Milí a milé,
máme tady nádherný podzim. Příroda a počasí
doslova vybízí k procházkám do přírody,
abychom se kochali tou spoustou barev, které
nám příroda momentálně nabízí. Já jsem celý
minulý měsíc strávila v lese - skoro doslova.
Houbařila jsem. Ve velkém - Takže to vypadá,
že se můžete na sezónu podzim/zima těšit na
opravdu plno houbových receptů. Začneme už
tento měsíc a budeme vesele pokračovat až do
nového roku. K tomu všemu, a hlavně, aby nás neporazila nějaká podzimní deprese,
můžete zajít každé pondělí na jógu do Oázy Lidice. Ta vaši mysl dokonale uvolní a
zrelaxuje, já tam budu relaxovat své tělo i mysl pravidelně.
A pokud by nepomáhalo ani tohle všechno, tak hurá do naší ořechovky na vlašáky,
neboť právě tyhle oříšky podporují psychiku, mají protizánětlivé vlastnosti, působí
pozitivně na vlasy, nehty, pokožku, a také jako prevence obezitě a proti nervovému
vyčerpání a depresím. Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která miluje podzim -

JUBILANTI V MĚSÍCI ŘÍJNU
Danuše Chramostová

81 let

9.10.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -
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PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Děkuji paní starostce Veronice Kellerové, památníku Lidice, Ivoně Kasalické,
Kláře Klímové, Marii Štrougalové za ČSBS Lidice, Pavlu a Zdeně Horešovským,
Marii Šupíkové, Věře Rýmonové a Marcele Kratochvílové, kteří mi přišli popřát
k narozeninám. Všem moc děkuji za květiny a dárky.
Jana Hanzlíková

 Děkuji za návštěvu, přání a dárek mojí bývalé šikovné žákyňce naší mateřské
školky a dnes obětavé starostce Verunce Kellerové k mému životnímu jubileu a
rovněž děkuji za hezké přání a kytičku ochotné sousedce Radce Novotné a jejím
synům Honzíkovi a Kubovi, velmi mě to potěšilo.
Jiřina Krausová

 V minulém čísle Lidického zpravodaje byl otištěn článek pana Kovačíka pod
názvem Koncert profesionálů. Naprosto se s tímto článkem ztotožňujeme, koncert
to opravdu byl, ale protože jsme, i přes dobré sousedské vztahy, nebyli autorem
článku osloveni k podpisu pod tento článek, tak dodatečně palec nahoru i od nás,
milá paní starostko!
Ota a Alena Breitkopfovi

 Srdečně děkuji místostarostovi panu Tomáši Skálovi za velmi milou návštěvu a
gratulaci u příležitosti mého životního jubilea.
Jiří Záruba

BLAHOPŘEJEME JANĚ MÜLLEROVÉ - HANZLÍKOVÉ
Text: www.csbslidice.cz, Pavel Horešovský

V úterý 5. září
oslavila významné
životní jubileum
sestra Jana
Müllerová –
Hanzlíková.
Oslavenkyni
blahopřáli za ČSBS
Lidice Marie
Štrougalová, dále
přeživší lidické děti Marie Šupíková a
Pavel Horešovský (místopředseda OV
ČSBS Lidice), starostka obce Veronika
Kellerová a bývalí spolupracovníci. Sestra
Jana Müllerová – Hanzlíková se narodila
tři měsíce po lidické tragédii v pražském

ústavu v Dykově ulici na Vinohradech. Do
matriky byla zapsána pod jménem Antonie
Dressler. Její matka byla převezena do
koncentračního tábora Ravensbrück,
tatínek byl zastřelen nacisty 10. 6. 1942 v
Lidicích a čtyřletý bratr Zdeněk, kterého
nikdy neviděla, zahynul v koncentračním
táboře Chelmno. Jana Müllerová –
Hanzlíková strávila první roky svého
života v nemocnici na Karlově náměstí a v
útulku v Praze Krči. V květnu 1946 jí s
pomocí ministerstva vnitra našla její
maminka. Sestra Müllerová – Hanzlíková
dodnes žije v Lidicích. Do dalších let
přejeme Janě Müllerová – Hanzlíková
hodně zdraví. štěstí a spokojenosti.
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ČTVRTÝ ROČNÍK LIDICKÉHO OKRUHU
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Jana Chourová Plachá

Památník Lidice a Obec Lidice
uspořádaly 9. Září 2017 již čtvrtý
ročník spanilé jízdy veteránů s názvem
Lidický okruh.
Program Lidického okruhu byl zahájen
doprovodnými programy pro veřejnost
připravenými ve spolupráci s KIA
Kladno (U Zimního stadionu),
Mateřským centrem Lidičky, Junákem
Buštěhrad „Stráž Lidic“, Sborem
dobrovolných hasičů Středokluky a
Hřebeč a záchranné služby Kladno,
během nichž majitelé postupně seřadili
své veterány v prostoru před Lidickou
galerií.
Od jedenácti hodin měli přítomní diváci
možnost prohlédnout si vystavené vozy,
na základě svého vkusu hlasovat
v několika diváckých anketách a zvolit
nejlépe oblečeného elegána okruhu.

V průběhu dopoledne program zpestřily
vystoupení Jana Urbana a Magdalény,
tvořivá dílna pro děti, malování na
obličej, jízda kočárem, výstava
historických kočárků, výstava historie
Lidického okruhu, výstava obce Lidice
a ochutnávka moravských vín
z vinařství Schwarz. Ve dvanáct hodin
byla odstartována samotná spanilá jízda
vedoucí pro trase Lidice-MakotřasyBěloky-Hostouň-Dolany-HřebečLidice.
Lidickým okruhem po celou dobu
provázel Jiří Vaníček, moderátor
Lidických zimních večerů. V závěru
akce se někteří účastníci odebrali
k sousoší lidických dětí na pietním
území, kde se poklonili památce obětí
lidické tragédie a položili květinové
dary.

Výsledková listina:
Odborný porotce pan Josef Řezník
Motocykly
Cena odborné poroty kategorie
Motocyklů
- Majitel Ivan Houska,
New Hanley, r.v. 1927
Nejstarší veterán
- Majitel Václav Sovák,
Čechie-Böhmerland+side
r.v. 1927
Nejkrásnější veterán Moto
1. Majitel Václav Sovák,
Čechie-Böhmerland+side
r.v.1927
2. Majitel Ivan Houska, New Hanley r.v. 1927
3. Majitel Zdeněk Libovický, Jawa Pérák 250, r.v. 1953
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Auta
Cena odborné poroty kategorie Aut
- Majitel Miroslav Šubrt, Z-4, r.v. 1934
Nejstarší veterán
- Majitel Ondřej Kuba, Peugeot 172M, r.v.1928
Nejkrásnější veterán Auto
1. Majitel Jiří Tůma, VW Transporter, r.v. 1966
2. Majitel Tomáš Kolouch, Ford Torino GT Fastback, r.v.1968
3. Majitel Eva a Jiří Hamouzovi, T57, r.v. 1932
Elegáni okruhu
- Manželé Vostřelovi ze Žatce, kteří přijeli automobilem Triumph – MK4
r.v.1975
Připomínky k letošnímu ročníku směřujte na paní Kláru Klímovou na e-mail:
klimova@lidice-memorial.cz nebo na tel. 734 140 855
Děkujeme všem za účast. Již nyní pro
Vás připravujeme pátý ročník, který se
bude konat v září 2018.
Sponzoři akce: Acerostar, TOI TOI, KIA
Kladno (U Zimního stadionu),
Johomaky, Hotel ENERGIE
Partneři akce: Kladenské listy, rádio
Relax, Lída Tyrová, Obecní úřad Lidice,
MC Lidičky, Policie Kladno, Městská
policie Kladno, SDH Hřebeč a
Středokluky, RZ Kladno.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ OBRAZU STANA YOUNGA DO
LIDICKÉ SBÍRKY A DERNIÉRA VÝSTAVY DEN
LISMONO…OBRAZ MÁ HODNOTU TISÍCE SLOV
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, M. Lehmannová

Ve čtvrtek 21. září 2017 bylo v prostoru
stálé expozice umění v Lidicích předáno
do místní sbírky dílo Stana Younga,
které pro Lidice vytvořil v roce 1957.
Tuto výjimečnou událost zároveň
Památník Lidice spojil se slavnostním
zakončením výstavy fotografií „Den
Lismono…obraz má hodnotu tisíce
slov“.
Po více než 60 letech je díky spolupráci
Ministerstva zahraničních věcí České

republiky předán obraz na místo, pro
které byl původně určen. Proč se tak
stalo až po mnoha desetiletích, přijely
do Lidic vyprávět dvě ženy: paní Anna
Lowensteinová, dcera původních
majitelů obrazu, a paní Angela
Wrightová, dcera autora.
V březnu 2017 se paní Lowensteinová
obrátila na velvyslanectví České
republiky v Londýně s tím, že její
rodina vlastní olejomalbu s námětem
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Lidic, kterou vytvořil Stan Young
v roce 1957 po návštěvě obce. Tato
návštěva obce, respektive prázdného
pietního území, na němž zanechala
velký dojem. Obraz ale po dokončení
zůstal v Británii a autor jej daroval
rodině Lowensteinů, která vlastní i
přípravnou skicu pro toto plátno.
Rodina se v roce 75. Výročí vypálení
Lidic rozhodla, že je vhodný čas pro to,
aby obraz doputoval na místo svého
původního určení.
Dílo prošlo před předáním do sbírky
restaurováním u Maria Krále v Brně.
Obraz je ještě o několik let starší než
samotná sbírka umění, která byla
v Lidicích oficiálně založena v roce
1967. Zásluhu na tom měl především
sir Barnett Stross (1889-1967), britský
lékař a politik z města Stoke on Trent.
Otřesen zprávou o vyhlazení Lidic 10.
6. 1942 inicioval už v září téhož roku
hnutí Lidice Shall Live (Lidice budou
žít), jehož hlavním cílem bylo nejprve
vybrání financí na podporu stavby
nových Lidic. Barnett Stross ale
neskončil pouze u tohoto, už tak
významného, činu. Pod hlavičkou hnutí
inicioval založení Růžového sadu
spojujícího areál vypálených Lidic

s nově stavěnou obcí (1954-1955). Do
třetice v roce 1967 vystoupil s výzvou
k vytvoření Lidické sbírky. Inspirován
byl spontánními činy umělců z celého
světa, kteří ještě za války vytvářeli a po
jejím skončení posílali do Lidic díla,
kterými vyjadřovali solidaritu s osudem
obce Lidice.

K nejslavnějším zástupcům sbírky patří
díla autorů jako je Gerhard Richter,
Joseph Beuys, Wolf Vostell, KP
Brehmer, Konrad Lueg nebo Sigmar
Polke, Dagmar Demming, Rosemarie
Trockel, Thomas Ruff nebo Imi
Knoebel nebo od letoška v nové
expozici i Lawrence Weiner, Rosa
Barba, Sunah Choi, Valie Export,
Alfredo Jaar, Sarkis a mnozí další.

V LIDICKÝCH ULIČKÁCH: ULICE TOKAJICKÁ
Text: Michaela Klapalová, Foto: Wikipedie CZ
Podklady ke zpracování, materiály, zdroje: Wikipedie CZ a SK, publikace Tajemství lidických ulic r.v.2002

Tokajík je obec v okrese Svidník ve Slovenské republice. Vesnice ležela v partyzánské
zóně a obyvatelé tak pomáhali partyzánům, to byl důvod odvetné akce německých
jednotek. Tokajícká tragédie se odehrála 19. a 20. listopadu 1944.
Obec Tokajík měla v roce 1940 na
začátku války 185 obyvatel. Od léta
1944 místní obyvatelstvo navazovalo
styky s partyzány. Obec byla spolu
s dalšími 22 obcemi součástí území, na
němž působil partyzánský svazek
Čapajev, a také jednotky Požarskij a
Majorov. Obyvatelé obce poskytovali
partyzánům zásoby i zpravodajské

informace. V říjnu 1944 Němci v obci
ubytovali několik desítek zajatých
sovětských vojáků. Partyzáni pod
velením Rudolfa Jánošíka v obci
přepadli německé hlídky a zajatce
osvobodili. Na podzim 1944 se boje
mezi partyzány a německými vojsky
vyostřily a partyzáni, čelící tlaku
německých jednotek, byli od poloviny
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listopadu nuceni ustoupit, nebo se
probíjet k VRYČWVNêPYRMVNĤP
XNUDMLQVNpKRIURQWXNWHUiMLåY WpGREČ
GRViKOD0HG]LODERUFĤ
3DFLILNDFtREFH7RNDMtNE\ODSRYČĜHQD
MHGQRWND.RPPDQGR=E9 QČPHFNi
zkratka pro zur besonderen
Verwendung – „pro zvláštní ~þHO³ 
VSDGDMtFtSRG(LQVDW]JUXSSH+9 noci
z QDOLVWRSDGXQČPHFNp
MHGQRWN\RVtOHDVLPXåĤSRG
YHGHQtPREHUIHOGZHEOD.XPDQQD
RENOtþLO\REHFDY QHGČOLUiQR
sestoupily z OHVĤGRYHVQLFH1iVOHGQČ
]DþDO\SURKOHGiYDWMHGQRWOLYpGRP\D
]DWêNDWPXåHNWHUpVSRXWDO\D
VKURPiåGLO\Y ]DKUDGČNRVWHOD
1iVOHGQČY\GDO\UR]ND]DE\MLPMHMLFK
SĜtEX]Qt]DMLVWLOLWHSOpREOHþHQtDVWUDYX
QDGQ\.ROHPMHGHQiFWpKRGLQ\PXåL
v trojstupech v GRSURYRGXQČPHFNêFK
YRMiNĤRGHãOLVPČUHPQDVHYHU~GROtP
potokD0XåLNUiþHOLY SĜHVYČGþHQtåH
MHQČPHFNpMHGQRWN\YHGRXQDSROQt
SUiFHSĜLEXGRYiQt]iNRSĤ$VLMHGHQ
NLORPHWURGREFHMHYHOLWHOQČPHFNp
MHGQRWN\]DVWDYLODSĜLNi]DOSĜHþtVW
UR]VXGHNNWHUêMH]DSRPRF
SDUW\]iQĤPRGVX]RYDON trestu smrti,
MHQåPČOEêW Y\NRQiQRNDPåLWČ
1DFLVWLFNiMHGQRWNDQiVOHGQČVSXVWLOD
SDOEX1ČNWHĜt]H]DMLãWČQêFKPXåĤVH
SĜLWRPSRNXVLOLR~WČNDOHSUDNWLFN\
YãLFKQLE\OL]NRVHQLSDOERX7LNWHĜt
QDGiOHMHYLOL]QiPN\åLYRWDE\OL
]DVWĜHOHQLUDQRX] SLVWROH'YDUDQČQt
PXåL]ĤVWDOLQDåLYXSURWRåHREDE\OL
v EH]YČGRPtDSUREUDOLVHDåSR
RGFKRGXQČPHFNêFKYRMiNĤ%\OLWR
$QGUHM6WURSNRYVNêD0LFKDO0HGYHG]
NWHUêOHåHOSRGWČOHPVYpKRPUWYpKR
EUDWUD3RWpFRVHSUREUDOLY]DOL
SRWUDYLQ\NWHUp]ĤVWDO\QDPtVWČ
masakru, a deset GQtVHXNUêYDOL
v EOt]NpPOHVH =E\OêFKPXåĤ
zahynulo. 1iVOHGXMtFtKRGQH1ČPFL
UR]HKQDOLVWDUFHåHQ\DGČWL] obce, tu

pak vydrancovDOLDY\SiOLOL6KRĜHOR
GRPĤDKRVSRGiĜVNêFKEXGRY
=ĤVWDOVWiWSRX]HPtVWQtNRVWHODMHGHQ
SRãNR]HQêGĤP 0UWYiWČOD
SRVWĜtOHQêFKPXåĤOHåHODQDPtVWČ
PDVDNUXVHYHUQČRGREFHDåGR
prosince 1944.
9\SiOHQt7RNDMtNXE\ORVRXþiVWtãLUãtKR
SOiQXERMHSURWLSDUW\]iQĤP7pKRåGQH
byla v okrese 6WURSNRYY\SiOHQDLREHF
9HĐNi'RPDãDlistopadu VWHMQê
osud postihl Jakušovce, Kolbovce,
Vojtovce a SoĐQtN1iVOHGXMtFtKRGQH
OHKO\SRSHOHP7XUDQ\D3RWRþN\
listopadu nacisté vypálili i obec
.RUXQNRYiDlistopadu Brusnici.
28. listopadu 1944 obec osvobodila
VRYČWVNiYRMVNDukrajinského frontu.
12. prosince byli s SRPRFtobyvatel
VRXVHGQtREFH]DVWĜHOHQtPXåLSRKĜEHQL
GRPDVRYpKRKUREXY PtVWČjejich
SRSUDY\3RQiYUDWXRE\YDWHOREFHE\OD
WČODH[KXPRYiQDDdubna 1945
SRKĜEHQDQDPtVWQtPKĜELWRYČGR
VDPRVWDWQêFKKUREĤ 3R]ĤVWDOt
RE\YDWHOpåLOLYH VNURPQêFK
SRGPtQNiFKDåGRURNXNG\VWiW
SĜLVSČOQDREQRYXREFH

V roce E\OQDPtVWČPDVDNUX
RGKDOHQNDPHQQêREHOLVNDQDPtVWQtP
KĜELWRYČSDPiWQtN-HKRDXWRUHPMH
)UDQWLãHN*LEDOD9 roce 1969 byla
v obci LQVWDORYiQDSDPČWQtPtVWQRVW
PozdČML]GHE\OR]DORåHQRLPX]HXP.
1\QtMHPX]HXPRWHYĜHQRRGSRQGČOt
GRSiWNXRGKRGGRKRG9VWXSQpMH
GREURYROQp
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GENERÁL GASTRO
Text: Michaela Klapalová

DÝŇOVÁ POLÉVKA
1 dýně hokaido
2 stroužky česneku
1 cibule
Vývar
Chilli papričky sušené
Čerstvý zázvor dle chuti
Pepř, sůl
Dýňová semínka na ozdobu
Dýni nakrájíme (hokaido se nemusí loupat) na kousky a spolu s oloupanou
rozkrojenou cibulí a stroužky česneku dáme na pekáč vyložený pečícím papírem a
pečeme při 200 stupních, dokud nám dýně nezměkne.
Poté dýni spolu s vychladlým vývarem (nebo může být i voda) rozmixujeme na jemný
krém, dochutíme chilli, strouhaným čerstvým zázvorem, pepřem a solí. Prohřejeme a
podáváme ozdobené semínky a lžící smetany ke šlehání.

ŘEPOBUCHTA (zhruba na pekáč 20x20 cm)
3 vejce
60g třtinového cukru
90g másla
70g hořké čokolády (cca 70% kakaa)
1,5 lžičky prášku do perníku
60g polohrubé mouky (například špaldové)
Cca 220g nastrouhané upečené červené řepy (cca hodinka při 200 stupních, po upečení
oloupeme a nastrouháme najemno)
Cca 30g ořechů (klidně je namixujte, já mám jen vlašské)
Máslo na vymazání pekáče
Nejprve si dáme péct červenou řepu, omejeme a zakápnuté olejem zabalíme do
alobalu. Hodinka v troubě při 200 stuponích je tak akorát. Necháme lehce schladnout,
oloupeme a nastrouháme. Čokoládu a máslo necháme lehce roztát na plameni, do
takové konstantní hmoty - odstavíme. Do jiné mísy si rozklepneme vajíčka, špetka
soli, vyšleháme do pěny, postupně přisypáváme cukr a zapracujeme mixérem do těsta.
Potom přidáme řepu, mouku, prášek do perníku, čokoládu a oříšky. Jemně smícháme.
Připravíme si pekáček, vymažeme máslem, vlijeme těsto.
Troubu si rozehřejeme na 180 stupních a pečeme zhruba 35-45 minut, vyzkoušejte
upečenost špejlí, přecejen každá trouba peče prostě jinak. Po schladnutí můžeme
podávat posypané moučkovým cukrem nebo polité čokoládovou polevou.
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GENERÁL GASTRO
Text: Michaela Klapalová

HOUBOFLEKY
400g chlazených čerstvých lasagní
300g čerstvých hub
1 cibule
4 vejce
50 ml smetany
Čerstvá petrželka nebo pažitka
Olej, pepř, 2 lžíce másla, sůl
Začneme nakrájením těstovin na takové větší fleky a očištěných hub. Předkrájejte si na
jemno cibulku, stejně tak petrželku. I směs vajec a smetany si můžeme připravit
dopředu – osolíme, opepříme a promícháme.
Nejprve rozpálíme pánev, na kterou dáme trochu oleje nebo sádla. Nakrájené houby
rozmístěte po pánvi a prostě nechte takhle ležet a pouštět páru klidně 5 minut bez
míchání, bez třepání. Až pak to míchněte, opepřete a osolte. Ztlumte plamen tak na
třetinu výkonnosti plotýnky a přidejte cibulku. Mícháme cca další tři minutky, dokud
nezměkne. Případně přidejte ještě trochu tuku. Během toho už vařte vodu na těstoviny
spolu s dostatkem soli. Uvařte těstoviny podle návodu – 3-8 minut podle druhu. Na
pánvi u hub a cibule rozpusťte máslo. Ihned po slití těstovin vše dobře promíchejte, ať
se fleky nezmění v cucky. Přidejte petrželku a taky vaječnou směs. Jedno vejce na
porci je takové minimum, možná budete preferovat větší množství, takže dle chuti. A
hlavně – stále míchejte! Pokud by vejce nechtěla zatuhnout, pánev na chvilku přikryjte
poklicí a do dvou minut ať už všichni sedí u stolu. Poklady podzimu se mohou
servírovat.

ZÁZVOROVÝ ČAJ
4 citrony
3 mandarinky (např. klementinky)
8cm kousek čerstvého zázvoru, omytého a oloupaného, na plátky nakrájeného
4 lžíce medu
4 snítky máty
Přiveďte k varu 700ml vody. Mezitím vylisujte šťávu z citronů a mandarinek, nejlépe
na lisu na citron. Přilijte do hrnce, vsypte zázvor a zahřívejte na středním plameni asi 3
minuty. Vypněte a nechte 4 minuty stát.
Do šálků rozdělte po lžíci medu a zalijte zázvorovým čajem. Přidejte mátu a
podávejte. S tímhle čajíkem vás podzimní chmury a neduhy prostě nedohoní Mňam!
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LIDICKÝ TURISTA: KUTNÁ HORA VINNÁ I PIVNÍ I. část
Text a foto: Michaela Klapalová, www.kutnahora.cz, Wikipedie

Tak jsem zase vyjela do světa - Tentokrát to bylo v době burčákové a to tematicky do
pivních lázní. Do krásného malebného městečka, které má velkolepou historii – do
Kutné Hory.
Historie Kutné Hory sahá do 13. století
velmi jej podporoval následující král
a vznik města je spjat s tradicí
Vladislav II. Jagelonský, který v něm
stříbrných dolů v této oblasti, sahající
byl králem zvolen.
do 10. století. Od kutání stříbra ostatně
Na konci 15. století už město svým
dostala Kutná Hora svoje jméno.
významem konkurovalo Praze, ale
Václav II. vydal roku 1300 nový horní
následující století přineslo konec ražby
zákon o královských právech nad
pražského groše, pokles výnosu dolů a
těžbou stříbra a mincovnictvím, kterým
nižší rentabilitu těžby v důsledku
zavedl novou minci, brzy po celé
dovozu levného stříbra ze Španělskem
Evropě známý a ceněný pražský groš,
ovládnuté Jižní Ameriky. V 18. století
ražený právě tady, v Kutné Hoře. Roku
vzrostl počet obyvatel města z asi 2,7
1318, zhruba 20 let po začátku stříbrné
na 7 tisíc, v následujícím století až ke
horečky, která sem přivedla několik
14 tisícům a ve 20. století na
současných asi 20 tisíc obyvatel.
To by bylo něco z historie v kostce.
Teď už se pojďme podívat, co je
nejlepší v Kutné Hoře navštívit.
My jsme bydleli v hotelu U Kata, což
nebylo fajn ubytování, a právě tam se
nachází wellness, které nabízí pivní
tisíc lidí, se stala prudce rostoucí osada
lázně. A ty byly perfektní, doporučuji
královským městem, když dostala
- Celá procedura se odehrává ve
městská práva od krále Jana
stylovém sklepení, kde si zalezete do
Lucemburského. Na přelomu 14. a 15.
vany plné teploučké vody a
Století město dále posiloval Václav IV.
pivovarských kvasnic. Během celé té
Z tohoto období pochází známý Chrám
hodiny si můžete dopouštět teplou
svaté Barbory. V roce 1409 zde Václav
vodu, popíjet u toho dobré pivečko a
IV. podepsal dekret kutnohorský.
relaxovat na lehátku. A příště už
Úpadek města nastal během husitských
půjdeme ven!
válek, kdy bylo město několikrát
napadeno a mezi obyvatelstvem
probíhaly národnostní a náboženské
šarvátky. V roce 1424 pak město
důkladně vypálil Jan Žižka a nově je
osídlili táborští. Město se začalo opět
vzmáhat až za krále Jiřího z Poděbrad a
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Nepotřebné věci potřebným lidem
Tak se jmenuje sbírka, kterou již několik let pořádá Diakonie Broumov.
Diakonie nás opět požádala o pomoc při sběru šatstva a podobných, níže
uvedených věcí. Řada z Vás se do sbírky v minulých letech připojila, proto
doufáme, že Vás sbírka osloví i nyní.
Darovat můžete především tyto potřebné věci:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):
nošené i poškozené: trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční
košile, tílka, pyžama, šátky
pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené): zimní bundy, kabáty, spodní prádlo,
ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky
Domácí textil:
použitý i poškozený: lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, látky
(minimálně 1m2, ne odřezky)
pouze nepoškozený: záclony, závěsy
Drobné elektrické spotřebiče:
použitelné i poškozené: rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky:
použitelné i poškozené → kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté
Obuv:
pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách,
aby se neztratily od sebe při manipulaci
Hračky – plastové, plyšové:
pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego, …), tak je
potřeba dobře zabalit
Všechny výše zmíněné věci, prosím noste zabalené do igelitových pytlů či krabic:

Celý říjen každé pondělí až čtvrtek od 9:00 do 17:00
do Oázy Lidice, Josefa Stříbrného 162
Předem Vám děkujeme, že společně s námi pomáháte potřebným lidem.
Zaměstnanci Mementa Lidice, o.p.s.

Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
ještě stále nemáte jasno o odpoledním programu pro Vás nebo Vaše děti? Pak určitě mrkněte
na www.mclidicky.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů a kroužků MC Lidičky na školní
rok 2017/2018.
Najdete zde například nový kroužek Taneční a pohybová průprava pro děti ve věku 6 – 10
let, Keramiku pro veřejnost, Cvičení rodičů s dětmi nebo Jazykové kurzy pro dospělé.
Využijte toho, že se tyto kurzy konají přímo v Lidicích, takže nemusíte dojíždět nikam daleko
a přihlaste se na info@mclidicky.cz A co dalšího jsme pro Vás na říjen připravili?
Ženy každého věku se mohou těšit na další prima odpoledne plné odpočinku a péče o tělo i
ducha s hromadou dobrého jídla a pití – Den pro královny je připraven.
V druhé polovině měsíce pak zveme všechny malé i velké na podzimní tvoření. Využijeme
všeho, co nám na podzim příroda nabízí a budeme tvořit podzimní věnce, dekorace na stoly a
dveře, děti si mohou vyrobit obrázek z listů, panáčka z šišky i mnoho dalšího.
Na obě akce je nutné si rezervovat místo, tak neváhejte a učiňte tak co nejdříve na
www.mclidicky.cz, kde najdete příslušné přihlašovací formuláře.
Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu!

Program MC Lidičky na ŘÍJEN 2017
2. 10. 2017
8. 10. 2017

zahajujeme všechny kroužky a kurzy v MC Lidičky
od 14:00 hod. – Den pro královny. Přijďte si odpočinout od každodenních starostí a
pracovního stresu a užít si pohodové odpoledne plné příjemných relaxačních procedur.
Můžete se těšit na služby masérky, pedikérky a manikérky nebo si můžete nechat pleť
hýčkat např. liftingovou kúrou či se nechat zdarma nalíčit.
Vstupné – něco dobrého na zub. Pokud tedy máte chuť odpoutat se od Vašich
běžných starostí, jste srdečně vítány. Abychom měli pro každou z Vás dostatek
prostoru, prosíme, přihlaste se na www.mclidicky.cz a to nejpozději do 5. 10. 2017.

21. 10. 2017

od 15:00 hod. – Podzimní tvoření. Tato akce je určena rodičům s dětmi od 3 let,
větším dětem i dospělým. Přijďte, zapojte svou fantazii a vytvořte si pěknou podzimní
dekoraci do bytu nebo si jen přijďte udělat radost a užít si pohodové tvořivé
odpoledne. Na programu je např. výroba podzimních dekorací (věnce, ozdoby na stůl
či dveře), decoupage svíček s podzimními motivy, práce s přírodninami – panáček
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z šišek, obrázky z listů a další. Pokud máte chuť tvořit, přihlaste se do 18. 10. 2017
pomocí on-line registračního formuláře na www.mclidicky.cz.

26. 10. + 27. 10. 2017 v MC Lidičky bude zavřeno – podzimní prázdniny (v provozu bude jen
dětská skupina)

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

Vážení a milí čtenáři, jsem ráda, že Vám v měsíci říjnu mohu opět nabídnout zajímavé akce, které se
budou konat u nás v Oáze. Doufám, že si ze široké nabídky vyberete i Vy.
Program měsíce zahájíme pondělním cvičením jógy pro dospělé. Většině účastníků kurzu i nadále
nejvíce vyhovují pondělky, proto zůstáváme i po prázdninách u pondělí od 19:00.
V říjnu se již pravidelně bude konat každotýdenní setkávání v Klubu Oáza. Tam si můžete sami
osobně přijít vyzkoušet něco vyrobit a přitom si příjemně popovídat při kávě nebo čaji. Jako tradičně
plánujeme uspořádat o času adventním vánoční výstavu, tak pomalu začínáme tvořit věci na ni. Pokud
Vás baví háčkování, vyšívání či jiné ruční práce a máte doma nějakou práci rozdělanou, klidně si ji
vezměte s sebou a přijďte si k nám jen tak posedět a popovídat. Nebo pokud umíte vyrobit něco
zajímavého a zvládneme to i my, přijďte nám své výrobky ukázat, popř. Vám rádi dáme prostor
v některém z dalších kroužků jako lektorům.
Dále opět po roce vyhlašujeme na měsíc říjen sbírku Nepotřebné věci potřebným lidem. Každé
pondělí až čtvrtek cca mezi 9. a 17. hodinou můžete celý říjen nosit do Oázy věci, které se Vám či
vašim dětem přes léto či po roce před zimou „spraly“ (můj oblíbený výraz, když po čase objevím
nějaký hezký kousek ve skříni, do kterého se už nevejdu- ) nebo se Vám už doma nehodí či se Vám
přestaly líbit - nevyhazujte je a my je na začátku listopadu předáme potřebným lidem.
Prosím podívejte se na samostatný informační leták, co můžete darovat a v jakém stavu. Nejčastější
problém, který se u darovaných věcí vyskytuje, se týká obuvi. Obuv musí být nepoškozená a pořádně
svázaná, aby se při transportu boty nerozdělily… Dnes už také není snadné za levný peníz pořídit
nový zip, nemluvě o tom, že to už každá hospodyňka neumí (patřím mezi ně bohužel také), proto
prosím noste pouze funkčně zapínatelné a nepoškozené zimní oblečení, bundy a kabáty. Nepoškozené
by také mělo být spodní prádlo, ponožky, čepice, rukavice, opasky a kabelky. Jinak přiměřené
obnošení a drobné poškození nevadí u triček, kalhot, riflí, nočních košilek, pyžamek, utěrek, ručníků,
ubrusů a prostěradel. Oproti předcházejícím letům se už nesbírá nádobí, neb velice často utrpělo při
převozu.
Poslední čtvrtek v měsíci bude opět patřit měsíčnímu cyklu *Lidický senior 2017* . A bude to
nejsvátečnější setkání, jaké jsme doposud pořádali. Neb 26.10.2017 tomu bude na den přesně 20 let,
co byl položen základní kámen domu Oáza. Přesnou hodinu položení se mi zjistit nepodařilo, proto je
začátek tradičně od 15:00 hodin. Srdečně zveme všechny, kteří u toho byli, nebo je zajímá, jak to
tehdy bylo… Moc Vás srdečně zveme!
Proto pokud Vás nejen cvičení pro ženy, ale všechny výše a níže zmíněné akce zajímají, sledujte
vývěsky před vchodem do Oázy a před obchodním centrem a taktéž webové stránky Mementa Lidice
(www.oazalidice.cz) a obce.
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Závěrem Vám všem přeji příjemné podzimní dny a těším se s řadou z Vás na setkání při nějaké akci
v Mementu Lidice, o. p. s. v domě „nejen pro seniory“ v naší obci Lidice.
Program na říjen 2017:
Každé pondělí (2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Každé úterý (3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.) od 13:00 do 16:00 hodin - Klub Oáza
Procvičte své šikovné ruce, přijďte si posedět, popovídat, ukázat nám, co hezkého rádi a teď právě
vyrábíte.
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 26.10. od 15:00 hodin – 7. setkání z cyklu *Lidický senior 2017*
Vzpomínání na položení základního kamene domu Oáza s emeritním biskupem plzeňským a bývalým
prezidentem nadace Memento Lidice Františkem Radkovským a Pavlem Smetanou, emeritním
synodním seniorem Českobratrské církve evangelické a bývalým viceprezidentem nadace Memento
Lidice.
Vstup volný
Dále připomínám, že celý říjen každé pondělí až čtvrtek od 9 do 17 hodin přijímáme darované věci do
sbírky Nepotřebné věci potřebným lidem.
Při příchodu zvoňte nejprve na zvonek u dveří s názvem Oáza. Dále jsme dohodnutí, že Vám
v dopoledních hodinách otevřou paní Čepelová nebo paní Součková a ukážou Vám, kam máte pytle
nebo krabice s darovanými věcmi donést.
Věci (oblečení, boty, hračky, kuchyňské nádobí, prostěradla, povlaky apod.) noste zabalené do
igelitových pytlů či krabic.
Pokud byste měli větší množství darů a vyhovoval by Vám více jiný termín než výše zmíněné (třeba i
víkendový), je možné domluvit se na tel. čísle 777 025 199.

PUBLIKACE O LIDICÍCH
Text a foto: Zdenka Kotková

Naši přátelé ze společnosti Lidice lives (Lidice žijí) ve Stoke on
Trent vydali tuto publikaci. Lidice ve slovech, obrázcích a
videích je vzdělávací prostředek pro digitální univerzální disk pro
učitele žáků ročníku 4+, který poskytuje biografie hlavních
postav, kontextové mapy určující geografickou scénu, literární a
fotografický dokument o historických událostech, stejně jako
vývoje, které formovaly dnešní vztah mezi Lidicemi a Stoke on
Trent. Balení je zdarma.

PRACOVNÍ NABÍDKA – ČESKÁ POŠTA
Česká pošta, s.p. nabízí brigádu na roznos obyčejných listovních zásilek a letáků v obci
Lidice. Rozsah – každý pracovní den. Mzda – 80 Kč/hod, btto.
Předpokládaná doba brigády – do konce roku 2017. Bližší informace u vedoucí pobočky
České pošty v Lidicích nebo na telefonu 731 132 330, paní Kalinová (ved. ús. doručovatelek)
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – AKTUÁLNÍ ZMĚNY
V JÍZDNÍCH ŘÁDECH PRO LINKY 322 A 324
Text: Tomáš Nedvídek, odbor příměstské dopravy, odd. projektování příměstské dopravy

V souvislosti s požadavkem dopravce ČSAD MHD Kladno a.s. na zefektivnění oběhů
vozidel dojde s platností od soboty 16. 09. 2017 k úpravě jízdního řádu na linkách
Pražské integrované dopravy (PID) 322 a 324. Na linkách bude provedena drobná
úprava časových poloh vybraných spojů, u linky 322 jen o sobotách a nedělích, u linky
324 celotýdně, kdy reálně dojde ke snížení počtu vypravovaných autobusů a potřeby
řidičů, aniž by došlo k rušení spojů. K takto rychlé realizaci bylo nutné přistoupit
v souvislosti s aktuálními personálními výpadky.
Věříme tak, že toto opatření přijmete s pochopením, neboť by mělo přispět ke
stabilizaci dopravy na autobusových linkách mezi hl. m. Prahou a Kladnem. Zároveň
budeme rádi za jakékoliv poznatky z provozu, který budeme nadále sledovat a
následně vyhodnocovat.
Aktuální informace o trvalém stavu linek PID, výlukových opatření či mimořádných
událostech naleznete online na stránkách www.pid.cz, k dispozici je také infolinka PID
234 704 560 a Facebook Pražské integrované dopravy.

DODRŽUJTE PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VOLNÉM
PROSTRANSTVÍ
Text: www.obec-lidice.cz

Vážení spoluobčané,
v poslední době se opět množí stížnosti na volné pobíhání
psů v obci, nad kterými mají jejich majitelé jen sníženou či
dokonce žádnou kontrolu.
Je znám i případ, kdy majitel psa z centra obce prostě
ponechává na noc záměrně otevřenou branku, aby se pes
mohl „proběhat“ a vrátit dle vlastního uvážení!
Jistě jste zaznamenali i zprávy o napadení dětí psem,
bohužel i s tragickými následky, pozdní lítost
nezodpovědných majitelů psů je již marná.
K tragické události může ale dojít i např. pouhým
poražením dítěte, případně dospělého člověka, nemusí jít
vždy jen o pokousání. Nepříjemné je i pouhé očekávání, co nastane, pokud k Vám
utíká nezabezpečený pes. Pokouše mě? Je hodný?
I toto může být traumatizující.
Tito majitelé riskují i například, že jejich pes může zavinit dopravní nehodu či být sám
nějakým vozidlem sražen. Nezodpovědní majitelé psů mohou být samozřejmě i
postiženi za porušení vyhlášky. Na argumenty typu „Je hodný..“, „No on je zvyklý se
proběhnout…“ nemůže a nebude brán zřetel.
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