Milí a milé,
prázdniny jsou v plném proudu a já tady pro vás mám malinko takového
„okurkového“ čtení. Samozřejmě tím myslím, že až budete zavařovat svoje okurky (já
mám 62 skleniček), tak si mezitím vším zavařováním a mytím okurek, udělejte
pauzičku s kafíčkem a počtěte si v našem Zpravodaji.
Maličko jsem se v něm vyřádila, a tak najdete po delší době opět Lidického turistu
prázdninově zaměřeného na Sněžku, spoustu zajímavých věcí ohledně grilování, tipy
na marinády, okurkovou limču a sladký dezert připravený taktéž na grilu. Prostě
s grilem můžete kamarádit celé léto, dá se na něm připravit téměř vše od snídaně po
večeři a přitom si užívat krásného počasí a přátel kolem vás.
Krom toho všeho je potřeba i v létě pečovat o naší pleť, a když jsem nyní zavalená
těma okurkama, dostala jsem náhlou inspiraci a dávám si je i na obličej, abych byla
„krásna a pekná babenka“ i na podzim a v zimě. Inspirujte se tedy i vy a udělejte si
takovou domácí pleťovou masku. Můžete si u toho přečíst o štafetovém běhu, o další
vysazené hrušni v Suchdole, ale také třeba o pietě v Ležákách či o jubilejní třísté
svatbě mého spolužáka na Růžovém sadě. Krásné léto!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, které se už i zdá o okurkách

JUBILANTI V MĚSÍCI SRPNU
STROPNICKÁ MILOSLAVA
ŠUPÍKOVÁ MARIE
VLASÁK JOSEF
KRAUSOVÁ JIŘINA

20.8.
22.8.
23.8.
24.8.

70 let
84 let
70 let
84 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti. 

UPRAVENÁ OTEVÍRACÍ DOBA NAŠÍ
LIDICKÉ POŠTY
Vážení zákazníci, z provozních důvodů bude upravena
otevírací doba pobočky Lidice následovně:
8. 8. 2016 (pondělí) - otevřeno pouze 8 - 11:30 h
9. 8. 2016 (úterý) - otevřeno pouze 8 - 11:30 h
10. 8. 2016 (středa) - otevřeno pouze 8- 11:30 h
11. 8. 2016 (čtvrtek) - otevřeno pouze 8 - 11:30 h
12. 8. 2016 (pátek) - otevřeno pouze 8 - 11:30 h
Děkujeme za pochopení!
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LIDICKÝ TURISTA: VIDĚT SNĚŽKU A ZEMŘÍT
Text a foto: Michaela Klapalová

Jsou v naší republice místa, která by měl každý z nás vidět a zažít na vlastní
kůži. Jedním z nich je myslím Sněžka. Krom toho, že je to naše nejvyšší hora,
nabízí spoustu rozmanitostí a rozšíří vám obzory: pěšky cestou na ní
vyzkoušíte svou fyzičku a výdrž, zjistíte, jestli ten s kým jdete, je parťák a
povzbuzuje vás, když už plivete plíce směrem ke Studniční hoře plazíce se
posledních pár metrů sněhem a v neposlední řadě ta panoramata, ta panoramata, ta jsou tedy
opravdu štábní!
Sněžka je naší nejvyšší horou, leží v Krkonoších na hranicích České republiky a Polska. Podle
starých měření a jak to všichni víme je vysoká 1602 m. n. m. Proto je velkým překvapením
zjištění, že má vlastně ještě o metr více. Ale co je psáno, to je dáno a nahoře na Sněžce je
psáno 1603  Přesvědčte se na vlastní oči.
Na severní polské straně
spadají srázy do údolí
Lomničky, na jižní české do
Obřího dolu. Skalnatý holý
vrchol má rozlohu bezmála 30
akrů a díky své výšce
poskytuje neomezený
panoramatický výhled do
daleké krajiny Čech a Polska a
sama za sebe mohu říci, že to
byla naprosto okouzlující
nádhera. Mám asi milion fotek,
ale nemyslím, že by dokázaly
zachytit tu krásu, ta se dá
prožít jedině na místě! Ano,
samozřejmě, jezdí nahoru i dolů lanovka, ale uznejte, je lepší být Čech, který na naší nejvyšší
horu dojde pěšky a pak může všude říkat: Jo, dokázal jsem to, došel jsem tam úplně sám a
pěšky! Nehledě na finanční fakta. Pokud jste 4 členná rodinka, tak vás výjezd tam a zpět
vyjde téměř na tisíc korun. Takže další důvod proto, nechat děcka šlapat pěškobusem 
Na vrcholu hory bylo postaveno několik staveb – polská bouda s meteorologickou stanicí,
konečná stanice lanovky z Pece pod Sněžkou, kamenný trigonometrický obelisk a 14 m
vysoká rotundová kaple sv. Vavřince, která je nejstarším objektem na vrcholu Sněžky. Asi
největší raritou je zde Česká poštovna, která je nejvýše položená v celé České republice.
Můžete tedy odtud poslat poštu s razítkem Sněžka (posílala jsem jak divá) Další neméně
důležitou věcí je fakt, že na Sněžce seženete hned několik Turistických vizitek a to nejen
české, ale i polské, takže dostatek finanční munice s sebou na vrchol!
Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 0,2 stupně, což tedy není nic moc. My na
Sněžku šplhali v květnu a na vrchol se lezlo přes sněhové jazyky, takže návštěvu s dětmi
nechte opravdu až na léto, kdy už na Sněžce sníh nebude. Teplá bunda s sebou do batůžku
vůbec neuškodí, krom nízkých teplot, to zde i silně fouká. Ostatně byla zde naměřena
rekordní rychlost větru 216 km/hod. A teď už pojďme společně na cestu. My se vydali
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na Sněžku přes Obří důl z Pece pod Sněžkou. Vybrala jsem samozřejmě ten nejobtížnější
výstup, jaký vůbec vybrat šel, ale tímto veřejně říkám, že za to mohl pán z pivovaru Hendrych
ve Vrchlabí, který nám tento výšlap doporučil, právě pro
nejkrásnější výhledy do okolí. Nelhal. Výhledy na
Studniční horu, celý Obří důl i na Sněžku byly naprosto
famozní, ovšem křivolaká, místy velmi prudká stoupání
nedělala mému příteli vůbec dobře, natož výhledy mezi
příkré srázy, které jsem si já velmi užívala a fotila vo106.
Celková délka trasy má kolem 7 km, ale tím, v jakém
terénu jí jdete, je to opravdu záhul. Určitě tento směr
nedoporučuji pro rodiny s dětmi, i já jsem musela po cestě
odpočívat a nabírat síly, a to vydržím ledacos. I proto jsme
si před dalším konečným výstupem s chutí dali v polské
boudě těsně pod Sněžkou dobré vychlazené polské
pivečko za překrásných 70 korunek českých. Bodlo jak
hrom a my se vydali na poslední úsek cesty. Ten byl pro změnu také náročný, jelikož
vrcholek nejvyšší hory byl stále ještě z části skryt sněhem. Samozřejmě to byla ta část, kterou
se chodí nahoru. A tak výstup na Sněžku může být v květnu více jak dobrodružný…ale určitě
stála za to, přestože bych výrok „Vidět Sněžku a zemřít“ upravila na „Vidět Sněžku a zemřít
už po cestě“…  Krásné prázdninové výstupy!

Může se hodit:
http://www.boudapodsnezkou.cz/
Poslední občerstvení pod Sněžkou se nachází na konci Obřího dolu, vypadá to tam
krásně a útulně, jsou tam milí lidé. Určitě doporučuji nabrat síly a dát si něco dobrého,
během cesty si na ní ještě mnohokrát vzpomenete (až jí z vrcholku uvidíte a budete si
přát, abyste se odtamtud nezvedali)
http://www.snezkalanovka.cz/
Zde zjistíte, jak to na Sněžce vypadá, jestli tam eventuálně jezdí lanovka a díky
webkamerám se můžete podívat, zda je mlha či krásně a zda tedy má cenu se na vrchol
vůbec odhodlat.
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GENERÁL GASTRO: GRILOVAČKA A VŠE KOLEM NÍ
Text: Michaela Klapalová

Znáte to, je krásně, slunko hřeje, fouká vlahý vánek, gril je roztopený a line se z něj
vůně naloženého masíčka, popíjíme k tomu domácí limču a dobré vínko….jo podle mě
tohle jsou ty nejlepší prázdninové dny, jaké znám  Tak tedy pár tipů na ně!
OKURKOVÁ LIMONÁDA
Tohle je věc, kterou jsem si zamilovala loni a od té doby neznám rafinovanější spojení
pro limonádu než okurka a voda …snad jen okurka, voda a gin!
Do džbánku nalijeme 1,5 – 2 litry vody. Omytou okurku nakrájíme na tenká kolečka a
přidáme do džbánku. Necháme minimálně půl hodiny stát, aby se vše řádně
vylouhovalo. Scedíme nebo důkladně rozmixujeme a přidáme „svou“ ingredienci.
Co může být „naší“ ingrediencí?
- citron, citronová šťáva či limetka, možná v kombinaci s domácím bezinkovým
sirupem
- kdo má rád sladké, osladíme třtinovým cukrem, popřípadě sirupem z agáve,
gurmáni namísto toho hodí špetku soli (například růžové himalájské)
- bylinky: máta, bazalka, meduňka, stévie - dodají aroma, svěžest a stévie
dokonce sladkost
- pokud budete mixovat, zkuste přidat i trochu vodního melounu
- louhovat můžeme i ve vodě z mladého kokosu
„Naše“ ingredience můžeme i různě míchat, podle toho, na co máme právě chutě a jak
moc se nám chce experimentovat. Ono mnohdy je prostě nejlepší jen okurka, meduňka
a citron 
MARINÁDY PRO NAŠE MASÍČKO
Marináda má za úkol dodat masu chuť a také ho udělat křehčí. S nimi se nebojte vůbec
experimentovat, je to věc, která se dá vyladit velmi velmi osobitě, a tak vedle sebe
můžete bez obav dát lžíci medu s hořčicí, cukr s křenem, chilli i bylinky s octem,
marmeládu a kdoví co ještě! Marinádu nemíchejte v kovových nádobách, ztrácela by
chuť a maso by mohlo mít spíš „kovovou“ chuť, o to nestojí žádný gurmán, takže mísu
doporučuji skleněnou, porcelánovou, ale i plastovou, popřípadě mikrotenové sáčky.
Musí být pravda pevnější, ale marináda se v nich skvěle rozprostře a namísto
přeskládávání, maso jen skrz sáček promasírujete.
Pepřovo-křenová marináda
Čerstvý křen dodá super říz, nastrouhejte ho pěkně ručně, ať víte, s kým máte čest.
Výpary mají totiž antibakteriální účinky a dezinfikují sliznice!
1 lžíce černého pepře, čerstvě namletého
1 lžíce naloženého zeleného pepře, nasekaného
1 lžíce celého červeného pepře, drceného
3 stroužky česneku, drcené
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2 lžíce čerstvě nastrouhaného křenu (v případě nouze použijte krenex)
1 lžička mořské soli
3 lžíce olivového oleje
Maso: hovězí vysoký roštěnec s kostí cca 2x400g, ale jakékoliv vepřovému bude také
velmi slušet, kupříkladu krkovičce.
Do mísy dáme všechny druhy pepře, česnek, křen, sůl, olivový olej a promícháme.
Přidáme maso a důkladně omasírujeme a necháme do druhého dne marinovat. Na
rozehřátém grilu opékáme dle druhu masa (vysoký roštěnec cirka 6 minutek pro
středně propečené maso), krkovičku klidně o něco déle, prostě podle vašich chuťových
pohárků, druhu masa a grilu.
Česneková chilli marináda
Pikantní a voňavá, která ladí ke kuřátku, k vepřovému, prostě téměř univerzální.
2 lžičky hrubě drceného chilli (nebo více či méně, podle vašich jazýčků)
½ lžičky uzené papriky (pokud neseženete, dejte klasickou sladkou, ale uzená má
opravdu grády!)
60 ml červeného vinného octa
1 lžíce jemně nastrouhané citronové kůry
60 ml citronové šťávy
hrst nasekané petrželky
4 stroužky česneku, drcené
125 ml olivového oleje
1 lžička soli
1 lžička čerstvě mletého pepře
Kuřátko - vcelku, čtvrtky, paličky,…nebo jakékoliv vepřové, dle chuti.
Chilli, papriku, vinný ocet, citronovou kůru a šťávu, petrželku, česnek, sůl a pepř
dobře promíchejte v míse, zalijte olejem a do mísy vložte kuře. Omasírujte, protřepte,
aby bylo maso rovnoměrně namarinované. Přikryjte a nechte odležet klidně do
druhého dne. Grilujeme, až bude maso propečené cirka 15 minutek.
No a teď už jen dezert  samozřejmě, že grilovaný…
Grilované banány s medem a skořicí
Zajímavé spojení horkého banánu a osvěžující zmrzky.
4 banány
2 lžíce medu
2 lžíce hnědého cukru
šťáva z jednoho citronu
1 lžíce másla
půl lžičky mleté skořice
pro dospěláky rum
dobrou vanilkovou zmrzlinu
Banány oloupeme, rozkrojíme podélně. V míse je zalijeme směsí medu, citronové
šťávy, rumu a skořice. Necháme asi hodinku marinovat. Alobal si namažeme máslem
a zabalíme do něj banány i s marinádou. Grilujeme osm minutek a podáváme
s kopečkem vanilkové zmrzliny.
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BUĎME KRÁSNÉ: MASKUJEME
Text: Michaela Klapalová

Léto se nám dokonale nabízí, abychom úrodu z našich zahrádek a
políček využily nejen v kuchyni a do bříška, ale abychom s její
pomocí zkrásněly…. Zkuste i vy moje vyzkoušené masky a tipy a lá
„ze spíže na obličej“  a zpestřete si tak svou koupelnovou rutinu…
Před jakýmkoliv maskováním je nutná příprava. Pleť nejprve odlíčíme, poté vyčistíme gelem
či krémem k tomu určeným, opláchneme vlažnou vodou a jemně odsajeme vodu ručníkem.
Masku naneseme od středu brady na celý obličej, krk i dekolt, klasicky vynecháme partie
kolem očí. Masku necháme působit 15-20 minut, pak masku smyjeme vlažnou vodou, lehce
osvěžíme tonikem, jemně osušíme a dodáme hydrataci krémem.
Na co je potřeba si dát pozor jsou alergie. Pokud víte o nějaké potravině, na níž jste alergičtí,
v žádném případě jí nepoužívejte jako masku. Z 90% byste měli stejnou alergickou reakci,
jako byste potravinu snědli. Pokud alergičtí nejste, ale přeci jen po nanesení ucítíte
nepříjemné pálení, svědění, ihned masku smyjte, není radno nic pokoušet.

1) Banánovo-tvarohová maska nejen proti vráskám
Do rozmačkaného banánu přidejte 3 polévkové lžíce tvarohu se žloutkem a 1
lžící smetany, dobře rozmíchejte. Naneste na pleť a dejte jí 20 minutek.
2) Okurkově-tvarohová maska pro hydrataci a regeneraci pleti
Okurka bude nyní k mání na každém rohu, což se hodí  salátovku tedy
vezmeme, nastrouháme (budou stačit dvě velké polévkové lžíce), přidáme lžíci
tvarohu. Smyjeme po 15 minutách, pokožku osvěží a hydratuje.
3) Celková hydratace
Napusťte si vanu, a do vody přidejte litr mléka a skleničku medu. Po 15
minutách v této sladké voňavé lázni bude vaše pokožka hydratovaná a
hlaďoučká na dotek, nemluvě o vaší uvolněné zrelaxované mysli.
4) Klasická okurková maska
Okurka má skvělé hydratační schopnosti a zároveň stahuje póry, což je naprostá
bomba pro naší pleť  a je nutno toho využívat vždy, když po ruce nějakou
máte. Stačí klidně oloupaná slupka nebo jí nastrouhejte a přiložte na pleť.
Můžete zjemnit lžíci jogurtu či zakysané smetany, pokud chcete. Stačí 15
minutek pro sušší pleť, pro mastnější 20, opláchneme.
5) Hydratační jablečná maska
Jablíčka nastrouháme, naneseme a necháme klidně až 30 minut. Opláchneme.
6) Maska ze spíže
Stačí olivový olej a rozšlehané vajíčko, promícháme a 20 minut relaxujeme.
7) Pro vyčištění a prokrvení
Hrst oloupaných a umletých slunečnicových jader, lžička olivového oleje,
lžička medu. Přísady promícháme, lehce zahřejeme ve vodní lázni na
snesitelnou teplotu a naneseme na pleť, 15 minut a před opláchnutím promneme
na pleti, peelingem se vám pokožka báječně prokrví.
8) Česnek
Jestli je vám divné, proč tu zmiňuji česnek, tak proto, že je to zázračné přírodní
antibiotikum, dají se s ním léčit kožní záněty a pupínky. Prostě takový bonus na
závěr v dobách nouze. Nařízni stroužek česneku, zmáčkni, až vyteče kapka
šťávy, tou ošetři při prvním náznaku pupínek a leccos bude zažehnáno 

7

PAMÁTNÍK LIDICE NAVŠTÍVILI POUTNÍCI Z DALEKÉ
DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY
Text a foto: Kateřina Řípová, www.denik.cz

Památník Lidice navštívili vzácní hosté. Byli jimi poutníci z daleké Dominikánské
republiky. Více než dvě stovky věřících se v Lidicích zastavily při cestě do Krakova,
kde se zúčastní Světových dnů mládeže a setkají se s papežem Františkem.
„Součástí úterní prohlídky Památníku Lidice byla mše na základech kostela svatého
Martina,
kterou ve
španělském
jazyce
celebroval
páter Jan
Poříz za
asistence
unhošťskéh
o kněze
Gabriela
Rijada
Mulamuhič
e,“ řekl
ředitel
památníku
Milouš
Červencl.
Příjemná hudba a tklivý zpěv se nesly od základů kostela lidickým údolím, zaznívala
tam slova úcty, pokory, ale i naděje a víra v lepší život. Nad Lidicemi se v té době
stahovala mračna ze dvou stran, hřměla bouřka, ale jako zázrakem se mraky při mši
zastavily a ustal i vítr.
Po mši přivítal poutníky ředitel Památníku Lidice a informoval je krátce o historii
obce. Následovala prohlídka pietního území, kde se poutníci zastavili zejména u
sousoší lidických dětí a vyslechli si výklad průvodkyň. Na závěr si také prohlédli
Růžový sad. „Atmosféra této návštěvy připoměla všem přítomným heslo Lidice budou
žít. Nyní již překonané stávajícím poznáním, že Lidice žijí,“ uvedl Milouš Červencl.
V příštím týdnu očekává Památník Lidice další velkou skupinu poutníků, tentokrát ze
Španělska, kteří se zde zastaví při cestě z Krakova.
„Tím se potvrzuje, že Lidice jsou ve světě stále vnímány jako významná připomínka
utrpení civilního obyvatelstva za druhé světové války,“ dodal ředitel Památníku
Lidice Milouš Červencl.
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ŠTAFETOVÝ BĚH TEREZÍN-KLADNO-LIDICE-VČELÁKOVLEŽÁKY
Text: Veronika Kellerová

Již po dvacáté osmé se uskutečnil štafetový běh k uctění památky 74. výročí
tragického vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky, který každoročně pořádá Jan Rýdlo,
čestný občan Lidic. Letošnímu ročníku udělil záštitu prezident republiky pan Miloš
Zeman a senátor Jan Veleba. Běžci se v něm postavili na trasu dlouhou 220 km a
25. června 2016 v 16:00 slavnostně vyběhli z Malé pevnosti v Památníku Terezín. Ve
20:30 položili kytici u sochy Lidické matky poblíž gymnázia na Kladně a poté doběhli
borci do Lidic, kde jim před budovou obecního úřadu pan místostarosta Tomáš Skála
navázal za obec stuhu na štafetový kolík. S dalšími stuhami se připojili členové spolku
OSL a Spolku pro vybudování památníku J. Horáka a J. Stříbrného. Své stuhy
v průběhu štafety ročníku 2016 Terezín-Kladno-Lidice-Včelákov-Ležáky navázali
také zástupci ve více jak 25 městech a obcích. Do Ležáků štafeta doběhla 26. června
v 9:45, kde jim pan starosta navázal poslední stuhu a poté se všichni zúčastnili
pietního aktu v areálu Památníku Ležáky.
Kdo by se chtěl z občanů Lidic zúčastnit dalšího ročníku a být členem štafety, může se
podívat na webové stránky www.beh-nasavrky-mtb.cz/csu nebo vám rádi poskytneme
informace na OÚ Lidice.

TŘÍSTÁ SVATBA V LIDICKÉM RŮŽOVÉM SADU
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Renata Hanzlíková

Třístá svatba se uskutečnila 8. července 2016 od 14 hodin. Své ano si řekli Markéta
Vršecká a Jaromír Šilhán.
Svatební obřad v Růžovém sadu, může to být hezká tradice, nebo je to hloupost? Tato
otázka byla položena před 11 lety.
Nevíme, jestli lze nazvat pořádání svatebních obřadů za tak, z pohledu historie,
krátkou dobu tradicí, ale víme, že mladí lidé toto místo pro uzavření sňatku
vyhledávají již jedenáct let a tak si dovolujeme nazvat obřady v Růžovém sadu tradicí.
Těch jedenáct let, od prvního uzavřeného sňatku, uteklo jako voda, novomanželům
zajisté přibylo několik vrásek, jejich
rodina se nejspíše rozrostla o dalšího
člena, nebo členy, ale my se díváme
do našeho alba, kde je zapsáno 9.
července 2005 v 15hodin byla
v Růžovém sadu oddána slečna
Michaela Nová a pan Martin Seget.
Po obřadu novomanželé vysadili
bílou růži odrůdy Pristine.
O rok později 8. července 2006 byl
do alba zapsán záznam, ve kterém se
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hovoří o sňatku slečny Hany Šilhanové a pana Aleše Kohouta, u kterých by mohla být
dopsána poznámka, že nevěsta je vnučkou lidického dítěte paní Hany Buškové rozené
Špotové, a tím i prvním přímým potomkem lidických obyvatel, který uzavřel sňatek na
pomyslném mostu spojujícím vyhlazenou obec a nové Lidice.
Ale dost pohledů
do minulosti, i
když
vše
se
proplétá
jako
pnoucí růže a
spojuje
tak
historická fakta se
současností.
V Růžovém sadu
bylo uzavřeno již
300 manželství. Je
to
neuvěřitelné
číslo, které si
nejvíce uvědomují
ti, kteří jsou vždy přítomni (matrikářka,
zastupitelé a starostové obce, zvukaři a
zaměstnanci Památníku Lidice a
zahradníci) bez kterých by obřady nešlo
uskutečnit, a jimž tak patří velký dík.
Třístý obřad v Růžovém sadu se
uskutečnil 8. Července 2016 ve 14:00
hodin. Slečna Markéta Vršecká a pan
Jaromír Šilhan byli nejen oddáni, ale i
připleteni do tohoto místa plného vůně
rozkvetlých růží a trnů, jako Jaromírova
sestra s manželem a dalších 298 párů.
Přejeme hodně štěstí, lásky, tolerance a
pochopení. Věříme, že jste si toto místo
nevybrali náhodně, ale proto, že k němu
máte vztah a úctu, a tak jak Vás vedli
Vaši rodiče, budete jednou vychovávat i
své děti.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Milí příznivci MC Lidičky,
prázdniny jsou v plném proudu tentokrát i v našem mateřském centru. Ano, po třech
letech máme pro veřejnost o prázdninách zavřeno, ale ne, že by to znamenalo, že se v
centru nic neděje. Stále průběžně opravujeme, upravujeme a vyřizujeme vše potřebné
pro provoz dětské skupiny.
V tuto chvíli také pomalu řešíme podobu provozu centra po prázdninách. Jak vše
skloubíme s dětskou skupinou, na které aktivity nám síly stačí a na které už nikoli. A
protože člověk míní a život mění, i my jsme vlivem okolností nuceni některé věci
změnit. V souvislosti s tím se obracím na vás, naše příznivce, o pomoc. Již několik let
nabízíme v odpoledních hodinách kroužky a kurzy pro děti ze školky, pro rodiče
s dětmi i pro širokou veřejnost. Protože u některých našich lektorek dochází ke
změnám, které jim už neumožní vést pro nás kroužek či kurz, hledáme v tuto chvíli
někoho, kdo by třeba měl chuť nějaký kroužek pro děti vést. Máte-li alespoň trochu
volného času, který byste rádi smysluplně využili, umíte nebo rozumíte nějaké oblasti
a rádi byste své znalosti, zkušenosti a dovednosti předávali dál a navíc máte rádi práci
s dětmi, pak se nám určitě ozvěte! Budeme rádi za jakýkoli nápad, podnět a pomocnou
ruku. V případě zájmu vést nějaký kroužek nebo kurz nám prosím napište na
info@mclidicky.cz nebo volejte na tel. 605 806 074.
Pevně věříme, že se mezi vámi najdou nadšenci, kteří nám rádi pomohou!

VSTUPENKY NA DVANÁCTÝ ROČNÍK
ZIMNÍCH VEČERŮ PRÁVĚ V PRODEJI

LIDICKÝCH

Text: www.lidice-memorial.cz, Jana Chourová Plachá

Vstupenky na cyklus kulturních pořadů Lidické zimní večery v sezóně 2016/2017
můžete již nyní zakoupit v recepci Lidické galerie.
Dvanáctý ročník bude zahájen 9. září 2016 unikátním Kinematografem bratří Čadíků
v zahradě Lidické galerie. V této sezoně Vás opět čeká řada křesel pro hosta, do nichž
usednou významné osobnosti jako režisér Dušan Klein, herci Pavel Kříž a Ladislav
Frej, profesor Pavel Pafko, zpěvák Štefan Margita a další.
Těšit se můžete i na koncerty vážné hudby a hostující divadelní představení.
Vstupenky na kulturní akce je možné již nyní zakoupit v recepci Lidické galerie. Cena
vstupenky na představení činí 90,- Kč, pokud není uvedeno jinak.
Prozatimní program, který bude průběžně doplňován již nyní najdete na webových
stránkách Památníku Lidice. Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že dvanáctý ročník bude stejně tak úspěšný,
jako předchozí.
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VĚNUJTE DO DEPOZITÁŘE PAMÁTNÍKU LIDICE
SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY
Text: www.lidice-memorial.cz, Renata Hanzlíková, správa depozitáře

Depozitáře muzeí a galerií skrývají většinou předměty, písemnosti a fotografie
nevyčíslitelných hodnot, ale i věci, které jsou hodnotou bezcenné, ne však pro badatele
a muzejníky.
Většinou jde o předměty denní potřeby, se kterými se každý z nás setkal třeba u
babiček v kuchyni, nebo o dokumenty, kterými je například rodný list, který vlastní
každý z nás byť v modernější podobě.
Muzeum Památníku Lidice shromažďuje sbírkové předměty, týkající se vyhlazené
obce, od konce 2. světové války. V depozitáři je ukryto necelých sedm set předmětů
různého charakteru a necelé dvě stovky fotografií, které nás nutí k zamyšlení, jak málo
zbylo po pěti stech obyvatelích středně velké obce.
Počátkem měsíce června navštívil Památník Lidice muž, který se rozhodl věnovat do
depozitáře fotografii a dokument z pozůstalosti své příbuzné, která pocházela z Lidic.
Není tedy vyloučeno, že i další lidé mohou v různých pozůstalostech objevit
dokumenty či fotografie, které mají spojitost s obcí Lidice. Pokud by se tak stalo,
budeme velice rádi, když nás oslovíte a případné předměty nám poskytnete alespoň
k naskenování, nebo k nafocení.
Informace můžete zasílat e-mailem na adresu hanzlikova@lidice-memorial.cz, nebo
nás můžete kontaktovat telefonicky na číslech 312 253 063, 312 253 755, 739 690 567
Za jakékoli informace předem děkujeme!

LIDICKÉ RŮŽE SE PREZENTOVALY NA VÝSTAVĚ
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Jana Chourová Plachá

Ve dnech 14. až 17. července
se konal již dvacátý ročník
celostátní výstavy květin
Květy v prostorách výstaviště
v Lysé nad Labem.
Své zastoupení zde tradičně
měly i růže z lidického
Růžového sadu míru a
přátelství, a to v krásné
vlastní expozici, jejíž
aranžmá realizoval Ing. Vlastimil Šindelář. Výstava Květy se každoročně stává
svátkem pro všechny milovníky křehké krásy květin a vzhledem k prázdninovému
termínu je cílem příjemných dnů letní dovolené. V rámci výstavy byl uspořádán také
5. ročník finále floristické soutěže v aranžování květin.
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VÝSADBA V SUCHDOLE U PRAHY
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Výsadbě v Suchdole u Prahy dne 25. května 2016 předcházela žádost od paní ing.
Štěpánkové MBA, jinak zástupkyně starosty Městské části Praha – Suchdol,
z loňského října.
Paní Štěpánková v ní tehdy napsala:
„…/získala jsem na Vás kontakt od Dobřichovických, s nimiž jsem se tuto středu sešla,
když jsme u nás v Suchdole slavnostně otevírali Kyzlíkovu stezku. Velmi mne zaujala
myšlenka výsadby „lidické hrušně“ a ráda bych se dozvěděla více, abych event. mohla
u nás na Suchdole domluvit zasazení/…“
Jisté je, že většina žádostí o výsadbu dceřiné hrušně přichází na adresu, dnes už
Občanského spolku Lidice, po nějaké předchozí zkušenosti, nebo na základě
doporučení, která si navzájem spříznění starostové a místopisní aktivisté sdělují a pak
už jen slov dá slovo a další vysazená hrušeň je na obzoru. Do Suchdola jsme ten den
přijeli o něco dříve, než všichni ostatní. Společně s paní Miloslavou Kalibovou jsme si
prohlédli za kaplí svatého Václava, nově vznikající sad, ve kterém jsou vysazeny
stromy, každý jeden pro místního významného občana. U doposud vysazených
ovocných stromů jsme si povšimli cedulek, odkazující na obyvatele Suchdola, kteří se
nějak zasloužili. Jako příklad lze uvést hrušeň Clappovu vysazenou na počest
generálmajora Ing. Rudolfa Pernického (1915-2005), při příležitosti udělení mu
čestného občanství in memoriam v roce
2013. Krátce po našem příjezdu přišli žáci ze
Základní školy Mikoláše Alše v Suchdole a
další občané. Paní místostarostka přivítala
v novém sadu členy Občanského spolku
Lidice a Spolku pro vybudování památníku J.
Horáka a J. Stříbrného, dále přivítala žáky a
učitele včetně ředitelky školy, paní Mgr.
Alexandry Kejharové a paní učitelky Evy
Benešové.
Poté promluvil ke shromážděným o Památné
Lidické hrušni předseda OSL pan Antonín
Nešpor a předal štěp dětem, které si samy
hrušeň do země zasadily. Následovalo vystoupení žáků místního pěveckého sboru a
pak se dostalo i na improvizovanou besedu pod širým nebem, kdy začala vyprávět o
starých Lidicích paní Miloslava Kalibová. Co dodat? Prosluněné dopoledne narušoval
sem tam jen hluk z přistávajících letadel.
Naše dceřiná hrušeň, dnes vlastně už místopisně suchdolská, se dostala do opravdu
vybrané společnosti ovocných stromů v nově vznikajícím sadu věnovanému
vzpomínce na významné suchdolské osobnosti a s touto, v pořadí již šestnáctou hrušní,
i vzpomínce věnované Lidickým.
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ZPRÁVA O PŘIVÍTÁNÍ BĚŽCŮ ŠTAFETY TEREZÍN-LIDICELEŽÁKY
Text a foto: Marcela Kalibová, Antonín Nešpor, archiv OSL

Letošního štafetového běhu, který již 28 let
organizuje a vede pan Jan Rýdlo z Nasavrk,
od r. 2013 čestný občan Lidic, se zúčastnila
jen hrstka lidických obyvatel. V sobotu dne
25. 6. 2016 před půl desátou večer doběhli
běžci z Terezína před OÚ Lidice, kde je
přivítal místostarosta obce pan Tomáš Skála,
rodina Nešporova a Kalibova. Oč méně
vítajících, o to více bylo stuh. Pan Tomáš
Skála navázal na štafetový kolík stuhu za
Obecní úřad Lidice, paní Pavla Nešporová za
Občanský spolek Lidice a pan Miroslav
Kaliba za Spolek pro vybudování památníku
J. Horáka a J. Stříbrného.
Noční běžecké štafety k uctění památky obětí
nacistického teroru v Protektorátu Böhmen
und Möhren se letos zúčastnilo 37 běžců. Nejstarším běžcem byl bývalý reprezentant Luděk
Kocián, kterému je 76 let. Do Lidic přiběhli z Terezína a po krátkém odpočinku běželi do
Prahy na Staroměstské náměstí k radnici a v noci do Ležáků, kde se ráno zúčastnili pietní
vzpomínky na tuto vyvražděnou odbojovou obec.
Ze všech obyvatel Ležáků přežily pouze dvě holčičky – sestry Jarmila a Marie Šťulíkovy.
Ostatní obyvatelé byli v Pardubickém zámečku (služebně gestapa) popraveni nebo zahynuli
v koncentračních táborech.
8. června t.r. se konala v kladenské v kladenské vědecké knihovně beseda s paní Martou
Kottovou (roz. Lašovou) s názvem „Přežila jsem Osvětim“. Paní Marta Kottová byla jako 11
letá dívka židovského původu v r. 1942 transportována se svými rodiči do Terezína, kde byl
již od počátku prosince r. 1941 internován její o 6 let starší bratr Viktor. Onen Viktor Laš,
který byla mezi 30 terezínskými vězni dovezen v červnu 1942 do Lidic k pohřbívání
zmučených a zastřelených lidických mužů. Jeho svědectví z r. 2004, poskytnuté pro nadaci
Survivors of the Shoah Visual History Foundation, tak vyvrací tvrzení vycházející
z románového zpracování lidické tragédie Františka Křeliny „Každý své břímě“, že lidičtí
muži šli na popravu smířeni s Bohem a jako ovce díky lidickému faráři Josefu Štemberkovi, a
také bohužel velmi připomíná „obhajobu“ pachatelů lidického masakru před norimberským
tribunálem. Josef Štemberka byl za své hrdinství, které nelze svědecky doložit, vyznamenán
in memoriam již dvěma vysokými státními vyznamenáními – r. 1992 řádem Tomáše Garrigua
Masaryka I. Třídy a v roce 2014 medailí Za zásluhy I. stupně.
Marta i Viktor přežili útrapy ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka, kam byli v r. 1944
z Terezína s oběma rodiči transportováni. Rodiče zahynuli pravděpodobně ihned po příjezdu
do Osvětimi, kde nad židovskými vězni vynášel ortel smrti Dr. med. Dr. phil. Josef Mengele.
Z 15 000 terezínských dětí se dožilo svobody jen 96!
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Osud Lidic je nejznámější a snad i pevně zakořeněn v myslích všech lidických potomků
žijících v znovuzrozené obci. Věřím, že malá účast
lidických občanů v sobotu 25. 6. 2016, kdy opět jako
každý rok do Lidic přiběhla štafeta lidí, která se takto
snaží aktivně a nenásilně připomínat hrůzy
nacistického teroru na českých obyvatelích, byla
způsobena tím, že nebyla dostatečně a s úctou pro
tuto aktivitu propagována. V programu Památníku
Lidice byla sice uvedena, ale přesný čas doběhnutí
štafety do Lidic uveden nebyl, ani být nemohl, v době
vydání programu. Také věřím, že následující rok
budou lidičtí občané informování a přijdou přivítat
běžce, kteří za osud jejich matek, otců, dědů a dětí již
28 let běhají.

LIDIČTÍ UCTILI PAMÁTKU ZAVRAŽDĚNÝCH
LEŽÁCKÝCH OBČANŮ
Text a foto: www.csbslidice.cz

Zástupci OV ČSBS Lidice položili květiny v Památníku Ležáky jako výraz úcty k obětem
nacistického běsnění. Akce se účastnily stovky lidí, včetně ústavních činitelů a zástupců
politických stran a společenských
organizací. Za ČSBS Lidice se
pietního aktu zúčastnili Pavel
Horešovský, manželé Klánovi,
manželé Skálovi a Jana Bobošíková.
S hlavními projevy vystoupili
předseda Poslanecké sněmovny Jan
Hamáček a místopředsedkyně Senátu
Miluše Horská. Svou zdravici
přednesl také válečný hrdina,
podplukovník v. v. Josef Holec,
příšlušník Československého
armádního sboru Ludvíka Svobody.
Mluvil o hrůzách války, které osobně
prožil, a z celého srdce popřál všem
přítomným „aby nikdy nepoznali válečné utrpení jako vypalování obcí a vyvražďování
nevinných.“ Očekávané seskoky parašutistů, které každoročně připomínají historické
momenty akcí Anthropoid a Silver A, se letos kvůli nepřízni počasí nekonaly, nad
prostranstvím přeletěl pouze vojenský vrtulník.
24. června 2016 uplynulo přesně 74 let ode dne, kdy obec Ležáky byla přepadena německými
nacisty, vyvražděna, vypálena a srovnána se zemí. Přežily pouze dvě děti, sestry Jarmila a
Marie Šťulíkovy, které byly poslány na poněmčení. Nacisté se tak pomstili hrdinným místním
občanům za pomoc vojákům, kteří se podíleli na atentátu na nenáviděného nacistu – říšského
protektora Reinharda Heydricha.
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