Milí a milé,
tak nám léto uběhlo tak rychle, že jsem z toho paf ještě teď. A přestože by se mohlo
zdát, že nám toho léto mnoho nepřineslo, já jsem pilně makala na úpravách
Zpravodaje, takže nyní bude do konce roku dostávat pomalu maličko novou podobu.
Jsem neustále nespokojena, navíc se proti mně občas bouří technika, takže budu moc
ráda, za jakoukoliv zpětnou vazbu – toť úkol pro vás, čtenáře. Děkuji A co přineslo léto v obci? Závist. Závidím totiž občanům ulice Distomonské jejich
krásnou novou silnici a přeju si taky takovou. Dotaci na ní poskytlo Ministerstvo pro
místní rozvoj ve výši 50% z celkové částky a vysoutěžená částka byla 478 183,49 Kč.
Vše zhotovila firma Strabag a byl to fofr a je to paráda. Co víc dodat? Jen houšť a
častějc.
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která jim v hloubi duše tu silnici přeje -

JUBILANTI V MĚSÍCI ZÁŘÍ
Jana HANZLÍKOVÁ
Helena BEČVÁŘOVÁ

75 let
70 let

5.9.
9.9.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -
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PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Rád bych touto cestou poděkoval Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce za dárek a
paní starostce Veronice Kellerové za návštěvu a milé přání.
Petr Klíma

 Děkuji paní starostce obce Verunce Kellerové, předsedkyni OO ČSBS Janě
Bobošíkové, ředitelce Památníku Lidice Mgr. Martině Lehmannové a panu
Šutinskému, Marii Štrougalové, Janě Hanzlíkové, Zdeně a Pavlu Horešovským,
přátelům z Teplic manželům Peškovým a jejich dceři Elišce s přítelem, kteří mi
přišli popřát k mým narozeninám. Děkuji všem nejen za květiny a dárky, ale
především za srdečné a milé povídání a vzpomínání. Věřím, že toto setkání nebylo
poslední.
Marie Šupíková

 Děkuji Obecnímu úřadu a paní starostce Veronice Kellerové za dárek a milé přání
k mým narozeninám.
Miroslav Boček

 K příležitosti mých narozenin děkuji Zastupitelstvu obce za dárek a paní starostce
Veronice Kellerové za milou návštěvu.
Marie Knorová

BENEFICE PRO BUŠTĚHRÁDEK
Text: www.lidice-memorial.cz

Buštěhrádek to je výstava i film o
Buštěhradu. Výstava je o příbězích
ukrytých ve věcech denní potřeby. Film
je o neobyčejných lidech a jejich
příbězích. Všechny a všechno spojuje
jedno: město Buštěhrad.
Podpořte film a výstavu zakoupením
vstupenky na benefiční koncert
FLOYD PULSES: ALL RIGHT BAND
& HOSTÉ, který zazní ve čtvrtek 31.
srpna 2017 od 19 hodin v zámeckém
parku zámku Buštěhrad.
Celý zisk ze vstupného jde do
Buštěhrádku. Děti do 12 let zdarma,
skupinové slevy.
Každý, kdo si zakoupí vstupenku na
koncert 31.8., najde své jméno a

poděkování v závěrečných titulcích
filmu.
Vernisáž výstavy a premiéra filmu se
uskuteční 23. září 2017 v Galerii Sýpka
vedle buštěhradského zámku.
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LIDICKÝ OKRUH 2017: dopravní omezení + program
Vážení občané,
dne 9. 9. 2017 se od 10:00 hodin uskuteční tradiční Lidický
okruh. Vzhledem k technickým podmínkám bude ulice
Tokajická v horní části uzavřena od křižovatky ulic Josefa
Horáka a Josefa Štemberky (u školky) a v dolní části na
křížení s ulicí Josefa Stříbrného. Tato uzávěrka potrvá od
08:00 do 14:00 hodin.
Ulice 10. června 1942 bude uzavřena v části před Obecním
úřadem.
Poslední ranní autobus č. 322 přijede do obce z Kladna
v 7:55 hodin a z Prahy v 7:53 hodin. Poté bude autobusová
linka č. 322 zastavovat pouze na zastávce u Památníku
Lidice.
Děkuji za pochopení, Veronika Kellerová, starostka

Program
10.00 - 11.00 Sraz účastníků před Lidickou galerií, doprovodné programy
11.00 - 12.00 Prohlídka veteránů a jejich hodnocení v anketě diváků, hodnocení
nejlépe oblečeného elegána okruhu
12.00 - 13.00 Start spanilé jízdy na trase
Lidice- Makotřasy - Běloky - Hostouň - Dolany - Hřebeč- Lidice
13.00-13.15 Vyhlášení vítězů diváckých anket a odborné poroty před Lidickou galerií
13.30

Ukončení akce

14.00

Položení kytice u sousoší lidických dětí

Moderuje: Jiří Vaníček
Doprovodné akce:
Ve spolupráci s KIA KLadno, Mateřským centrem Lidičky a Junákem Buštěhrad
"Stráž Lidic", ukázky práce Sboru dobrovolných hasičů Středokluky a Hřebeč a
záchranné služby Kladno.
Vystoupení Jana Urbana a Magdalény, tvořivá dílna pro děti, malování na obličej,
jízda kočárem, výstava historických kočárků, výstava historie Lidického okruhu,
výstava obce Lidice, ochutnávka moravských vín z vinařství Schwarz
Občerstvení po celý průběh akce zajištěno
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Památník Lidice a Obec Lidice pořádají spanilou jízdu veteránů

LIDICKÝ OKRUH 2017

9. 9. 2017 od 10:00 hodin

Program:
10.00 - 11.00 Sraz účastníků před Lidickou galerií, doprovodné programy
11.00 - 12.00 Prohlídka veteránů a jejich hodnocení v anketě diváků,
hodnocení nejlépe oblečeného elegána okruhu
12.00 - 13.00 Start spanilé jízdy na trase
Lidice – Makotřasy – Běloky - Hostouň – Dolany - Hřebeč - Lidice
13.00 - 13.15 Vyhlášení vítězů diváckých anket a odborné poroty před Lidickou galerií
13.30
Ukončení akce
14.00
Položení kytice u sousoší lidických dětí

Moderuje:

Jiří Vaníček

Doprovodné akce:
Ve spolupráci s KIA KLADNO, Mateřským centrem Lidičky a Junákem Buštěhrad „Stráž Lidic“, ukázky
práce Sboru dobrovolných hasičů Středokluky a Hřebeč a záchranné služby Kladno,
vystoupení Jana Urbana a Magdalény, tvořivá dílna pro děti, malování na obličej, jízda kočárem, výstava
historických kočárků, výstava historie Lidického okruhu, výstava obce Lidice,
ochutnávka moravských vín z vinařství Schwarz.
Občerstvení po celý průběh akce zajištěno.

i n f o r m a c e

n a l e z n e t e

n a

w w w . l i d i c e - m e m o r i a l . c z

V LIDICKÝCH ULIČKÁCH: ULICE JOSEFA ŠTEMBERKY
Text: Michaela Klapalová, Foto: ceskatelevize.cz, lidice.cz, webmaster.cz
Podklady ke zpracování, materiály, zdroje: www.lidice.cz, www.webmagazin.cz, článek Miroslava Procházky,
knihovníka z Pecky, www.cirkev.cz

Přemýšlela jsem, jakou ulicí z těch našich začnu. U každé se nabízelo spoustu důvodů, proč
psát zrovna o té jako první. Nakonec zvítězila prostě a jednoduše ta moje - Příjemné čtení!
Josef Štemberka se narodil do skromné
rodiny domácího tkalce v Pecce
v Podkrkonoší
2. února 1869. Měl ještě dalších šest
sourozenců. Jeho matka byla sedm let
připoutána na lůžko a zemřela, když bylo
Josefovi 11 let.
Josef byl velmi nadaný, stejně jako jeho
bratr Jindřich (advokát, spisovatel a
zemský poslanec), proto po přímluvě
svého učitele odešel studovat gymnázium
do Jičína. Bydlel na jezuitské koleji a živil
se kondicemi a milodary, z domova, díky
jeho nuzným poměrům, nemohl dostávat
nic.
Po středoškolských studiích nastoupil cestu
přípravy ke kněžství. Po ukončení
semináře přijal roku 1894 kněžské svěcení
a prošel farnostmi v Čestíně, Staršově,
Svárově nebo Kolči.
Do farnosti Lidice byl Josef Štemberka
poslán v roce 1909 a zůstal zde po
dlouhých 33 let.
Své službě se věnoval věrně a svědomitě:
oddával, křtil, zpovídal, kázal i pohřbíval.
Staral se také o farní kostel, povznesl
chrámový zpěv lidový i sborový.

šlechetné srdce, pomáhal v tísni duševní i
hmotné, byl v obci vážen a ctěn. Mezi jeho
koníčky patřilo zahrádkaření, věnoval se
hudbě (hrál na harmonium) a měl rád
včelaření.

Na hodiny náboženství přinášel svůj med
s domácím chlebem a nebylo výjimkou, že
zval děti, aby si natrhaly něco z jeho úrody
na farské zahradě. Páter Josef byl velmi
skromný, nekouřil, ani nepil pivo, ale
velmi rád si prý zahrál partičku karet, na
kterou si přizval několik občanů na faru.
Byl prý velmi málomluvný a jeho pohled
byl vždy soustředěně vážný. Na
kladenském vikariátě se o něm říkalo, že je
dobrý právník. Ve svém pokročilém věku
používal auto, které prý dokonce i sám
řídil. Poslední varhaník v lidickém kostele,
lékař Quido Jeřábek, zase krátce po válce
vzpomínal na faráře jako na upřímného
vlastence, ke kterému za války chodili
přátelé poslouchat zahraniční rozhlas a
diskutovat o válečných událostech.
Zároveň ale nezapomínal na svoje kořeny.
Do Pecky jezdil na návštěvu za
svobodnými sestrami Anežkou, Poldičkou

Obyvatelé Lidic se na něj často obraceli
s prosbou o radu i se svými sousedskými
spory, a jeho rozumná slova i rozhodnutí
většinou rádi respektovali, jeho slova jim
dodávala sílu, ale také posilovala jejich
víru. Uměl naslouchat a dokázal s lidmi
pohovořit i o věcech nadmíru všedních, byl
velmi vzdělaný. Byl šetrný, ale přesto měl
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a Lojzičkou, jezdil také do Rychnova n.
Kněžnou za bratrem Jindřichem,
advokátem. Při jedné takové návštěvě se
dohodl se sestrami, že na místě staré
chaloupky rodičů postaví vilku, kde budou
bydlet na sklonku života všichni společně.
Na počátku roku 1942 vila již v podstatě
stála a sestry čekaly na svého bratra
prozatím v peckovské faře.
Květen tohoto roku byl stanoven jako
odchod pátera Štemberky z Lidic. Jeho
nástupce se však ještě necítil být připraven,
a tak se odchod P. Štemberky posunul ještě
o několik dní. Jen několik osudových dní,
které znamenaly konec všeho.

za milost rodiny Horákových a Stříbrných,
že jsou nevinné a Frank mu odpověděl, že
nechá ztrestat celé Lidice a jemu jako
faráři, že dává milost, aby se vzdálil
z Lidic. A pan farář mu prý odpověděl: Já
jsem v Lidicích 33 let a s těmi lidmi jsem
rostl a zestárl, a pak-li oni mají nevinně
zahynout, ať já zahynu s nimi.“
Zda byl, nebo nebyl Josef Štemberka u K.
H. Franka prosit za své farníky, se již
nedozvíme. Stejně jako případná odpověď
faráři. Možná je pravděpodobnější, že byl
varován až 9. června, kdy byl v Kladně na
povinné zkoušce z němčiny.
Osudné noci na 10. červen v jedenáct
hodin zazvonilo na faře gestapo, které
nařídilo, že musí jít s nimi. Nic zlého
netuše si oblékl svůj bílý oblek, který měl
připraven na odjezd do lázní. Zůstal věrně
až do konce se svými lidickými
spoluobčany, za které prosil o smilování. I
on stejně jako ostatní lidičtí muži strávil ve
sklepě Horákova statku své poslední
hodiny, kdy se s ostatními muži
pravděpodobně modlil a žehnal jim. Byl
zastřelen jako jeden z posledních, na
popravišti kolem něj ležela těla jeho
věrných farníků, se kterými strávil většinu
svého života. Pak zazněla salva výstřelů, a
i jeho život se uzavřel.
Dne 10. června 1949 mu byl slavnostně
odhalen a vysvěcen pomník u zdi kostela
sv. Bartoloměje v Pecce. Na Pražském
hradě byl 28. října 1992 lidickému faráři in
memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua
Masaryka I. třídy. Dne 28. října 2014 mu
český prezident Miloš Zeman udělil
medaili Za Zásluhy I. stupně.

Z vyprávění jeho farské hospodyně
Antonie Škrdlové, která přežila válku
v koncentračních táborech a v roce 1945 se
vrátila a dožila v Pecce, se dozvídáme,
jaký byl lidumil. Když začala druhá
světová válka, nakoupil velké množství
dětského ošacení, protože dokázal
odhadnout, co vše se ve válce může hodit.
Podle kroniky Josefa Fechtnera z Hřebče
se dozvídáme, že: „Rolník Josef Tyšl mi
řekl 9. června večer: Pan farář byl prý
prosit v Praze v pondělí 8. června u Franka

HEJTMANKA STŘEDOČESKÉHO KRAJE NAVŠTÍVILA
LIDICE
Text, foto: Pavel Horešovský

Dne 2. Srpna v dopoledních hodinách
navštívila hejtmanka Středočeského
kraje paní Jaroslava Pokorná
Jermanová Lidice za účelem setkání
s přeživšími lidické tragédie. Setkání se

uskutečnilo na Obecním úřadě
v Lidicích, kde jí za lidické děti a ženy
předal kytici Pavel Horešovský. Ještě
než paní hejtmanka přijela na Obecní
úřad, navštívila doma paní Jaroslavu
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Skleničkovou, která se ze zdravotních
důvodů nemohla setkání zúčastnit.

rodině. Pár slov o osobě také řekla
Veronika Rýmonová, Věra Čepelová,
Jana Hanzlíková, Libuše Součková a
Vašek Zelenka.

Po uvítání, kterého se ujala paní
starostka Veronika Kellerová a
představení přítomných, se ujala slova
paní Kalibová, která krátce pohovořila
o svém životě od lidické tragédie až po
život k KT Ravensbrück.
Maruška Šupíková řekla ve zkratce o
svém životě v Polsku a poté v německé

Setkání, vzhledem k tomu, že paní
hejtmanka musela odjet do Slaného,
kde měla další akci, bylo krátké, ale
výstižné.
Při loučení nám předala pamětní list a
malý dárek.

KONCERT PROFESIONÁLŮ
Text: Vladimír Kovačík

Ve dnech 26. až 28. července t.r. proběhla rekonstrukce povrchu vozovky včetně
osazení výpustí novými kanalizačními rošty v ulici Distomonská. Krátce předtím
obdrželi všichni majitelé domů informaci od naší paní starostky o připravované akci.
Rekonstrukci prováděla firma STRABAG, která od prvního okamžiku nenechala
nikoho na pochybách, že se jedná o sehranou partu profesionálů. Zcela bylo patrné, že
jejich šéf – stavbyvedoucí /Ing. Plachý?/ - je člověk na svém místě. Byl všude, kde
bylo potřeba, v případě potřeby usedl za volant toho či onoho stroje, koordinoval
přísun dopravních návěsů, které přivážely živici atd.
Zkrátka vše mělo spád a dílo se měnilo ve všech fázích mílovými kroky do finální
podoby. Od prvopočátku zahájení rekonstrukce vozovky nic neuniklo naší paní
starostce Veronice Kellerové, která byla na místě již v brzkých ranních hodinách.
Opětovně se tak potvrdilo, že obsah slova „starostka/ka/ je od toho, aby se staral/a/“ je
v případě Lidic naplněno v celém svém obsahu víc než dost!
Dovolte poděkovat Obecnímu zastupitelstvu naší obce Lidice a zejména pak paní
starostce Veronice Kellerové za vynaložené úsilí, které věnuje zkrášlování naší obce.
Praktickými skutky dokazuje, že je člověkem na svém místě!
Děkujeme
Spoluobčané z Distomonské ulice: Kovačíkovi, Flodrovi, Klímovi, Radostovi, Tůmovi
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GENERÁL GASTRO
Text: Michaela Klapalová

DOMÁCÍ TVAROHOVÁ DOBROTA
1 vanička tvarohu
1 bílý jogurt (klasický malý kelímek)
Hořké kakao (popřípadě skořice)
Med nebo jiné sladidlo dle vaší chuti
Nikdy nebyla příprava jednodušší, všechno dle chuti smícháme dohromady a necháme
uležet v lednici. Já skladuji rovnou ve skleničkách od jogurtu a pak šup s dobrůtkou na
svačinku. Nechte si chutnat -

ČOČKOVÁ POLÉVKA S UZENÝM MASEM
200 g přebrané čočky (zkuste dát půl na půl s černou čočkou zvanou Beluga)
2-3 mrkve
4 středně velké brambory
300 g uzené vepřové krkovice nebo boku (a to klidně i s kostí)
3 snítky čerstvého tymiánu nebo 1 kávovou lžičku sušeného
Sůl, pepř
Česnek, majoránka
Z čočky odstraňte nečistoty, drobné kamínky a špatně vypadající zrna. Přebranou
nasypte do cedníku a pod tekoucí studenou vodou jí pořádně properte. Přesuňte do
mísy a nechte ji asi půl hodinky stát.
Oškrábejte mrkev, nakrájejte na centimetrové kostičky. Cibuli oloupejte a nakrájejte
nadrobno. Maso umyjte pod tekoucí studenou vodou.
Čočku slijte a nasypte do hrnce (klidně do tlakového). Přidejte mrkev, cibuli, maso,
tymián a zalijte litrem čisté studené vody. Hrnec uzavřete a přiveďte k varu a uvařte
čočku téměř do měkka. (V tlakovém hrnci se řiďte dobou uvedenou v návodu a dobu
vaření zkraťte cca o 3 minutky). V obyčejném hrnci to trvá cca 35-45 minutek.
Ke konci této doby si připravte brambory – oloupejte a nakrájejte taktéž na
centimetrové kostičky (můžete je nechat stát zalité studenou vodou, jinak by mohly
zčernat).
Po uplynutí doby vyndejte maso a tymián (pokud jste používali čerstvý). K čočce
naopak přihoďte brambory, podle chuti osolíme, opepříme a vaříme, dokud brambory
nezměknou, což dělá zhruba 10 minut. Já v této fázi ještě přidávám trochu vody, aby
nebyla polévka příliš hustá. Z uvařeného masa zatím odstraníme kůži, kosti, tuk a
zbývající masíčko nakrájíme na kousky a dáme zpátky do hrnce, ještě jednou
ochutnáme, zda je polévka dostatečně slaná. Pak už jen finální dochucení: rozetřený
česnek dle chuti a majoránka – tu rozemneme mezi prsty, aby se aroma krásně
rozvinulo. A pak už podáváme a mlaskáme si - Krásné zářijové vaření!
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lhostejné. Memento Lidic je silné i po
sedmdesátipěti letech. Připomíná sílu
temných stránek, které mohou kdykoli
propuknout a ovlivnit současnost.
Až budete na letních toulkách naší
krajinou, stojí za to si připomínat i
takové věci. Patří k životu. Přispívají
k tomu, aby byl naším snažením lepší.
Krásné slunné letní dny přeji vám
všem!
Jaroslava Pokorná Jermanová,
hejtmanka

SLOVO HEJTMANKY
Text: Zpravodaj Středočeského kraje

Vážení a milí Středočeši,
byla jsem nedávno s lidickými ženami a
dětmi položit kytičku na podlahu
tělocvičny kladenského gymnázia, na
místo, kde v červnu 1942 čekaly ženy
na transport do koncentráku
v Ravensbrücku. Obyčejná podlaha
tělocvičny pokrytá květinami a nám
všem se honily hlavou podobné
myšlenky o tom, jak nekonečné umí být
zlo.
Takové bylo utrpení lidických žen, kdy
fašistickému a nacistickému zlu
nestačilo, že je připravilo o vše, o
rodiny, o děti, o domovy, o příbuzné a
známé. Lidické ženy přitom nebyly
samy, vyhlazeny byly také Ležáky,
Zákřov, Ploština, Prlov, Lačnov,
Javoříčko. Ale Lidice byly první a staly
se symbolem. Symbolem pro celý svět,
že zlu se nesmí ustupovat nikdy ani o
píď.
Nebyla to žádná „shora“ organizovaná
pieta. Nebyl to formální přístup, který
dřív vyvolával jen formální vnímání
historické události, netečnost ke
skutečným osudům a příběhům lidí
z Lidic. Bylo to přirozené dobrovolné
setkání těch, jimž stojí za to vyjádřit
úctu a není jim cizí cit, solidarita,
zodpovědnost k předkům a ochota
přemýšlet o dějích minulých i
současných.
Jako žena a matka jsem měla tísnivý
pocit bezmoci a lítosti. Zároveň mě
však uklidňovalo vědomí, že nejsem
sama, že je nás stále dost a možná stále
víc a víc, kterým nejsou takovéto věci

OD RÁNA UŽ PO
NĚKOLIKÁTÉ ČTU
V RŮZNÝCH ZPRÁVÁCH
Text: Antonín Nešpor Foto: archiv OSL

Od rána už po několikáté čtu v různých
zprávách, že: „Před 75 lety, 4. Června
1942, zemřel Reinhard Heydrich,
zastupující říšský protektor,…“
Nejposlednější zprávu o jeho skonu
přinesl portál Eurozprávy.cz. K tomu
není co dodat, jen snad, že je dobré si
konce nacistických vrahů připomínat.
Od rána máme doma zapálenou svíčku.
Ne že by to nějak souviselo se
vzpomínkou na „Pražského kata“, ale
vzpomínáme na poslední chvíle rodin
Horáků a Stříbrných při první razii
zatýkání kladenského gestapa
v Lidicích.
K ránu 4. června vtrhli k nám do domu
a začali nás jednoho po druhém
vyslýchat. Převrátili všechno vzhůru
nohama, ale bratra nenašli, ani známky
po jeho přítomnosti. Jen fotografie si
vzali i školní a jeho leteckou uniformu.
První šel můj manžel Václav
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Kohlíček, po něm tatínek, ale ani
s jedním mě nedovolili se rozloučit.
Plakala jsem a maminka mě pohladila
a říkala Aničko neplač, nedělej jim
radost. My jsme Češi a Čechy
zůstaneme, nic špatného jsme neudělali.
Buď klidná a podívej se na mě, jak jsem
klidná já, taková buď i ty, ať se děje, co
se děje. Když jsem chtěla za manželem
a rodiči, tak mě Němci zahnali domů.
Byla jsem v devátém měsíci těhotenství.
Přesto jsem za nimi šla potají přes
zahradu a dvůr statku. Za kmenem lípy
stojící u vrat jsem se skryla a odtud
pozorovala, co se bude dít.

s rodinou, s tetou a s Mařenkou. Ještě
přivedli paní Stříbrnou a jejího
mladšího syna Františka.
Oni všichni museli stát čelem ke zdi a
ruce vzhůru. Od Kladna přijelo
nákladní auto, všechny je naložilo a
odvezlo na gestapo. To bylo naposledy,
kdy jsem viděla svojí rodinu. Rodiče a
manžela a všechny příbuzné.
Společně se Stříbrnými to bylo celkem

Viděla jsem u Seidlů (to byl domeček
blízko statku), byla tam taková zeď
z bílých cihel. No a tam stáli všichni
Horákovi a můj muž Václav Kohlíček a
moje sestřenice, která byla provdaná
Frühaufová, no tak tam stála taky.
Strejda Štěpán se synem Štěpánem, ten
byl tak starý jako já. A pak strejda Josef

15 osob z Lidic.
Proto rozsvěcíme každoročně tu svíčku
a před ní pokládáme pohled na bránu
Horákova statku s lípou.

DEN ARCHITEKTURY V LIDICÍCH
Dne 30. 9. -1. 10. 2017 se koná
sedmý ročník festivalu Den
architektury, který letos proběhne i
v Lidicích.
Sraz:
sobota 30. 9. 2017 v 10:30 hod. u
Obecního úřadu Lidice, ul. 10.
června 1942 č.p. 161
Poválečné Lidice – jedinečné architektonické ztvárnění nové obce Lidice a prohlídka
interiéru obřadní síně Obecního úřadu. Podtématem procházky s kurátorkou památníku
Lidice Lubou Hédlovou je otázka, jakým způsobem různé generace pohlížely a
pohlížejí na pamětní místo v národní historii a na jeho fyzickou podobu.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
letní prázdniny jsou u konce a Vy už možná opět přemýšlíte o aktivitách, které
v novém školním roce smysluplně vyplní volný čas Vašich dětí nebo třeba i Váš.
Co pro Vás letos připravujeme?
1. Pokračujeme s provozem dětské skupiny Lidičkové, která představuje
plnohodnotnou variantu předškolní péče a vzdělávání zajištěné kvalifikovaným
personálem. Provozní doba dětské skupiny je po – pá, 8:00 – 16:00 hod. Pokud to
dovoluje kapacita, je možné přihlásit se do dětské skupiny i během školního roku.
2. Pro nejmenší děti a jejich rodiče opět chystáme odpolední Cvičení rodičů s dětmi.
3. Pro všechny zájemce z řad předškoláků a mladších školáků připravujeme
odpolední aktivity, které jsou vedeny odborníky a navíc skvělými lidmi s bohatou
praxí v práci s dětmi. Konkrétní nabídku odpoledních kroužků pro děti pro letošní
školní rok najdete na www.mclidicky.cz. Dětem, které navštěvují MŠ Lidice,
navíc zajistíme převedení na kroužky ze školky do místa konání kroužku.
4. Pro dospělé opět plánujeme podvečerní jazykové kurzy angličtiny a pro rodiče
s dětmi, větší děti a dospělé podvečerní keramiku.
I nadále najdete v naší nabídce různá tematická a výtvarná odpoledne nebo podvečery
pro děti i dospělé a mnoho dalších akcí pro celé rodiny.
V září si Vás dovolujeme pozvat na Den otevřených dveří v Mateřském centru
Lidičky. Dozvíte se vše o nás, o tom, co se u nás událo nového i veškeré informace
k naší programové nabídce. A v druhé polovině měsíce září se pak uskuteční už 6.
ročník Lidického Moto GP, tak připravte vaše stroje a přijďte si zasoutěžit, zazávodit
si a pobavit se.
Všechny potřebné informace ke kroužkům a kurzům i k našemu programu na
září najdete na www.mclidicky.cz, případně pište na: info@mclidicky.cz nebo
volejte na: 605 806 074. Na uvedených kontaktech se také můžete přihlásit na
kterýkoli kurz nebo kroužek z naší nabídky!

Program MC Lidičky na ZÁŘÍ 2017

9. 9. 2017

od 10:00 hod. pořádá obec Lidice ve spolupráci s Památníkem Lidice akci
Lidický okruh 2017. Naše centrum zde ve spolupráci s dalšími organizátory
akce bude zajišťovat doprovodný program pro děti. Můžete se těšit na malou
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výtvarnou dílničku, na slalom ve vozidlech všeho druhu i na malování na
obličej. Přijďte k našemu stanovišti, těšíme se na Vás!
14. 9. 2017

od 9:00 – 11:00 hod. - Den otevřených dveří v Mateřském centru Lidičky.
Tento den budou dveře mateřského centra otevřeny všem, kteří se zajímají o
informace z oblasti činnosti MC či o konkrétní informace k našemu programu.
Máte-li zájem o některý námi nabízený kurz či kroužek, můžete si přijít pro
přihlášku a více informací. Naše dveře budou otevřeny i Vám, kteří byste se
jen rádi podívali, jak to u nás vypadá. V případě zájmu si můžete přijít pohrát
do naší herničky. Velmi rádi uvítáme i ty z Vás, kteří by nám rádi s naší
činností pomohli. Vstup do centra je ZDARMA.
Využijte této možnosti a přijďte se k nám podívat a zjistit o nás víc!

23. 9. 2017

od 9:30 hod. - Lidické Moto GP – dejte do parády své závodní stroje a
přijďte si užít dopoledne plné pohybu, soutěží a zábavy v parku na návsi. Pro
děti připravujeme závody na dětských odrážedlech, odstrkovadlech,
koloběžkách a kolech (dopravní prostředek si vezměte s sebou včetně helmy).
Můžete se také těšit na mnoho zábavných a naučných úkolů. Zápis a rozdělení
závodníků do příslušných kategorií začíná v 9:15 hod., samotný závod pak
odstartuje cca v 10:00 hod. Pro závodníky budou připraveny drobné odměny.
Vstupné 50,- Kč/dítě. (bude použito na nákup odměn pro děti). Na akci je
nutné se registrovat na www.mclidicky.cz do 20. 9. 2017.

Všechny pravidelné kurzy a kroužky budou začínat na přelomu září a října, sledujte informace
na www.mclidicky.cz.

ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Milí spoluobčané a čtenáři! Prázdniny už jsou za námi a doufám, že jste je stejně jako já
prožili s rodinou a přáteli a užili jste si je každý podle svého gusta. Děti už se pomalu začaly
těšit do školy, neb jsou po drobném prázdninovém lenošení lačné po dalším vzdělávání - a
někteří z Vás se jistě zase těší na cvičení jógy, jiní na pokračování Lidického seniora 2017,
další na listopadovou výstavu „Retro hraček“ a o Adventu na tradiční vánoční výstavu. A
další třeba na nějaké mimořádné akce, které se nám ještě podaří uskutečnit. Také se budeme
snažit na přelomu října a listopadu zorganizovat sbírku „Nepotřebné věci potřebným lidem“
pořádanou pro Diakonii Broumov. Takže při podzimním úklidu, vyřazování letního šatstva a
předsezónním zkoušení zimního oblečení na sbírku pamatujte a šup s nepotřebnými věcmi do
pytle nebo pevné krabice na chvíli do sklepa.
A teď něco málo o již nastávajícím září…
Není toho zatím mnoho, ale pomalu už vše dáváme dohromady. Jako první akcí školního roku
bude v pondělí 4. 9. od 19:00 hodin cvičení jógy. Zda se další týdny budeme scházet opět
v pondělí a od 19:00, to „probereme, domluvíme“ na tomto prvním cvičení podle Vašich
časových možností a možností cvičitelky (proto bude užitečné, když se pravidelní cvičenci
první zářijové hodiny zúčastní a budou přítomni diskusi o dalších termínech). Takže ty, co
nemohou dorazit, prosím: sledujte naše internetové stránky (www.oazalidice.cz), vývěsku
před Oázou nebo naproti nákupnímu centru, popř. se obraťte přímo na mě.
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Dále se pomalu začnou naši senioři scházet každé úterý odpoledne na kroužku nejen pro
seniory „Klub Oáza“, kde v září budou společně s lektorkou a případně s Vámi spřádat plány
na tvorbu v dalších podzimních a zimních měsících.
První poprázdninovou část cyklu „Lidického seniora 2017“ zahájíme setkáním s námi již
známým hostem majorem Mgr. Janem Blažkem, nemocničním kaplanem v Ústřední vojenské
nemocnici. Mgr. Blažek nám mimo jiné slíbil vyprávět o své práci a opět i na kytaru zahrát a
společně s Vámi zazpívat známé lidové i zlidovělé písně.
Doufám, že v letošním školním roce si cestu do Oázy najde stejně jako v letech
předcházejících i řada z Vás, protože jak jsem již psala dříve, mám já i zakladatelé Mementa
Lidice, o.p.s. radost z toho, že budova Oáza slouží nejen jako ubytování pro seniory, ale i k
setkávání dobrých lidí.
Ze srdce Vám všem přeji krásné babí léto.
Program na září 2017:
V pondělí 4.9 od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.

Další cvičení dle domluvy.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí

V září v úterý (19.9., 26.9.) od 13:00 do 15:00 hodin - Klub Oáza.
Tento měsíc ještě není dán pevný program kroužků, tak můžete dorazit na kávu, čaj a
příjemné posezení. Popř. s nápady, co byste se rádi naučili, vyzkoušeli či si vyrobili.
Vstup volný
!!! Tentokrát Předposlední čtvrtek v měsíci, tj. 21. 9. 2017 od 15:00 hodin – 6. setkání z
cyklu *Lidický senior 2017*
Posezení při kávě, čaji a něčem na zub s Mgr. Janem Blažkem s hudební tečkou na závěr.
Vstup volný

PRVNÍ KŘEST NA ÚZEMÍ PŮVODNÍCH LIDIC PO
PĚTASEDMDESÁTI LETECH
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, J. Chourová Plachá

V sobotu 29. července 2017 se na území původních Lidic, konkrétně na základech
kostela svatého Martina, uskutečnil první křest po více než pětasedmdesáti letech.
Svátost křtu zde přijala Anežka Česká
Lucie, jejíž rodiče si Lidice vybrali hned
z několika důvodů. Oba mají k tomuto
místu silný osobní vztah, který chtějí
předat své dcerce. Věří, že tak přispějí
k tomu, aby se odkaz Lidic přenesl na další
generaci. V neposlední řadě vzdali tímto
počinem poctu lidickým ženám, pro které
byla ztráta dětí tím nejhorším prožitkem
v životě. Oltář s Pannou Marií Lidickou stojící na základech kostela vypovídá o pocitu
prázdnoty, ten se však alespoň na malou chvilku proměnil v naději. Lidice žijí a
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důkazem jsou i tyto křtiny, které
celebroval otec Gabriel Rijad
Mulamuhič z unhošťské farnosti.
Díky vstřícnosti bývalého i
současného vedení Památníku Lidice
se tak na pietní území vrací život a je
důstojně dotvářen celkový obraz o
mnohostranném poslání tohoto
světově unikátního památníku.

VSTUPENKY NA LIDICKÉ ZIMNÍ VEČERY JSOU JIŽ
V PRODEJI
Text: www.lidice-memorial.cz

Třináctý ročník Lidických zimních večerů v sezóně 2017/2018 je připraven.
Vstupenky na jednotlivá představení jsou v prodeji v recepci Lidické galerie.
Program Lidických zimních večerů
11. října 2017 od 18 hodin, Lidická galerie
Křeslo pro Jakuba Vágnera (rybář)
večerem provází Jiří Vaníček, klavírní doprovod Martin Fila
15. listopadu 2017 od 18 hodin, Lidická galerie
Křeslo pro Lukáše Pollerta (olympijský vítěz, dnes chirurg)
Večerem provází Jiří Vaníček, klavírní doprovod Marcel Javorček
7. prosince 2017 od 18 hodin, Lidická galerie
Vánoční koncert Maurice Ensemble & Christmas
Účinkují: Michaela Zajmi – mezzosoprano, Soňa Vimrová – kytara, Bledar Zajmi –
violoncello
13. prosince 2017 od 18 hodin, Lidická galerie
Křeslo pro Saskii Burešovou (moderátorka)
Večerem provází Jiří Vaníček, klavírní doprovod Marcel
Javorček
Vstupenky na představení je možné zakoupit v recepci
Lidické galerie.
Cena vstupenky činí 90 ,- Kč, pokud není uvedeno jinak.
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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