tento den se
setkají osudy několika žen, které prošly
koncentračním táborem Ravensbrück.
Kromě položení květin u pamětní desky
návratu pěti Lidických žen u Lidické
lípy v Novém Boru bude také vysazena
dceřiná Lidická hrušeň před budovou
bývalého kláštera v České Lípě, kde
ženy poprvé v Čechách nocovaly pod
střechou. Dále v ten den odhalíme
pamětní desku Emmy-Görlich
Jebautzké, rodačky z Janova u Nového
Boru. Paní Emma byla v KT
Ravensbrück vězněna od jara 1939 za
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Cincibusem. V tom budeme pokračovat
nejen na severu Čech, ale i v dalších
místech, v okolí Mnichova Hradiště a
Mladé Boleslavi, Jičínska. Od ledna do
dubna 1945 tehdy totiž prošlo našim
územím na 65.000 válečných zajatců,
ztráty na životech byly obrovské a
dosud nejsou tyto pochody smrti ani
počty obětí zdaleka zmapovány. Také
je vždy v místech pochodů zájem o
přednášky na toto téma, pro školy i pro
veřejnost, o články, které místním
přiblíží neznámou historii, často mnohé
pomohou objasnit.
Zdůrazňuji, že v tomto mi neocenitelně
pomáhají všichni z OS Lidice, rodiny
Nešporových, Kalibových a jejich
přátel a příbuzných, p. Doškář
z Nového Boru včetně svých přátel p.
Zbyňka Cincibuse a dalších. Podpora
starostů a místních nadšenců a aktivistů
je také neocenitelná.
A tak věřím, že Pochod Lidických žen
přinese a odhalí ještě mnoho nového.
Ale především, že umožní
nezapomenout na ty obrovské ztráty na
konci války, které byly tak zbytečné a
dosáhly nevídaných rozměrů, které
dokonce rozkrýváme až dnes, více než
70 let poté. Pro mne je po mých
zkušenostech asi nejdůležitější, aby
místo, kde pochod smrti prošel a
hlavně, kde někdo zemřel, případně byl
pohřben, bylo označeno. A pokud je to
možné, jména obětí tam byla zapsána.
To je ale ještě běh na dlouhou trať.
Reportáže a fotodokumentaci
z pochodů a akcí najdete ve
Zpravodaji na www.lidice.cz.

Organizování pomoci odchodu do
zahraničí těm, kdo byli ohroženi
německou okupací. Akce se zúčastní
její dcera Agnes, která od ní za války
byla odloučena, po válce se však
šťastně shledaly. Příběh paní Emmy
zpracoval novoborský historik PhDr.
Vladislav Jindra ve své knize Dějiny
Nového Boru, 3. díl, jehož přednáška
tento den uzavře. Doufáme, že se na
akci bude moci s námi podívat i paní
Miloslava Kalibová. V programu
letošního ročníku jsou novinkou další
upomínkové pochody. Rozhodla jsem
se trasu Ravensbrück-Nový Bor projít
vždy jednou za 5 let a dát tak prostor
mnoha jiným pochodům smrti, o
kterých se stále dovídáme nové detaily,
objevují se teprve dnes nové
podrobnosti. Nejde jen o to trasy projít
– to je většinou symbolická jednodenní
akce, na kterou se přidají místní lidé.
Jde také o umístění pamětních desek,
které pochod smrti připomenou, jak
tomu bude letos například u transportu
smrti v Žihli (na místním nádraží
zemřelo během několika dní 273 vězňů,
celkový počet obětí transportů byl však
mnohonásobně vyšší). Vloni bylo
mnoho pamětních desek umístěno díky
iniciativě pana Josefa Doškáře
z Nového Boru na české části trasy
pochodu smrti z KT Schwarzheide.
Často jde i o zjištění zničených nebo
zrušených či zmizelých hrobových míst
obětí, což byl případ pochodů smrti
válečných zajatců a dvou hrobových
míst sovětských vojáků v Dolní
Libchavě a v Jezvé u Stružnice, opět
objevených p. Doškářem a p.
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Hromadný hrob bezejmenných obětí z
dubna a května 1945 na hřbitově ve
Fürstenbergu u Ravensbrücku. Jsou zde i
oběti pochodu smrti, možná i některá
nezvěstná Lidická žena - ale to je pouhá
hypotéza…

Wolfgang Schütze z Drážďan a Sabine
Ahrend z Památníku KT Ravensbrück na
trase u pomníku obětem pochodů smrti z
KT Sachsenhausen v Lindowě. Čeští
přeživší vězni tohoto pochodu smrti
poskytly útočiště Lidickým ženám v lese u
Crivitz.

6. ROČNÍK POCHODU LIDICKÝCH ŽEN – PROPOZICE
K jádru pěších turistů se může přidat kdokoliv na trati. Jedinou podmínkou je, že
zvolenou jedno, či vícedenní trasu bez potíží zdolá. Pochod je na vlastní nebezpečí
vlastními silami a vlastním zásobením i noclehem. Je třeba mít neustále na mysli, že
pochod jde po stopách transportu smrti. Aby byla zachována autentická trasa i
podmínky pochodu uskutečněného ženami, které byli tři roky internovány
v koncentračním táboře Ravensbrück, je třeba se přizpůsobit i podmínkám, za kterých
transport na konci války probíhal. Na cestě ženy neměly možnost ubytování – po cestě
zajít do restaurace – spalo se většinou pod širým nebem na nepřátelském území, kde
pomáhaly samy sobě.
Ravensbrück – Crivitz 2016
27.4. Ravensbrück – příjezd, večer položení květin u památníku obětem KT
28.4. Ravensbrück – Ahrensberg – Wesenberg - Mirow-Rechlin 37.0 km
29.4. Rechlin – Röbel/Müritz – Sietow – Malchow
32.0 km
30.4. Malchow – Alt Schwerin – Karow – Goldberg
26.0 km
1.5. Goldberg – Mestlin – Zelkow – Crivitz 32.0 km
2.5. Crivitz – položení květin u památníku Pochodů smrti, návrat do ČR
Total 4 dny/ 127 km
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Ravensbrück – Nový Bor 2016
Nový Bor/Česká Lípa – vzpomínková akce na počest příchodu pěti Lidických žen
z KT Ravensbrück, položení květin u Lidické lípy v Novém Boru a výsadba dceřiné
Lidické hrušně u bývalé budovy kláštera v České Lípě.
Další akce:
17.2. Česká Třebová – Jehnědí – Svatý Jiří – Choceň - po trase pochodu smrti
válečných zajatců
18.4. Varnsdorf – Nový Bor- Skalice – upomínkový pochod českou částí trasy
pochodu smrti z KT Schwarzheide z Varnsdorfu do Skalice u České Lípy
23.4. Dolní Libchava – Benešov n. Ploučnicí – Rabštejn – po trase pochodu smrti
válečných zajatců
21.5. Žihle – Mladotice – Královice – odhalení pamětní desky na nádraží v Žihli,
obětem transportu smrti z KT Buchenwald, Ossendorf a Halle, upomínkový pochod na
cestu osvobozených věžňů, přednáška
23.5. Janov u Nového Boru, odhalení pamětní desky rodačky Emmy GörlichJebautzké, vězeňkyně KT Ravensbrück, přednáška
4.-5.6. Cínovec, položení květin u pamětní desky návratu 46 Lidických žen do vlasti
v roce 1945.
Kontakt: milena.mestecka@gmail.com, tel. 724 639 064, Antonín Nešpor, OS Lidice,
www.lidice.cz

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT DO KLADENSKÉHO
GYMNÁZIA
Text: Pavel Horešovský

Vážení spoluobčané,
dne 10. června 1942 v ranních hodinách
bylo do kladenské reálky přivezeno 196
žen a 98 dětí, které tam spolu prožily tři
dny, než byly děti ženám odebrány.
Většina matek již své děti nikdy
neviděla. Ženy byly transportovány do
koncentračního tábora Ravensbrücku a
sedm dětí do jednoho roku,
nejmladšímu bylo čtrnáct dní a
nejstaršímu pět měsíců, bylo převezeno
do Prahy. Již v kladenské reálce byly
vybrány dvě děti na tzv. převýchovu.
Ostatní děti byly odvezeny do Lodže.
Tam bylo vybráno dalších 7 dětí na

náležitou převýchovu. Zbylých 82 dětí
bylo na začátku července 1942 ve
vyhlazovacím táboře Chelmno
usmrceno v plynových autech.
Po lidické tragédii se narodilo ještě 7
dětí, šest dětí v Praze v Dykově ulici,
z nichž dvě žijí, o osudu dalších čtyř se
dodnes neví. Sedmé dítě se narodilo
v říjnu roku 1942 v KT Ravensbrück a
bylo okamžitě usmrceno.
Po válce se zpět do vlasti a Lidic vrátilo
143 žen a 17 dětí. Lidická tragédie si
vyžádala 340 obětí.
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Každoročně 10. června v osm hodin se
ženy a děti, které přežily lidickou
tragédii, setkávají v kladenském
gymnáziu, aby tam položením kytičky a
chvilkou ticha uctily památku
nevinných obětí.
Tohoto pietního aktu se též zúčastňují
rodinní příslušníci a široká veřejnost.
Pietní akt začíná položením květin
v tělocvičně, poté zavěšením kytice na

budovu gymnázia a končí položením
kytic u sochy Matky, akt je zakončen
krátkým proslovem.
Proto mi dovolte, vážení spoluobčané,
abych vás pozval na tento malý pietní
akt, který pořádá OO ČSBS Lidice, OÚ
Lidice a Památník Lidice.
Doprava je zajištěna autobusem od OÚ
Lidice.

Kontaktní osoba: Pavel Horešovský, 604 160 867

VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII
Rádi bychom Vás pozvali na
dubnovou výtvarnou dílnu pro děti
s názvem „Čarodějné tvoření
s Kokešem“, která se uskuteční
v sobotu 23. dubna 2016.
Dílna probíhá od 14 do 16 hodin
v Lidické galerii. Poplatek za dílnu je
30,- Kč, kostým je vítaný. –
Vzhledem k omezenému počtu míst
rezervujte na: brabnikova@lidicememorial.cz, tel. M. Brábníková
312 253 063, 778 735 785 nebo
osobně v recepci LG.

Fotografický workshop pro
veřejnost

Praktický fotografický workshop na
téma krajinné fotografie je určen pro
všechny nadšené zájemce o
fotografii. Naučíte se pracovat
s přirozeným světlem a vyzkoušíte si
práci v terénu. Workshop probíhá
pod vedením profesionálního
fotografa Martina Homoly od 13 do
17 hodin v Lidické galerii. Poplatek
za workshop je 200,- Kč. Vlastní fotoaparát s sebou. Vzhledem k omezenému počtu
míst rezervujte na: brabnikova@lidice-memorial.cz, tel. M. Brábníková 312 253 063,
778 735 785 nebo osobně v recepci LG.
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. - OÁZY

Text: Michaela Indráková

Začalo nejen astronomické jaro, ale už i snad to opravdové. Sluníčko nám svítí,
velikonoční výstava i samotné Velikonoce jsou za námi a před námi měsíc duben.
Jsem ráda, že se i tento poslední čtvrtek v měsíci uskuteční v Oáze letos již 3. Setkání
z cyklu „Lidický senior 2016“. A tentokrát s hostem, kterého sama znám spíše
v opačném gardu. Kdy on je průvodcem a organizátorem, případně skrytým
posluchačem vzadu. Na čtvrtek 28. dubna 2016 přijal naše pozvání další významný
zástupce z řad osobností úzce spojených s obcí Lidice. Čest besedovat s paní
starostkou Veronikou Kellerovou už jsme měli a tentokrát strávíme příjemné
odpoledne s ředitelem Památníku Lidice JUDr. Miloušem Červenclem. Povídat si
budeme mimo jiné o jeho pracovních začátcích, o cestě do Památníku Lidice, o
samotném ředitelování, ale třeba i o tom, jaké to je setkávat se každý týden (možná i
každý den) s nějakou více či méně známou a významnou osobností české kultury
apod.
Společnost Concordia Pax (mimo to, že je významným spoluorganizátorem
„Lidického seniora 2016“) připravila pro lidické občany další překvapení. A to
nabídku zajímavých pobytů pro seniory po celé České republice. Pro lidické seniory a
jejich doprovod ještě s 10% slevou oproti běžné nabídce. Když jsme se s partnerem na
Internetu dívali na některé nabízené hotely a jejich krásné a atraktivní okolí, nemít
tříměsíční miminko, hned balíme batoh či kufry a někam na týden vyrazíme. Doufám,
že nabídka osloví i některé z Vás. Více informací o jednotlivých pobytech naleznete
v samostatné nabídce a na stránkách http://www.concordiapax.cz či e-mailu
info@concordiapax.cz a také každé úterý mezi 13-16 hodinou v Oáze, kde v tomto čase
probíhá i pravidelný kroužek.
Na závěr mi dovolte poděkovat některým obyvatelům Oázy, paní Nešporové, paní
Macháčkové a dalším vystavovatelům za přípravu krásné velikonoční výstavy. Měla
jsem (a stále mám) z ní velikou radost. Byla to pro mě (jako pro abstinující
organizátorku) letos pastva pro oči a past pro peněženku. Což mi ovšem nevadí, neb
nádherné výrobky za lidové ceny mi a mým blízkým udělaly velkou radost a některé
stále dělají. Všem, kteří si našli čas a chuť se přijít s obyvateli či zaměstnanci
Mementa „předvelikonočně“ naladit, na tomto místě mnohokrát děkuji. Přeji Vám
krásné jarní dny plné sluníčka a klidnou a spokojenou duši.
PROGRAM NA DUBEN 2016
Každé úterý od 13:00 do 16:00 – Klub Oáza
V něm se tento měsíc bude trénovat paměť, vyrábět ruční výrobky, povídat apod.
Přijďte si sami něco zkusit vyrobit. Rádi uvítáme mezi sebou i zájemce z řad široké
veřejnosti.
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 28. 4. od 15:00 – Lidický senior 2016
Vyprávění a posezení při kávě, čaji a něčem na zub se zajímavým hostem MUDr.
Miloušem Červenclem. Srdečně zveme všechny – nejen seniory a nejen z Lidic.
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nabízí v rámci partnerství s o.p.s. Memento Lidice

POBYTY PRO SENIORY – ROK 2016
pro lidické občany v cenách snížených o 10 % proti běžným seniorským cenám

Všechny pobyty týdenní, s plnou penzí

Česká republika
HOTEL ARNICA
Háj p.Klínovcem,Krušné hory
(5.-19.6., 17.7.-14.8., 4.-25.9.)
HOTEL ASTORIA
Janské Lázně, Krkonoše
(23.7.-6.8., 20.-27.08.,10.-17.9.)
HOTEL ENGADIN
Železná Ruda, Šumava
(9.7.-8.10.)
HOTEL KORMORÁN
Zlenice, Posázaví
(16.4.-22.10.)
HOTEL LOVECKÁ MUMLAVA Harrachov, Krkonoše
(12.6.-14.8., 4.9.-23.10.)
Pec pod Sněžkou, Krkonoše
HOTEL PRVOSENKA
(25.6.-10.9.)
HOTEL ŽÁKOVA HORA
Herálec, Žďárské vrchy
(29.5.-26.6., 24.7.-25.9.)
MASARYKOVA CHATA
Deštné v Orlických horách
(23.4.-24.9.)
PENSION PROTĚŽ
Lázně Libverda, Jizerské hory
(3.4.-12.6., 19.6.-17.7.,31.7.-23.10.)
Jeseník, Jeseníky
PENSION U PETRA
(3.4.-25.9.)
CAFÉ RESTAURANT
Abertamy, Krušné hory
(19.3.-27.11.)

Lidická cena v Kč
2.550,2.960,3.150,3.150,3.460,2.690,3.690,3.060,3.240,3.780,2.970,-

Chorvatsko
HOTEL JADRAN PLAVI
Vodice (včetně dopravy autobusem)
7.190,(3.6.-12.6., 16.9.-25.9.)
Ceny platí pro seniory 55+ a invalidní důchodce – v obou případech i pro doprovod.
BLIŽŠÍ INFORMACE: OÁZA, J. Stříbrného 162, Lidice
každé úterý /13 až 16 h. (podrobné prospekty k pobytům a předběžné přihlášky)
čtvrtky 31.3., 28.4., 26.5. /13 až 17 h. (závazná přihláška a zaplacení pobytu)
nebo Klub Královská louka, U Královské louky 5, Praha 5 (u Smíchovského nádraží)
každé úterý / 16 až 18 h.
popř. tel. 776 778 514 (CONCORDIA - Ing. Smrčina), E-mail: info@concordiapax.cz
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SOUSEDSKÁ ZABIJAČKA POPRVÉ
Text: Michaela Klapalová

Foto: František Hejma

Nebudu se tady moc rozepisovat, fotky stejně prozradí více, než stovky písmenek 
Na první ročník naší sousedské zabijačky jsem
neodolala, přivstala si a šla vše očíhnout už za
brzkých ranních hodin. Všichni chlapi měli
napilno a připravovali, co je kde potřeba, voda
se vařila, čuník visel a já už si vesele
představovala ty jelítka, škvarečky a
prdelačku….mňam!

Nevím jak vy, ale já jsem nakonec ochutnala úplně všechno, co šlo – koneckonců byl
to skvělý zážitek, který jsme si moc užili….a každý po svém 
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Přípravy vrcholí a čeká
se na první hladové
občany, kteří si místo
oběda přijdou do
hospůdky na prdelačku
a gulášek…..
Zamlouvám si místo
v první řadě a
protekční porci 
Velký hitem se stala i
zástěra s nápisem
„Domácí zabijačka“,
která frčela a toho dne
se stala módním
trhákem, každý ji
musel mít. I my 
Mezitím se všichni ptají po jitrničkách, ale na těch se teprve usilovně pracuje…

Mistr řezník přistihnut při
občerstvení aneb pitný režim
byl na naší zabijačce zajištěn
dosyta, nikoliv do polopita.
Na konec přišla se skvělou
náladou i kapela, která doplnila
tenhle nezapomenutelný večer (i
když já si místy nepamatuji) a
tak mi nezbývá než dodat, že už
se moc těším na druhý ročník
téhle fajnové akce!
Čuníkům zdar!
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LIDICKÝ TURISTA – TAJEMNÉ MAKOTŘASY
Text a foto: Michaela Klapalová, více na www.ceskyturista.blogspot.cz

Dnes se podíváme za roh do nedalekých Makotřas a bude to maličko
zavánět tajemnem …
Víska Makotřasy se rozkládá v nadmořské výšce 298 až 235 metrů v otevřeném mělkém údolí
po obou stranách Lidického potoka. Ze severovýchodní strany ji míjí rychlostní silnice R7, na
západě sousedí s pietním územím
Lidice. Co by nás mohlo opravdu
zajímat, je fakt, že Makotřasy
jsou velmi významnou
archeologickou lokalitou. Při
výzkumu v průběhu výstavby
rychlostní silnice v roce 1961
byla východně od vsi na malé
vyvýšenině nad soutokem
Dolanského a Lidického potoka
objevena neolitická osada lidu
nálevkovitých pohárů z období
kolem roku 3500 př.n.l. Pocházejí
odtud nejstarší doklady
zpracování kovů na našem území
(wow!) - čtyři do země zapuštěné okrouhlé pece, kusy mědi, měděné strusky a zlomek
hliněného tavícího tyglíku. Bylo zjištěno ohrazení čtvercové plochy s nejasným, snad
kultovním, účelem, podle některých autorů astronomicky orientované. A u tohoto tajemného
nálezu teď pěkně přibrzdíme, protože mě tajemno velmi zajímá. Archeologové tedy nejdříve
objevili osadu. Její součástí byla i podivná geometrická stavba, čtvercový kamenný příkop.
Jeho půdorys má rozměry 300x300 metrů a vytvořený čtverec je takřka dokonalý. Nic
nesvědčí o tom, že by šlo o nějakou ohradu, opevnění. Když ale stavba neplnila obranný účel,
k čemu tedy vlastně byla? Prý mohla sloužit jako místo různých obřadů, nebo jako rolnický
kalendář vycházející z pohybu nebeských těles. Tím odkazuje na Stonehenge, který je
pravděpodobně také propojen s hvězdnou oblohou. Původ rituálního místa v Mako ale sahá o
pořádný kus zpátky do minulosti, protože stavba je dokonce starší než egyptské pyramidy.
(Tak tohle je asi tak to místo, kdy začnete áchat a necháte si malinko naskočit husí kůži :))
Zajímavé je i pohřebiště. Mezi kosterními pozůstatky se našly jak kostry pohřbené s milodary,
tak pouze pohozená těla například s odseknutými hlavami. Že by lidské obětí a rituální
vraždy? Někde jsem četla, že výroba mědi tu mohla souviset se zasvěcením kovářům nebo
válečníkům, ale archeologický výzkum bohužel netrval tak dlouho, aby toto mohlo být
potvrzeno. Většina badatelů se přiklání k názoru, že se přeci jen jedná o vůbec nejstarší
astronomickou observatoř v Evropě vůbec, která svědčí o vyspělosti tehdejší civilizace. Ve
čtverci je možno najít přímky východu Slunce při slunovratu, východ Měsíce a pohyby
dalších nebeských těles. A s těmito informacemi je prý možné vytvořit velice přesný
kalendář. Ale i záhadologové si zde přijdou na své. Více vám o tom povím v některém
z příštích zpravodajů, abyste se mohli bát po částech 
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ABSOLUTNOWEB
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nabízíme množstevní slevy 5-40%,
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