Milí a milé,
a je to tady, prázdniny jsou tady! - Myslím, že se většina dětí se již nemohla dočkat
posledních školních dní a nyní už plánují své letní prázdniny: u vody, na táboře,
v zahraničí i v Čechách. A já? Já jim neskonale závidím!
Ne že bych svou dovolenou neplánovala, naopak, miluju plánování výletů a cest a
nejraději ze všeho tohle všechno plánuji všem ostatním. Již v dalším čísle si tedy
přečtete další díl Lidického turisty, který měl teď maličko pauzičku. Ne že bych
neměla materiál, ale nějak jsem nenašla čas ho zpracovat. - (Já vím, hrozné výmluvy)
Držíte v rukou rozšířené číslo o 24 stranách. Příspěvků bylo tolik, že jsem měla co
dělat, abych je do tohoto čísla i tak nacpala, a nakonec jsem několik z nich musela
oželet. Grilovací speciál Generála Gastra tedy najdete až v srpnovém vydání, ale zato
jsem si na něj vyhradila dvoustranu a přes tu nepojede vlak -, ani kdyby to měl být
rychlík.
Přeji Vám příjemné prázdninové čtení, odpočívání, cestování, koupání a opalování samozřejmě s ochranným faktorem minimálně 20….
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka naložená v bazénu

JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVENCI
SEHNALOVÁ HANA
ŠILHA KAREL

7.7.
17.7.

75 let
70 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti. -

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
x Děkuji OÚ Lidice za dárek a gratulaci ku příležitosti mých narozenin předaný
místostarostou T. Skálou a také děkuji Tomášovi za milou návštěvu, kde jsme
zavzpomínali na fotbal a kamarády.
J. Smutný

x Srdečně děkuji OÚ za dárek k mým narozeninám a také děkuji paní starostce
Veronice Kellerové za blahopřání a milou návštěvu.
Květuše Muláková

x Děkuji panu místostarostovi Tomáši Skálovi za milou návštěvu a předání dárku
od OÚ k mým narozeninám.
L. Huml
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č. 12/2016
Na 12. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 23. 5. 2016 bylo
přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program OZ
b) doplacení úvěru u České spořitelny, který se týkal nákupu pozemku v zahradnictví a
ukončení tohoto účtu
c) pronajmutí nemovitosti parcelní číslo 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5, 545/6, 545/7,
545/8, 545/9, 545/10, 545/15, 545/16, 761, 771, 773, 775 obec Lidice, okres Kladno,
katastrální území Lidice zapsané na LV 10001 panu Ing. Václavu Rosenreiterovi, 270 64
Mšec 306, který vyhrál výběrové řízení za částku 12.061,70 Kč/rok
d) závěrečné úpravy rozpočtu k 31. 12. 2015
e) opravu havárie elektroinstalace v Mateřském centru Lidičky firmou Ivo Malina, Fráni
Šrámka 848, 272 04 Kladno
f) změnu nájemní smlouvy Mateřského centra Lidičky z nebytových prostor na pobytové
místnosti a užívání prostor v objektu Obecního úřadu Lidice, konkrétně hygienické
zařízení pro dospělé a úklidovou místnost
g) přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství na novou výsadbu v obci Lidice
h) přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na
Rekonstrukci parkovací plochy u hřbitova v Lidicích
i) žádost MAS Přemyslovské Střední Čechy o finanční příspěvek ve výši 5Kč na obyvatele a
rok na jejich činnost
j) Dohodu o zahájení prací na vložení vodohospodářského majetku do VKM, a.s.
k) žádost o dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Lidice, kde bude uvedena
doplňková činnost mateřské školy a to hostinská činnost, dále užívat sídlo Mateřská škola
Lidice, okres Kladno, Tokajická 161, Lidice 273 54
l) žádost pana Pokorného o pokácení stromu na parcelním čísle 143
m) výsledky poptávkového řízení na opravu brány mezi obchodním centrem a MŠ Lidice
v tomto pořadí : OMLUX INVEST s.r.o
Halya + K s.r.o.
Josef Bohuněk
n) schválilo výši prodejní ceny pozemku parc. č. 713/2 o výměře 1m2 panu Ing. Rákosovi
Ph.D za 6 Kč a panu Kolářovi za 6 Kč.
o) nabídku pana Ing. Jana Skleničky na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši
ideální ¼ na pozemku parc.č.419/7 a spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/13 na
pozemku parc.č.419/2 v katastrálním území Lidice do majetku obce
p) žádost Ing. Borovičkové o pokácení stromů
q) žádost JR RUNNING SPORT – Intersport o finanční podporu na tradiční štafetový běh a
mezinárodní koncert ve výši 5.000,- na štafetový běh a 5.000,- na mezinárodní koncert
r) žádost OO ČSBS Lidice o úhradu skupině přátel z Berlína, tato skupina se skládá ze
studentů berlínských škol a také členů skupiny Arbeitskreis Politische Bildung
s) pro opravu ubytovny a skladu v obci Lidice firmu Z-therm spol. s r.o. dle výsledků
výběrového řízení
t) návrh na vypracování projektu na elektroinstalaci v obchodním středisku
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2. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostku obce podpisem smlouvy s panem Ing. Václavem Rosenreiterem na pronajmutí
nemovitosti parcelní číslo 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5, 545/6, 545/7, 545/8,
545/9, 545/10, 545/15, 545/16, 761, 771, 773, 775 obec Lidice, okres Kladno, katastrální
území Lidice zapsané na LV 10001
b) starostku obce podpisem smlouvy s Mateřským centrem Lidičky na změnu této smlouvy
z nebytových prostor na pobytové místnosti a užívání prostor v objektu Obecního úřadu
Lidice, konkrétně hygienické zařízení pro dospělé a úklidovou místnost
c) starostku obce podpisem smlouvy se Středočeským krajem na přijetí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství na novou výsadbu v obci Lidice
d) starostku obce vyhlášením výběrového řízení na akci „ Nová výsadba v obci Lidice v ulici
Starosty Hejmy“
e) starostku obce podpisem smlouvy se Středočeským krajem na přijetí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na
Rekonstrukci parkovací plochy u hřbitova v Lidicích
f) starostku obce vyhlášením výběrového řízení na Rekonstrukci parkovací plochy u
hřbitova v Lidicích
g) starostku obce podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
h) starostku obce podpisem Dohody o zahájení prací na vložení vodohospodářského
majetku do VKM, a.s.
i) starostku obce zřízením dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Lidice
j) starostku obce podpisem smlouvy s firmu OMLUX INVEST s.r.o. na opravu brány mezi
obchodním centrem a MŠ Lidice
k) starostku obce vyvoláním jednání se zastupiteli projektu Pošta Partner
l) starostku obce podpisem Kupní smlouvy pozemku parc. č. 713/2 mezi obcí Lidice, panem
Ing. Rákosem Ph.D a panem Kolářem
m) starostku obce podpisem smlouvy s panem Ing. Janem Skleničkou o bezúplatném
převodu spoluvlastnického podílu ve výši ideální ¼ na pozemku parc. č. 419/7 a
spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/13 na pozemku parc.č.419/2 v katastrálním
území Lidice
n) starostku obce podpisem smlouvy s firmou Z-therm spol. s r.o. na opravu ubytovny a
skladu v obci Lidice
o) starostku obce vyhlášením výběrového řízení na zpracování projektu na elektroinstalaci
v obchodním středisku
3. zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) informace o projektu Pošta partner
4. Zastupitelstvo obce zamítlo:

a) možnost vystoupení cimbálové kapely pana Šmukaře po ukončení Spanilé jízdy
v prostorách zahrady lidické galerie za poplatek 20.000,- Kč

4

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č. 13/2016
Na 13. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 20. 6.2016 bylo
přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program OZ
b) dle ustanovení § 84 odst. 2 písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet a
zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad
c) žádost Mementa Lidice o.p.s. o příspěvek na rok 2016 ve výši 70.000,- Kč

LIDICKÝ POHÁR VYHRÁLI ŽÁCI TUCHLOVIC
Text: http://kladensky.denik.cz Foto: Bohumil Kučera

Vítězem nejstaršího žákovského turnaje na Kladensku – Lidického poháru, se letos
stali hráči Tuchlovic. Na druhém místě se umístil Brandýsek a třetí pak byl Zichovec.
Tuchlovice zdolaly jak Brandýsek, tak i na penalty Zichovec, když zápas v normálním
čase díky skvělému výkonu gólmana Zichovce Millera branku nenabídl. Zklamaný
Zichovec poté podlehl i Brandýsku.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Marek Ježil z Tuchlovic, nejlepším brankářem
pak Radek Miller ze Zichovce a nejmladším hráčem Ondřej Pinďák rovněž ze
Zichovce.
Výsledky: Tuchlovice-Brandýsek 4:2, Zichovec-Tuchlovice 0:0 (0:1 p.k.), BrandýsekZichovec 3:2
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ŠKOLKA NA ČABÁRNĚ
Text a foto: www.ms-lidice.cz

9. května jsme byli v centru ekologické výchovy na Čabárně. Děti z Koníků byly
nakrmit zvířátka a pohrát si na hřišti, děti ze Štěňat měly výukový program Příroda,
největší stavebnice. Opět jsme se toho hodně dozvěděli a naučili.
Děkujeme Kristýně T. a Báře B.

CELOSVĚTOVÁ VÝSTAVA V GALERII
Text a foto: www.ms-lidice.cz

V Lidické galerii se koná již 44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy. Letošní
téma je „Škola? Vzdělání!“ K nám do Lidic dorazily poštou dětské obrázky nebo
výrobky od 13 000 dětí. Balíky přišly ze 77 zemí světa. My jsme měli možnost si
výstavu prohlédnout a zúčastnit se interaktivního vzdělávacího programu. Děti nejvíc
nadchla možnost vytvořit si vlastní třídu.
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BĚHEM PRVNÍHO ČERVNOVÉHO DNE BYLY V LIDICÍCH
OTEVŘENY DVĚ NOVÉ VÝSTAVY
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, J. Chourová Plachá

Na den dětí, 1. června 2016, byly ve výstavních síních Pod Tribunou a In Memoriam
otevřeny dvě nové krátkodobé výstavy s historickou tématikou.
Ve 13 hodin se u výstavní síně Pod Tribunou sešly dvě desítky hostů, aby zde
přihlížely vernisáži krátkodobé výstavy Cesta k velkému vítězství nad nacismem: Od
Stalingradu do Prahy. Jejím patronem je
europoslanec Jiří Maštálka, který pronesl i úvodní
slovo.
Výstava je připomenutím obětí za mír a svobodu
během těžké cesty k vítězství nad nacistickým
režimem. Do lidického památníku na její otevření
zavítali také poslankyně Miloslava Vostrá, poslanec
Stanislav Grospič a první tajemník Ruského
velvyslanectví v Praze Alexey Kolmakov, který
pronesl zdravici.
Slavnostní pásku přestřihli Jiří Maštálka, Miloslava
Vostrá a přeživší lidický pamětník Pavel
Horešovský.
Po prohlídce výstavy, která bude Pod Tribunou
k vidění až do konce letošního roku, a malém
občerstvení, se přítomní hosté přesunuli k výstavní
síni In Memoriam, kde se konala druhá vernisáž, konkrétně výstavy Nansenova
nadace – nečekaná záchrana ze severu. Odborné slovo přednesla předsedkyně
Okrašlovacího spolku pro Lomnici a okolí paní Barbora Antonová. Zmínila význam
Nansenovy nadace založené roku 1937 Oddem Nansenem, jehož záchrannou činnost
lze přirovnat ke známějšímu hrdinovi siru Nicholasi Wintonovi. Po přestřižení
slavnostní pásky paní
Antonovou, ředitelem
buštěhradské ZUŠ panem
Bednářem a zaměstnankyní
Památníku Lidice byla výstava
zpřístupněna veřejnosti. V In
Memoriam bude nainstalována
až do konce srpna tohoto roku.
Obě dvě vernisáže svým
kytarovým mistrovstvím
doprovodil Petr Štěpán ze ZUŠ
v Buštěhradu. Výstavy jsou
zpřístupněny zdarma v otevírací době muzea.
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12. ROČNÍK LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

TERMÍN: září 2016 až březen 2017
MÍSTO KONÁNÍ: Lidická galerie
Dvanáctý ročník bude zahájen 9. Září 2016 unikátním Kinematografem bratří Čadíků
v zahradě Lidické galerie. V sezóně 2016/2017 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.
Prozatimní program, který bude průběžně doplňován, naleznete níže. Změna programu
vyhrazena. Vstupenky na kulturní akce je možné již nyní zakoupit v recepci Lidické
galerie. Cena vstupenky na představení činí 90,- Kč, pokud není uvedeno jinak.

Předběžný program 2016/2017
9. 9. 2016 od 20°° hod.
Kinematograf bratří Čadíků
Sedmero krkavců, česká pohádka
Promítání v zahradě Lidické galerie
10. 9. 2016 od 20°° hod.
Kinematograf bratří Čadíků
Život je život, česká komedie
Promítání v zahradě Lidické galerie
6. 10. 2016 od 18°° hod.
Oskar a růžová paní
představení Klicperova divadla Hradec Králové
účinkují: Jan Sklenář a Martina Eliášová
13. 10. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Dušana Kleina a Pavla Kříže
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
19. 10. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro prof. Pavla Pafka
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
27. 10. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Libora Peška
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček

8

14. 11. 2016 od 18°° hod.
Ani za milion
komedie s detektivní zápletkou, účinkují: Michaela Kuklová a Marcel Vašinka
22. 11. 2016 od 18°° hod.
Koncert Maurice Ensemble
účinkují: Michaela Kapustová - mezzosoprán, Soňa Vimrová - kytara, Bledar Zajmi violoncello
28. 11. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Maroše Kramára
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
1. 12. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Štefana Margitu
večerem provází Jiří Vaníček, zpěv Štefan Margita, klavírní doprovod vlastní
8. 12. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Ladislava Freje
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
15. 12. 2016 od 18°° hod.
Vánoční galakoncert k 40. výročí pěveckého sboru Kvítek
účinkují: Pavlína Senić - soprán, Veronika Šénová - housle, Marcel Javorček varhany, Martin Fila - klavír, Karel Vencour - trubka, pěvecký sbor Kvítek z Loun
29. 3. 2016 od 18°° hod.
Kouzelný svět operety
účinkují: Pražští koncertní sólisté

OHLÉDNUTÍ ZA 11. ROČNÍKEM LIDICKÝCH ZIMNÍCH
VEČERŮ
Jedenáctý ročník populárního cyklu kulturních pořadů byl zakončen 30. března 2016
koncertem hudebního uskupení Lyra da camera. V rámci koncertu proběhl také křest
knihy přeživší lidické ženy Jaroslavy Skleničkové Vzpomínky mě stále tíží.
Sezona byla nadmíru úspěšná. Diváci měli možnost od října 2015 do března 2016
navštívit 25 představení, průměrná návštěvnost jednoho představení činila 93 osob,
což je největší počet za celých jedenáct let. Celkem tedy Lidické zimní večery
navštívilo 2327 diváků. Do křesla pro hosta usedly velké osobnosti jako Josef
Vejvoda, Zbygniew Czendlik, Robert Vano, Petr Horký, Helena Štáchová, Felix
Slováček st., Martin Homola, Miroslav Bobek, Karel Roden, Marie Tomsová, Aleš
Háma, Václav Pačes, Michal Viewegh, Tereza Bebarová, Václav Hybš, Marek Vašut,
Karel Weinlich, Kateřina Neumannová, Bohuš Matuš, Petr Hořejš a Marcel Vašinka.
Nechyběly ani koncerty vážné hudby pod taktovkou Tria Siraels, Tria 75 a skupiny
Lyra da camera. Děkujeme za přízeň všem návštěvníkům i účinkujícím!
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PUBLIKACE „LIDICE. ZROZENÍ SYMBOLU“/ V. KYNCL
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Evropská společnost vzpomíná zločinů druhé světové války
už sedm desítek let. Každý národ má místo, které se pro
něho stalo symbolem utrpení.
Jen málokteré dosáhlo světového věhlasu, byť by si to
svým významem zasloužila všechna. Lidice byly zničeny
v pomstě za smrt velitele Říšského bezpečnostního úřadu a
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
v červnu 1942. Vražda téměř všech mužů, kteří by udrželi
zbraň, děsivá smrt nevinných dětí i krutý osud lidických
žen zůstávají mementem lidické tragédie s nadnárodním
významem. Předválečný, válečný i poválečný příběh Lidic
nebyl dosud odborně zpracován. Nové dokumenty
z českých i zahraničních archivů, svědectví pamětníků i dokumenty dochované
v rodinných archivech představují Lidice jinak, než jak je známe z knih a filmů.
(Text je převzat z oficiálních webových stránek Nakladatelství Academia.)
Lidice. Zrození symbolu. Autor: Vojtěch Kyncl
Cena 590,00 Kč

SLUNEČNÝ A VESELÝ, TAKOVÝ BYL DĚTSKÝ DEN
V LIDICÍCH
Text a foto: Bohumil Kučera

První červnovou neděli
oslavily děti dodatečně svůj
svátek i v Lidicích. Účast
byla veliká, po lidickém
fotbalovém hřišti se
prohánělo přes 80 dětí.
Tradičně se plnily úlohy a
za nasbírané žetonky si děti
„nakoupily“ krásné ceny.
Určitě se našel i čas na
směnu poukázky za
svačinku a pitíčko. Děti
také využily možnosti a
nechaly si parádně a profesionálně vymalovat své tvářičky. Následovaly soutěže
v běhu, překážkové dráze a také oblíbená „formule“, kdy vítězily dětičky naložené
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v kolečku poháněném rychlonohými
tatínky, bratry, maminkami… no kdo
byl prostě ochoten a schopen. Pak se
již jen vyhlašovaly výsledky,
předávaly ceny a diplomy. A jelikož
neděle byla opravdu horká, děti
využily spuštěného zavlažování
fotbalového trávníku k osvěžení svému
a byla to velká legrace.
Poděkování za organizaci akce pro
naše děti patří Obecnímu úřadu Lidice,
MC Lidičky a členům Sokola Lidice.
A nesmíme zapomenout na
oblíbeného a zkušeného moderátora
celé akce Vaška Hanfa.
Za rok se budeme opět těšit a
objednáme si opět krásné počasí!
Galerii si můžete prohlédnout na
webových stránkách obce:
http://www.obec-lidice.cz/
v sekci Lidický online zpravodaj -

INFORMACE PRO OBČANY LIDIC: ZÁJEMCI, ZAJISTĚTE
SI PŘÍSTUP K VÍCEÚČELOVÉMU HŘIŠTI
Text a foto: www.obec-lidice.cz, Bohumil Kučera

Vážení spoluobčané,
na základě stále více se šířícího nepořádku v prostorách našeho víceúčelového hřiště,
které bylo vybudováno v minulých letech, musíme přistoupit k následujícímu opatření.
Hřiště chceme pro Vás, pro Vaše sportovní vyžití, zachovat v dobrém stavu a čistotě.
Od 1. července 2016 bude víceúčelové hřiště uzamčené a pro každý lidický dům je
na OÚ Lidice připraven k vyzvednutí ZDARMA klíč.
Prosíme všechny zájemce o užívání hřiště, aby si tedy klíče vyzvedli.
Žádáme všechny uživatele, aby hřiště po využití po sobě uklidili a řádně uzamknuli.
Respektujte pokyny Provozního řádu. Případně poškození hřiště hlaste na OÚ Lidice.
Děkujeme za pochopení. Věříme, že drobné komplikace s uzamykáním převáží
negativa plynoucí z volného provozu, který jsme si vyzkoušeli v minulých letech,
bohužel se tento režim neosvědčil. Jak hřiště a jeho okolí i přes opakované úklidy na
náklady obce vypadalo, se můžete přesvědčit na webových stránkách obce
http://www.obec-lidice.cz/ v sekci Lidický online zpravodaj.
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PRVNÍ HISTORICKÉ SETKÁNÍ SYNŮ JOSEFA HORÁKA A
JOSEFA STŘÍBRNÉHO V PÍSKU 9. 6. 2016
Text: Ing. Marcela Kalibová

Foto: archiv OSL

Spolek pro vybudování památníku
Josefa Horáka a Josefa Stříbrného
inicioval po 68 letech (1948-2016)
první setkání synů dvou lidických
občanů, letců bojujících od
r. 1939 do konce války ve Francii a
hlavně v Anglii v československé
skupině RAF.

otevřenost. Rodina Stříbrných se dvěma
malými dětmi se do Písku, rodiště paní
Radmily, uchýlila v r. 1953, kdy byla
vypovězena z pražského bytu. Josef
Stříbrný byl po únoru 1948 uvězněn. Po
3 měsících byl ale na základě intervencí
svých dvou tet z Lidic a své snoubenky
Radmily propuštěn. Nadále byl nucen
se živit manuálně, přestože byl
vynikající odborník v letecké navigaci,
nemohl tuto práci pro armádu nadále
vykonávat.
Josef Horák, který se vrátil v srpnu
1945 do vlasti se svou manželkou
Winifred a dvěma malými chlapci
Václavem a Josefem byl po únoru 1948
z armády propuštěn a tak uprchl před
vězením do Anglie, kde začal opět
pracovat v RAF. Bohužel za tři čtvrtě
roku tragicky zahynul při leteckém
neštěstí.
Na setkání padl dotaz od pana Pavla
Stříbrného, jak říkají v Anglii
Pepíčkovi. Tedy není-li to pro
Angličany nevyslovitelné. Ano, bylo to
nevyslovitelné, proto pan Josef Horák
používá v Anglii své třetí, anglické
křestní jméno Michal. Jinak je křtěný
Josef Bohumil. Jsou-li ještě dnes
pochybnosti či nevraživost v myslích
některých lidických dětí, že se „Josef
Horák do vlasti vrátil s plnými kufry,
britskou manželkou a dvěma malými
dětmi“, jak bylo 3. 6. 2016 citováno
v příloze Hospodářských novin
místopředsedou OO ČSBS Lidice,
nechť si uvědomí, že synové Josefa
Horáka a jeho manželky Winifred

Setkání proběhlo v Písku 9. 6. 2016,
v předvečer vzpomínky na lidickou
tragédii. Vzpomínalo se, jak jinak,
zejména na tragické poválečné osudy
obou lidických hrdinů. Na setkání přijel
z Anglie syn Josefa Horáka, též Josef,
rodinou dodnes zvaný Pepíček. Bohužel
jeho maminka a vdova po Josefu
Horákovi se zúčastnit nemohla.
Syn Josefa Stříbrného, Pavel, se svou
maminkou Radmilou přišel a byli jsme
všichni jejím charismatem okouzleni.
Moudrá a veselá paní, která přes těžký
život neztratila humor, přívětivost a
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dostali první jména česká – Václav a
Josef. Paní Winifred, ačkoliv měla
v Anglii rodinné zázemí, šla do
neznámé země, kde neměla kam hlavu
složit, protože domov jejího manžela
v Lidicích už neexistoval. Přesto
neváhala a následovala svého manžela,
aby rod Horáků pokračoval. Česky se
naučila a mluví česky dodnes. Z rodiny
zbyla jen Josefova sestra Anna a ta
rodinu svého bratra ubytovala v domě,
který ji a babičce Kohlíčkové byl
přidělen v Kročehlavech, jako náhradní
ubytování.
Paní Radmila Kyslíková vzpomněla
ihned po prvním setkání, jak po válce
v Kročehlavech, kde Horákovi bydleli,

chovala jednoho ze synků na klíně. Byl
to Pepíček. Také vzpomínala na paní
Winn, jak se učila česky a na její milou
povahu.
Setkání se zúčastnila také nejstarší a
jedna ze dvou dosud žijících lidických
žen, paní Miloslava Kalibová. S paní
Radmilou si měly o čem povídat. Po
obědě, který začal přípitkem a
vzpomínkou na všechny, kteří se tohoto
setkání nemohli zúčastnit, jsme šli
k pomníku účastníků II. Světové války
stojícího na travnaté ploše v dolní části
Palackého sadů, u břehu řeky Otav.
Mezi vyrytými jmény je uvedeno i
jméno Josefa Stříbrného. Pomník letců
z Písecka byl vztyčen 11. května 2006.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Milí všichni,
konečně je tady opravdové léto a s ním i zasloužené prázdniny a dovolené.
My jsme se letos po 3 letech rozhodli nechat prostory mateřského centra v době
prázdnin uzavřené.
Hlavním důvodem je příprava prostor pro provoz dětské skupiny, o jejímž otevření
jsme Vás již několikrát informovali. Během prázdnin nás tedy čeká ještě další jednání
s úřady, drobné úpravy prostor a jejich kompletní vybavení. (Rekonstrukce prostor –
nové rozvody elektroinstalace, vymalování a nové podlahy - už proběhla začátkem
května, kdy se nám v centru stala menší havárie v podobě nefunkčnosti většiny el.
zásuvek. Tato havárie nám sice v danou chvíli hodně znepříjemnila život, ale alespoň
už máme hotovo. Rádi bychom na tomto místě poděkovali paní starostce Veronice
Kellerové za rychlou a vstřícnou reakci a pomoc.)
Velkým překvapením a zároveň velkou radostí pro nás byla účast na zápisu do dětské
skupiny. Přišlo 17 zájemců! Bohužel ani my nejsme schopni takto velkou poptávku
uspokojit – hygiena a všechny další příslušné úřady nám schválili prostory pro provoz
malé dětské skupiny, tj. skupiny pro 6 dětí. Proto jsme tedy přijali 6 dětí ke
každodenní docházce a 4 děti k docházce 1 – 2x v týdnu dle volné kapacity. O děti se
bude starat kvalifikovaný personál, naše milé tety – chůvy -. Rádi bychom, aby se
naši nejmenší u nás cítili jako doma, proto se budeme snažit vytvořit milé rodinné a
bezpečné prostředí plné podnětů k rozvoji všestranných dovedností našich dětiček.
Už nyní se velmi těšíme na okamžik, kdy děti i jejich rodiče přivítáme v našich nově
zrekonstruovaných a vybavených prostorách.
Pokud Vás zajímá dětská skupina blíže, vše podstatné najdete na www.mclidicky.cz
v sekci dětská skupina.
Rádi bychom také ještě zdůraznili, že zahájením provozu dětské skupiny nekončí
činnost mateřského centra jako takového. Náš program a kroužky pro děti bude
probíhat v odpoledních hodinách a v novém školním roce se opět můžete těšit na
všechny již zavedené akce, které pro Vás za vydatné pomoci našich dobrovolníků stále
s velkou chutí a radostí pořádáme. Přejeme krásné prázdniny!
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PIETNÍ VZPOMÍNKA K 74. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE
LIDICE
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Jana Chourová Plachá

Oficiální pietní vzpomínka se uskutečnila dne 11. června 2016 u společného hrobu
zavražděných lidických mužů.
Oficiální pietní vzpomínce k 74. výročí vyhlazení obce Lidice předcházela v 9 hodin
ráno mše svatá na základech kostela svatého Martina celebrovaná arcibiskupem
olomouckým Mons. Janem Graubnerem. Mše se zúčastnilo přes sto věřících z Moravy
a Čech. Hlavní pietní akt se uskutečnil v 10 hodin u společného hrobu zavražděných
lidických mužů. Přítomni byli přeživší pamětníci lidické tragédie a jejich rodiny,
prezident republiky pan Miloš Zeman, řada ministrů, senátorů, poslanců, velvyslanců,
zástupců měst, obcí a spolupracujících zahraničních i tuzemských subjektů. Počet
oficiálních delegací byl od zřízení Památníku Lidice ve formě příspěvkové organizace
Ministerstva kultury v
roce 2000 nejvyšší.
Po kladení
květinových darů
pronesl hlavní projev
zaměřený na potírání
neonacismu prezident
republiky Miloš
Zeman, po něm s
modlitbou za oběti
lidické tragédie
vystoupil Mons. Jan
Graubner, poté
přednesl svůj projev věnovaný významu atentátu na R. Heydricha a lidických obětí
předseda Českého svazu bojovníků za svobodu pan Jaroslav Vodička a na závěr
promluvil ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl, který apelovat na média, aby
přestaly Lidice zneužívat k mediálnímu tlaku na veřejnost. Na závěr pietního aktu
zazpíval dvě dojemné písně chlapecký pěvecký sbor Bruncvík.
Poté se přítomní smuteční hosté přesunuli přes pietní území kolem Pomníku dětských
obětí války na nádvoří muzea, kde byl pod mottem "Děti zpívají lidickým dětem"
slavnostně zahájen 10. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Světlo
za Lidice. Osobní záštitu přehlídce tradičně udělil místopředseda Senátu PČR pan
Přemysl Sobotka, uměleckou záštitu letos převzala paní Helena Vondráčková, která
svým vystoupením celý program zahájila. Při zahájení přehlídky byl Památníku Lidice
z rukou manželů Gerrardových a zástupce britského velvyslanectví pana Voase předán
finanční dar ve výši 140 tisíc korun věnovaný neziskovou organizací The Friends of
Barnett Stross. Vše se odehrálo za přítomnosti Čestné stráže Armády České republiky.
Do 14:00 hodin se na pódiu vystřídalo a vystoupilo celkem patnáct dětských
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pěveckých sborů
- čtrnáct
zástupců
jednotlivých
krajů České
republiky a jeden
hostující sbor.
Součástí
programu pietní
vzpomínky bylo
také udílení
Pamětních
odznaků
Památníku
Lidice, které se
uskutečnilo ve výstavní síni Pod Tribunou od 12:30 hodin. Ředitel Památníku Lidice
při této významné příležitosti udělil pamětní odznaky těm, kteří se dlouhodobě
nezištně podílejí na rozvoji Památníku Lidice a uchování paměti na lidickou tragédii.
Vstup do výstavních prostor muzea i galerie byl pro návštěvníky po celý den zdarma.
Děkujeme všem, kteří přišli uctít památky obětí lidické tragédie.

KLADENSKÉ GYMNÁZIUM – NĚMÝ SVĚDEK MASAKRU
Text: www.csbslidice.cz

Foto: Martin Homola, ABC photo

Přeživší děti lidického masakru, jejich potomci, ústavní činitelé, zástupci státní správy
a samosprávy i řady společenských organizací a široká veřejnost se sešli u gymnázia v
Kladně, aby si připomněli 74. výročí vypálení obce Lidice. V tento den němečtí
nacisté zastřelili
lidické
muže.
Lidické ženy a
děti umístili do
kladenského
gymnázia
do
tělocvičny,
lidické
matky
prožily poslední
společné chvíle
se svými dětmi.
Lidické
ženy
byly
poté
deportovány do
koncentračních
táborů a lidické
děti byly nacisty buď zavražděny, nebo poslány na poněmčení. Květiny na podlaze
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tělocvičny gymnázia označují místa, kde trávily poslední společné chvíle na slámě
lidické matky se svými dětmi. Tuto velmi emotivní pietní vzpomínku na děsu plné a
kruté nacistické zvěrstvo pravidelně po mnoho let pořádá místopředseda ČSBS Lidice
bratr
Pavel
Horešovský, za
což mu patří
velký dík. V
letošním roce
doznala pieta u
kladenského
gymnázia
významné
změny.
Na
návrh
členky
ČSBS Lidice
Marie Šupíkové
byl
změněn
příchod
do
tělocvičny
kladenského gymnázia. Sestra Šupíková vzpomínala, že je nacisté hnali přes dvůr
gymnázia a do tělocvičny vstupovali zadním vchodem. Stejnou trasou dnes po 74
letech absolvovali přeživší lidické děti se všemi, kteří přišli vzdát úctu obětem. Řada
účastníků pietního aktu, včetně členů ČSBS Lidice položila květinové dary také k
hrobu lidických mužů.

POKLAD PRO MŠ HŘEBEČ
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Již třetím rokem jsme ve spolupráci s mateřskou školou Valentýnka ze Hřebče,
připravovali cestu za pokladem. Tentokrát byla řada na nás. S dětmi z velké třídy jsme
hned ráno vyrazili připravit trasu. Po cestě jsme vázali fáborky a schovávali lístečky
s úkoly. Na konci cesty čekal na děti ze Hřebče poklad. My jsme se po posilnění u
Obecního úřadu, vydali po cyklostezce zpátky do Lidic.
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POMNÍK LIDICKÝM OBYVATELŮM PADLÝM V PRVNÍ
SVĚTOVÉ VÁLCE
Foto: www.lidice-memorial.cz, J. Chourová Plachá

Na pietním území
v Lidicích byl 20.
května 2016 odhalen
pomník „Pro věčnou
paměť těm, kteří své
životy, štěstí svých
rodin, za svobodu, za
vlast v roce 19141918 obětovali.“
Na místě pomníku
lidickým obětem
první světové války,
který se nacházel na
pietním území
nedaleko potoka, byl vztyčen pomník nový. Současné znění textu a jmen je shodné se
zněním textu na historickém pomníku, který stával ve starých Lidicích a byl zničen
nacisty v roce 1942.
¨

PRVŇÁČCI U LIDICKÉ HRUŠNĚ
Text: Marie Protivová, učitelka ZŠ Velvarská, Kladno

V pátek 10. června, v den výročí Lidické tragédie, se žáci první třídy seznámili s
Poslem naděje, který už několik let roste v učebně v přírodě při ZŠ a MŠ Velvarská v
Kladně-Švermově. Poslechli si příběh o tom, co se v Lidicích odehrálo i vyprávění o
památné Lidické hrušni. Na fotografiích mohli vidět, jak jejich starší spolužáci spolu s
paní ředitelkou Jaroslavou Kasákovou a s panem učitelem Petrem Störzerem – jejich
třídním panem učitelem - před čtyřmi lety vysazovali dceřiný štěp tohoto vzácného
stromu. Stromek od té doby povyrostl a daří se mu dobře. Na jaře byl obsypaný květy,
malých hruštiček děti ale napočítaly jen několik. Jestli některá z nich dozraje, uvidíme
až na podzim.

V ČESKÉ LÍPĚ A NOVÉM BORU SE 23. KVĚTNA
VZPOMÍNALO NA ŽENY Z RAVENSBRÜCKU
Text: Antonín Nešpor

Foto: archiv OSL

Program celodenní akce začal v České Lípě na náměstí Osvobození, kde se sešli
zástupci a občané společně s místními studenty, aby zde společně se členy delegace
z Občanského spolku Lidice a Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a
Josefa Stříbrného v Lidicích, vysadili již 15. dceřinou hrušeň. Paní starostka České
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Lípy Mgr. Romana Žatecká, přivítala přítomné, v emotivním proslovu seznámila nás
mimo jiné s tím, jak si doma připomínali vyhlazení Lidic, ve stejný den, 10. června,
kdy se narodila její maminka. Výsadbu hrušně přivítal písněmi soubor z místní ZUŠ.
Po projevech zástupců všech interesovaných organizací byli vyzváni všichni
shromáždění, aby přiložili ruku k tomuto symbolickému dílu. Poté shromáždění a
hosté položili k památníku osvobození květiny. Před zdejším muzeem u pamětní desky
si pak připomněli, jak zde Lidické ženy strávily první noc ve svobodné vlasti.
Program českolipských a novoborských odbojářů pokračoval v Novém Boru ve
Dvořákových sadech, kde ukončila svůj pochod pětice Lidických žen. Je zde vysazena
stejnojmenná lípa, u níž je pamětní deska.
Odpolední program pokračoval v Janově, kde byla odhalena na rodném domě deska
Emmě Jebautzké za přítomnosti její dcery Anežky. Historický exkurz do pohnutého
osudu paní Emmy přednesl pan Stanislav Motl.

Při podvečerní besedě uspořádané v Navrátilově sále v Novém Boru historikem,
panem Vladislavem Jindrou, věnované tématu návratu žen z Ravensbrücku domů,
vystoupili s odpověďmi na dotazy z publika přítomní synové dvou Lidických žen –
Ing. Miroslav Kaliba a Antonín Nešpor. Paní Milena Městecká pak pohovořila o
letošním šestém ročníku rekonstrukce transportů smrti a vyzvala přítomné ke
spolupráci v dalších ročnících. Je nezbytné připomenout i další vzácné hosty, kteří se
všech pořádaných akcí zúčastnili. Kateřina Kočková, členka Ravensbrückého výboru,
starosta Nového Boru Jaromír Dvořák a pořadatelé pan Zbyněk Cincibus, předseda
ČSBS v České Lípě a Josef Doškář, předseda ČsOL Nový Bor.
Po takto vydařených akcích – výsadbě hrušně v Liberci, shromáždění u Památné
Lidické hrušně a následné výstavy hrušňové sbírky v Oáze, byl dnešní den dalším
úspěchem našeho spolku v naplňování odkazu Lidických žen – rozšiřování povědomí
o Lidické historii. V tomto kontextu vysadíme do prázdnin ještě jednu hrušeň.
Děkujeme tímto za dobrou spolupráci Českolipským a Novoborským organizátorům,
všem členům spolků i sympatizantům, podporujícím naši činnost.
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. - OÁZY
Text: Michaela Indráková

Každý rok má dvanáct měsíců. Který měsíc máte nejraději? Většina školou povinných dětí by
nejspíš řekla červenec. „A proč?“ „No protože začínají prázdniny!“ Já bych určitě odpověděla
stejně. Sice už řadu let nejsem dítě školou povinné, ale vzpomínky na tyto krásné časy jsou
stále živé. A to je asi dobře.
Takže počátkem července vyhlašuje dvouměsíční prázdniny i kroužek Klub Oáza a cyklus
„Lidický senior 2016“. Nicméně už v září se na Vás opět těšíme. A doufáme, že aktivit
Mementa Lidice přibude.
Řada z vás bude trávit prázdniny na chalupách, vyrazíte na výlety, popř. kratší či delší
dovolenou. Možná že však leckdo zůstane po část prázdnin i doma a bude se třeba v klidu
věnovat nějakému drobnému či většímu úklidu domácnosti a šatních skříní. Nebo na někoho
při balení kufrů na dovolenou ze skříně vypadnou i věci, jež už dávno nepotřebuje. A proč se
o tak málo populární věci jako úklid zmiňuji? Před časem nás opět požádala Diakonie
Broumov o pomoc při sběru šatstva a podobných níže uvedených věcí. Řada z vás se do
sbírky v minulých letech zapojila, a proto doufáme, že vás sbírka osloví i nyní. Věci bychom
od vás rádi vybrali během měsíce září a v říjnu je předali Diakonii. O přesných termínech a
časech, kdy budete moci věci do Oázy nosit, Vám dám vědět v zářijovém zpravodaji.
Nicméně z vlastní zkušenosti vím, že je dobré o sbírce vědět již s předstihem – počítat s ní a
při probírání se šatníkem věci nevyhazovat nebo se třeba sbírkou k úklidu přímo motivovat.
Všem pravidelným i náhodným čtenářům tohoto článku přeji krásný začátek prázdnin, hodně
odpočinku, příjemných letních dovolenkových dní a hodně sil při třídění potřebných a
nepotřebných věcí -

Nepotřebné
p
věci potřebným
p
ý lidem

Zdroj: http://www.diakoniebroumov.cz

Darovat můžete především tyto potřebné věci:
-

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

Pokud se chcete dozvědět více informací o samotné sbírce a především o tom, co se stane s Vámi
darovanými věcmi, tak můžete nahlédnout na: http://www.diakoniebroumov.cz.
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VZPOMÍNKOVÁ AKCE V MEXIKU
Text a foto: Edna Roig

Vážení přátelé,
dnes jsem byla informována o průběhu vzpomínkové akce k 74. výročí lidické tragédie za
účasti prezidenta republiky Miloše Zemana, mnoha dalších místních organizací a státních
představitelů, včetně 35 velvyslanců z celého světa a položením 100 věnců.
Jsem ráda, že Vám mohu poslat fotografii ze včerejší vzpomínkové akce zde v San JerónimoLidice, které se kromě představitelů městské části zúčastnilo také pět velvyslanců: Rusia,
Alemania, Austria, Israel, Chequia y México - San Jerónimo Lidice Starosta Lic. Fernando
Mercado Guaida, Mis niños del Coro y Yo.
Srdečně vás všechny zdravím a těším se na další setkání letos.
Edna z Mexika

UCTĚNÍ PAMÁTKY V CENTRU HAVANY
Text a foto: Daniela Plocková, asistentka VZÚ Havana, Velvyslanectví České republiky

Uctění památky u pomníku v parku Lidice v centru Havany.
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY: NOVÁ NABÍDKA KNIH
Text: Jiří Černý

Těsně před začátkem prázdnin jsme od Středočeské vědecké knihovny v Kladně převzali další soubor
knih výměnného fondu. V knihovně tak na vás čeká nová nabídka 157 knih všech žánrů. Tak
neváhejte a přijďte si vybrat čtení na dovolenou. Věříme, že každý čtenář u nás najde to své.
I přes prázdniny je knihovna otevřena každou středu od 15:30 do 17:30. O případných omezeních
v otvírací době Vás budeme včas informovat na vývěsce za výlohou knihovny. Ale můžeme vás
ujistit, že jich moc nebude, neb v knihovně je nám i přes léto hezkyZ nové nabídky vybíráme:
Jiří Žáček – Hádanky a luštěniny do školy i na prázdniny
Letos nově vydaná kniha Žáčkových hádanek, hlavolamů, vtipných rébusů, hříček se slovy a různých
zábavných luštěnin s neposednými barevnými ilustracemi Jany Vackové. Kniha je určena dětem, ale
možná se nad ní zapotí i jejich rodiče- Hádanky jsou to totiž velmi důmyslné, cvičí postřeh a bystří
rozum – ideální způsob, jak ani o prázdninách nevyjít ze cviku.
Ivo Pelant – Hraběnky
Kniha dle stejnojmenného seriálu České televize (Ivo Pelant je autorem scénáře tohoto seriálu), kde
hraběnky nejsou žádné aristokratky, ale čtyři dospělé dcery soukromého zemědělce Josefa Hraběte a
jeho neohrožené ženy Vlasty. Každá z nich je jiná a každá má svou představu o životě, kterou se
pokouší více nebo méně úspěšně naplnit; někdy i za cenu velmi vysokou. Své sny má ale i stárnoucí
hospodář a jeho žena. Práce hraje v životě rodiny významnou roli, je zde však jen pozadím pro
bravurně rozehranou ságu o mezilidských vztazích v rámci jedné velké netradiční rodiny na
současném českém venkově.
Michael Kernbach - Co už nemusí řešit muž po padesátce
Rady pro muže středního věku podané s nadsázkou a humorem.
Aby to ženám nebylo líto, k mání je od stejného autora i titul Co už nemusí řešit žena po padesátce.
Jan Šmíd – Obrázky z Provence podruhé
Pokračování úspěšných postřehů z půvabného regionu na jihu Francie zavede čtenáře do míst, kde se
natáčel film Dobrý ročník, dozvíme se, kde v Provenci bydlí slavní lidé, nahlédneme do zákulisí
filmového festivalu v Cannes, poznáme opravdové Saint-Tropez či ochutnáme Chateauneuf-du-Pape,
vyhlášené nejlepším vínem světa za uplynulý rok. Všichni milovníci Provence se také mohou těšit na
setkání se spisovatelem Peterem Maylem, který tento region tak proslavil. Knížka může sloužit i jako
inspirace na dovolenou.
Hana Sedláčková – Jogurtová kuchařka
Drobnější publikace věnovaná jedinému výrobku – jogurtu, o kterém se zvídavý čtenář dozví téměř
všechno: od jeho výroby, úlohy ve výživě až po jeho využití při nejrůznějších zdravotních potížích a
také v kosmetice. Množství zajímavých receptů pro přípravu jogurtových nápojů, studených i teplých,
sladkých i slaných pokrmů z jogurtu a s jogurtem potěší každého, kdo chce zdravě žít a dobře vypadat.
A to se zejména na léto může hoditVšem čtenářům Lidického zpravodaje přejeme krásné a pohodové léto. Věříme, že si najdete čas a
prostor na nejednu knížku, ať už od nás nebo vlastní. Jsou to totiž příjemné společnice nejen na
dovolenou-
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Hledáte malý přivýdělek v blízkosti svého bydliště?
Máte smysl pro čistotu a pořádek?
Pak je tato nabídka právě pro Vás!

Hledáme na pravidelnou výpomoc

Paní na úklid
Forma práce: brigáda na DPP
Místo výkonu práce: Lidice

Náplň práce a hlavní zodpovědnost:
x
x

pravidelný každodenní úklid prostor MC Lidičky
měsíční velký úklid

Požadujeme:
x samostatnost, preciznost
x zodpovědný přístup
x ochotu plnit zadané úkoly

Nabízíme:
x otevřené a vstřícné jednání
x práci ve večerních/podvečerních nebo brzkých
ranních hodinách
x pravidelný příjem
x odměna: 100Kč/hod.
Plánovaný nástup: 1. 9. 2016
V případě Vašeho zájmu napište na info@mclidicky.cz.
Kontakt: Mgr. Irena Přibylová, tel: 605 806 074

Těšíme se na spolupráci!

Mateřské centrum Lidičky, z. s.
Adresa: 10. června 1942 č. p. 161, 273 54 Lidice, 605 806 074, info@mclidicky.cz, www.mclidicky.cz

ABSOLUTNOWEB
WEBDESIGN, DIGITÁLNÍ TISK,
GRAFIKA + DTP A WEBHOSTING
ZA ABSOLUTNĚ BEZKONKURENČNÍ CENY
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www.absolutnoweb.eu - www.razitko.eu - www.digi-print.cz

