Milí a milé,
pro začátek bych se všem ráda omluvila za pozdější vydání dubnového čísla
zpravodaje. Potkala mne jedna rodinná smutná událost, a já prostě a jednoduše
potřebovala čas pro sebe a své nitro, abych se se vším vyrovnala a mohla pokračovat
dále. Nyní jak vidíte, už je zpravodaj hotový a já jsem ráda, že jsem se k němu
dokopala. Byla to tento měsíc cesta neobyčejně trnitá.
Ale pojďme k něčemu optimističtějšímu - Jaro je zdá se v plném rozpuku, konečně tu
máme to sluníčko, na které jsme se celou tu nekonečnou zimu těšili! Já se hlavně těším
na to, že konečně začne být naše nová rubrika Lidického herbáře pořádně zajímavá,
neboť teď se to začne bylinkama všude kolem nás jenom hemžit.
Pro duben tu pro vás mám dvě moje jarní tutovky – kopřivu (už vás dokonale vidím,
jak obracíte oči v sloup) a medvědí česnek. Obojí je nekonečná zásobárna vitamínů a
obojí se dají lehce (medvědí česnek hůř) najít ve volné přírodě.
Vykašlete se na chemické léky a pojďte si udělat kopřivovou nádivku, polévku či
pesto z medvědího česneku, nebo docela obyčejný kopřivový čaj, budete zdraví jako
rys a tyhle léky nám nabízí sama příroda….no nekupte to! Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která bude teď pořád na kopřivách -

JUBILANTI V MĚSÍCI DUBNU
Ladislav ŽEMLA
Miloslava KACHLÍKOVÁ
Jaroslav MEZERA

16.4.
20.4.
23.4.

93 let
70 let
81 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ  Ráda bych touto cestou poděkovala Obecnímu úřadu za dárkový balíček k mým
narozeninám a Veronice Kellerové a Marušce Štrougalové za příjemné popovídání
a vzpomínání.
Věra Čepelová

 Ráda bych touto cestou poděkovala Obecnímu úřadu za dárkový balíček k mým
narozeninám a paní Veronice za příjemné popovídání.
Libuše Řečínská

 Děkuji Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání dárku od Obecního úřadu
k mým narozeninám.
František Slavík
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TAJEMSTVÍ LIDICKÝCH ULIC: ORADOURSKÁ
Text: Michaela Klapalová, www.novinky.cz Foto a materiály, podklady: www.novinky.cz, Wikipedia

Silnice ve francouzské vesnici Oradour sur Glane (střední Francie, severozápadně od
Limoges) lemují trosky domů, které mlčky vyprávějí smutný příběh. To, že mezi jejich
zdmi dříve pulsoval život, jako by po více než 70 letech prázdnoty už ani nebyla
pravda. Poté, co nacisté vyvraždili zdejší obyvatele, se sem natrvalo život už nevrátil.
Vesnice znovu procitá jen při návštěvách turistů.

Kalendář ukazuje sobotu 10. června 1944, na den přesně po vypálení Lidic. Německá
2. tanková divize SS „Das Reich“ plní při přesunu do Normandie úkol potlačit ve
Francii vzrůstající odbojové tendence.
Ve vesnici Oradour sur Glane shromažďuje obyvatele, aby je následně rozdělila a
povraždila. Němečtí komandanté zdůvodnili tuto akci tím, že mají informaci, že odboj
drží německého důstojníka v nedalekém městečku Oradour sur Vayres. Zajatým
důstojníkem měl být SS-Sturmbannführer Helmut Kämpfe, velitel průzkumného
praporu, kterého zajal odboj den předtím. Existuje teorie, podle které si spletli Oradour
sur Glane s Oradour sur Vayres, kam měli původně dorazit. Obyvatelé jsou
shromážděni na náměstí kvůli kontrole dokladů.
Okolo 200 mužů je nahnáno do šesti stodol, kde jsou zastřeleni. Stodoly nacisté
vzápětí zapalují, stejně jako kostel, do něhož předtím zamkli ženy a děti. Zanedlouho
je v plamenech celá vesnice. Po masakru jsou na místě nalezeny ostatky 642 lidí – 245
žen, 207 dětí, 190 mužů. Jejich životy po desetiletí spjaté s tímto místem náhle zhasly
během několika hodin.
Tři dny po masakru našel katolický biskup na hromadě za oltářem uvnitř kostela
ohořelá těla patnácti dětí. Přežila pouze jediná žena, 47 letá hospodyně Marguerite

3

Rouffanche. Podařilo se jí uniknout malým oknem na zadní straně kostela a přes noc
se ukryla ve křoví, dokud Němci neodjeli. Obec Oradour sur Glane nebyla již nikdy
znovu obnovena, navěky zde stojí tichý monument nacistického zvěrstva.

Osud vesnice Oradour sur Glane nenápadně připomíná příběh našich Lidic, kde nacisté
přesně o dva roky dříve zastřelili přes 170 mužů. Lidické děti putovaly do Německa na
převýchovu, část jich zemřela v polském Chelmnu, Lidické ženy pak musely bojovat o
život v koncentračním táboře Ravensbrück. Lidice byly následně nacisty vypáleny a
budovy srovnány se zemí trhavinami. Na místě zbyla na rozdíl od Oradouru jen holá
pláň.
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CESTA GLENNA CLARKA OŽIVILA ZAPOMENUTÉ
VZPOMÍNKY NA POCHODY SMRTI – 1. Část
Text a foto: Milena Městecká

Glenn Clark z Aucklandu na Novém Zélandu vyrazil letos 16. srpna na 1000 km
dlouhou trasu pochodu smrti svého otce, válečného zajatce G. W. Clarka. Za čtyři
týdny projel Glenn na kole cestu, kterou jeho otec šel pěšky v roce 1945 déle než tři
měsíce. Z velké části přes území Moravy a Čech. Spolu s ním prošlo tento pochod
smrti 60-70.000 válečných zajatců. Od konce ledna, za mrazu a zimy, chladným
jarem, až do osvobození v prvních květnových dnech. Cesta Glenna rozhýbala
mnoho událostí – napříč celou republikou.
První setkání v Holicích – poznávám osudy vojína G.W.Clarka
Středa 23.8. (Český Těšín – Nový Bohumín – Holice) Ráno otvírám mail od Petra
Majera, kronikáře města Bystřice, předsedy ČsOL Frýdek-Místek a znalce všeho, co
se u nich v okolí blízkém i vzdáleném děje. Posílá mi článek „Novozélanďan se vydal
na trasu smrti, po které šli váleční zajatci“. Na obrázku vidím Glenna Clarka,
kterého v té chvíli ještě neznám, v rozhovoru nad mapou s paní Gabrielou
Hřebačkovou, místostarostkou Českého Těšína a Martinem Krůlem z Muzea
Těšínska. V článku lovím data, Glenn vyjel na cestu už před týdnem 16. srpna. V
duchu projíždím trasu zimních pochodů smrti válečných zajatců – Olomouc,
Mohelnice, Litomyšl, Hradec Králové, Jičín.... počítám, kde asi teď může být, jak
rychle vlastně jede? Volám do Českého Těšína, vzápětí nacházím další článek od
novináře Tomáše Januszka s mailovou adresou Glenna. Ten mi posílá ochotně i
fotografii Glennova otce. Mezitím mi konečně odpoví Glenn na mail – dnes večer
bude nocovat v Holicích. Což si nenechám ujít, je to jen 1,5 hodiny autem z Prahy.
Kolem osmé večer se poprvé setkáváme – Glenn sdílí mé nadšení, teší ho zájem o
osudy jeho otce a o pochody smrti. Původně čekal na své cestě více pozornosti a
informací. Postupně pochopil, že pochody smrti jsou i v Evropě téma teprve
objevované, i po více než 70 letech od konce války.
Glenn mi představuje svého otce, vypráví, ukazuje dokumenty. Vojín George William
Clark z Aucklandu, pro své blízké Jack, na první pohled přitažlivý mladý muž,
sportovec, cyklista. Do zajetí se dostal v červnu 1942 v Egyptě. Novozélandské
jednotce se tehdy podařil noční průlom z téměř beznadějného obklíčení u Minqar
Qaim. (je poněkud nechvalně známý pro oběti z řad raněných vojáků německého
vojenského lazaretu - Glenn mě na to sám upozornil). Glennův otec byl však jako
řidič jednoho ze zasažených nákladních aut vyhozen při explozi ven z vozu. Při pádu
si zlomil stehenní kost. Bitevní palbu přežil, byl nalezen a zajat italskými vojáky,
tehdy pod velením generála Rommela. Převezen do Itálie, kde pobyl v několika
lazaretech až do chvíle vystoupení Itálie z války. Britské zajatce, tedy i
Novozélanďana Clarka, měli přijet osvobodit spojenci. Němci byli bohužel
rychlejší, nestáli o osvobozené vojáky, které co nevidět nasadí znovu do boje proti
nim. V listopadu 1943 je G.W.Clark už v německém zajetí ve Stalagu VIIIA
(Zhořelec), později VIIIB (polský Těšín). Pracuje pak v jednom z jeho mnoha
pobočných táborů v Novém Bohumíně. Zlomená noha zůstane až do konce života
kratší, kulhá – práci, přežití zajetí a nakonec i absolvování pochodu smrti mu to
nepochybně ztížilo. A co víc, doma byl známým a úspěšným cyklistickým
závodníkem. Na kole už po válce jezdit nemohl. Jeden z důvodů, proč Glenn
trasu na počest otce chtěl projet na kole.
-pokračování v příštím čísle i s fotopřílohou-
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EKOKODEX
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Zvláštní slovo, co myslíte? Děti z ekotýmu Vám jeho význam určitě rády vysvětlí.
Nejprve jsme se snažily (děti s pomocí Lenky) najít nějaký jednodušší název, ale děti
si ho tak zapamatovaly, že jsme jeho název neměnily. Je to souhrn pravidel
vyjadřujících, jak se naše škola ohleduplně chová k životnímu prostředí.
A jak se takový ekokodex vytváří? Nejprve jsme nechaly průchod nápadům, kdy děti
vymýšlely jedno pravidlo za druhým. Sešlo se nám jich opravdu hodně. Děti si
vzpomněly zejména na zvířata a hezké chování k nim, na starost o čistotu okolního
prostředí a také se objevovaly nápady z našeho aktuálního tématu „jídlo“. Přispět
mohly všechny děti ze školky. Pak už záleželo jen na ekotýmu, pro která pravidla se
rozhodne. Nejprve jsme si pravidla prošly a přemýšlely jsme, jestli je opravdu plníme.
Pak si každý člen dětského ekotýmu vybral jedno pravidlo, které se mu líbilo. Dále
jsme přemýšlely, jak pravidla ztvárnit. Nejprve jsme se s dětmi inspirovaly na
internetu a prohlížely si ekokodexy jiných škol a školek. Dětem se nejvíce líbily
nástěnky, kde byla nějaká zvířátka a tak jsme se rozhodly, že si ho také znázorníme
pomocí zvířátek. Každé
dítě si ke svému pravidlu
vybralo odpovídající
zvířátko. Soňa měla
výborný nápad zavěsit
pravidla v šatně ke stropu.
Děti z toho byly nadšené a
hned začaly tvořit. Pravidel
jsme chtěli 10, a jelikož je
7 dětí v ekotýmu, mohly si
svoje pravidlo vytvořit i
Soňa, Lenka a paní
kuchařka.
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BUDKY PRO PTÁČKY
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Na naší zahradě máme jednu budku přímo u vstupních dveří do školky. V této budce
jsme měli již několikrát ptáčátka, ale stává se nám, že ptáčátka uhynou. Řekli jsme si,
že je budka asi moc blízko a že ptáčky rušíme. Proto jsme se rozhodli udělat další
budky, které zavěsíme na stromy v zahradě. Poprosili jsme o pomoc tatínky. Ozval se
pan Jirásek.

Když dorazil k nám do školky, měl vše krásně připraveno. Dětem nejprve
ukázal, s čím budeme pracovat – svěrák, šroubovák, vrtačka atd. a pak jsme se
pustili do práce. Rybičky vyráběly jednu budku a Okurky dvě. U rybiček měla
největší úspěch vrtačka, která malé děti fascinovala a jejímu zvuku se všechny
děti smály. Také si jí samozřejmě každý chtěl vyzkoušet. Když děti zrovna
nemohly pomáhat s budkou, pustily se do zkoumání svěráku.
Když měly malé děti budku hotovou, přesunul se pan Jirásek k Okurkám, a
společně s dětmi vyrobili ještě dvě další budky. Jednu vyráběli kluci a druhou
holky.
Pak následovala fáze instalace, kdy k nám do školky přišel pan Táborský a
poradil nám, kam je nejvhodnější budky přidělat a jak. Výlet z budky by měli
mít ptáčkové prý ideálně na jihovýchod. Děti pomohly přitlouct prkýnko, se
kterým je potřeba budky na strom přidělat a dokonce si mohly zkusit jednu
budku přitlouct k altánu. Zbylé dvě budky musel přidělat pan Táborský, protože
byly příliš vysoko.

7

LIDICKÝ HERBÁŘ: KOPŘIVA A MEDVĚDÍ ČESNEK
Jaro se probouzí nejen v každém z nás, ale i v přírodě. Dnes budeme čarovat s mými
nejoblíbenějšími jarními bylinkami. Ty vás dokonale
nastartují a dodají potřebné vitamíny -

KOPŘIVA DVOUDOMÁ (Urtica dioica)
Kopřiva roste v Čechách opravdu hojně, někdo jí
má za plevel, ale já v ní vidím jednu z nej bylinek,
která nám tu všude kolem ledabyle roste. Tenhle
plevel, to je totiž učiněný zázrak! Dle mého je
tahle léčivka opravdu nedoceněná. Bylináři jí
nazývají „český žen-šen“. Kopřiva obsahuje
doslova koktejl vitamínů, minerálů a železa.
Využít jí můžeme například do salátů, nádivek, do
polévek, ale výtečné jsou také pročišťovací kůry
ve formě čaje (dva šálky denně). Můžeme ji
použít i k pečenému masíčku půl na půl se špenátem -, nasekejte je navrch do
polévky místo pažitky, nebo je přidejte do knedlíčků, až budete dělat do
polévky. Klidně si je můžeme přidat i do klasických knedlíků a udělat si tak
jarní karlovarský knedlík.
Listy kopřivy se doporučují sbírat do 20. května, poté už obsahují hodně
dusičnanů. Ale na podzim můžeme znovu sbírat nové zelené vrcholky kopřiv.
Listy se užívají čerstvé i sušené, kromě pití čaje se doporučuje oplachovat si
vlažným nálevem vlasy po umytí. Kopřiva působí močopudně, protizánětlivě,
snižuje hladinu krevního cukru. Podporuje krvetvorbu, látkovou výměnu,
urychluje hojení ran a regeneruje pokožku. Pomáhá při revma, má lehké
antibiotické účinky.
- Vysoký krevní tlak umí kopřiva účinně snižovat, vhodné je užívat
kopřivovou šťávu nebo tinkturu (jednu malou lžičku denně).
- Při zánětech močových cest podporuje kopřiva odplavování bakterií
způsobujících zánět, čaj je vhodný k prevenci.
- Ledvinové kameny sama neléčí, ale zabraňuje jejich vzniku.
- Nedostatek železa a chudokrevnost postihuje často dívky v pubertě –
denně jeden šálek čaje je účinným prostředkem proti této poruše.
- Premenstruační syndrom trápící mnohé ženy dokáže pravidelné pití šálku
kopřivového čaje značně omezit.
Takže všichni v dubnu hurá na kopřivy! Už začínají pomaličku rašit a sluníčko,
které v následujících dnech hlásí, je brzy vytáhne A teď si představíme mou druhou oblíbenou jarní bylinku…
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ČESNEK MEDVĚDÍ (Allium ursinum L.)
Medvědí česnek je jednou z prvních jarních
zelených rostlinek. V době květu vytváří porosty
medvědího česneku opravdu skoro až koberce, takže
si toho jistě v lesích (lužní a listnaté lesy, kolem
potoků, na úpatí svahů, písčitohlinitá až jílovitá
půda) všimnete. Já zatím žádné takové místo
nenašla, ale intenzivně hledám - Je to silný
antioxidant a zdroj prvotní jarní energie - Někdy se
začne klubat už koncem února, ale dá se sbírat i po
odkvětu v červnu.
Často se uvádí, že medvědí česnek se snadno
zamění za konvalinku, která je jedovatá. Tato
záměna je možná pouze v nekvetoucím stavu a
proto při sběru sbíráme pouze rostliny, u kterých
jsme si na 100% jistí. Medvědí česnek spolehlivě poznáte, když list zlehka
promnete mezi prsty – přesvědčí vás jemná česneková vůně.
Stejně jako cibule či česnek obsahuje i ten medvědí antibakteriální alicin.
Pomáhá při vysokém tlaku, zanesených cévách či poruchách srdečního rytmu.
Má výborné účinky na žaludek a střeva. Vhodný při akutních či chronických
průjmech, ale pomáhá i proti zácpě. Je dobrý proti nespavosti, závrati.
Čerstvě nasekané listy pročišťují ledviny a močový měchýř. Je účinný pro
čištění krve.
Jak ho využít? Snadno, pokud ho spaříte nebo lehce a bleskově podusíte na
trošce tuku chová se jako špenát lehce ochucený česnekem, takže využívejte
stejně jako špenát. Výtečné je pesto z medvědího česneku – česnek rozmixovaný
s dobrým olejem, který dochutíte solí a lehce zastříknete citronovou šťávou.
Tenhle základ můžete vylepšit přidáním oříšků nebo semínek a parmazánem.
Můžete k česneku přidat klidně i špenát nebo já teď přidala kadeřávek a pesto
z něj bylo úžasné…Nebo si udělejte máslo – nechte ho změknout a rozmixujte
spolu s medvědím česnekem, dochuťte solí a citronovou šťávou.
Fajnové je natrhat pár lístků do salátku, přidat ho nasekaný do vaší ranní
omeletky nebo si udělat zelenou polévku ze špenátu a medvědího česneku (lehce
orestovat na cibulce, zalít vývarem, sůl, pepř, muškátový oříšek, chvilku povařit,
cca 5-8 minut, rozmixovat, doladit smetanou, ale nemusíte, můžete hodit lžíci
strouhaného parmazánu a krutonky, mňam). Tuhle výtečnou jarní polévku
můžete stejně tak udělat z kopřiv a medvědího česneku a to je pak opravdu
zdravá jarní bomba! Takže bylinkářství zdar a hurá do kuchyně!
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ZÁJEZD PRO SENIORY
Mikroregion Údolí Lidického potoka pořádá dne 16. května zájezd pro seniory
členských obcí.
Program zájezdu:
1) Kamenický Šenov – muzeum skla
2) Panská skála – kamenné varhany známe
z pohádky Pyšná princezna
3) Oběd v České Kamenici
4) Individuální prohlídka historického centra
České Kamenice
Mikroregion hradí vstupné do muzea, oběd a
cestovné. Každý účastník uhradí při přihlášení na tento výlet poplatek 150,- Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě Lidice do 12. dubna 2018 do 12:00
hodin.

ŠKOLKOVÁ BRIGÁDA PŘESUNUTA NA 8.4. 2018 !!!
Vzhledem k tomu, že zahrada v den plánované brigády vypadala takto (viz foto J.
Černý), přesunuli jsme termín na 8.4.2018. Všechny slibované bonusy v podobě
občerstvení platí!:)
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Milí příznivci mateřského centra Lidičky,
přijměte pozvání na dubnové akce, které pro Vás už nyní připravujeme.
Již první dubnový týden čeká naše nejmenší další z návštěv mateřské školy, které
probíhají v rámci programu „Příprava na školku“.
Letošní novinkou je – Noc plná pohádek na téma draci a princezny. Nejenom že
děti čeká noc bez rodičů v MC Lidičky, ale přeneseme se i do říše pohádek
prostřednictvím knížek, vyprávění i tvořením. Více podrobností k akci se dočtete níže
v programu našeho centra nebo na našich webových stránkách, kde můžete své děti
přihlásit.
Dubnový program již tradičně vyvrcholí Pálením čarodějnic, na nějž jste tímto
srdečně zváni!

Program MC Lidičky na DUBEN 2018
6. 4. 2018

od 9:30 hod. – druhá návštěva školky v rámci programu „Příprava na školku“ = Den
otevřených dveří v MŠ Lidice.
Sraz účastníků programu v 9:30 hod. v MŠ.

13. 4. 2018

od 17:30 hod. – Noc plná pohádek na téma draci a princezny. Přijďte si s námi užít
večer a noc plnou pohádek a zábavy. Vydáme se společně do pohádkové říše –
budeme číst, tvořit a promítat pohádky na dané téma. S sebou oblíbenou
pohádkovou knihu, karimatku a spacák. Večeře a snídaně zajištěny. Akce je určena
pro děti ve věku 5 – 10 let. Kapacita je velmi omezená, proto neváhejte a přihlaste se
na www.mclidicky.cz už nyní, nejpozději však do 10. 4. 2018. Cena 90 Kč.

30. 4. 2018

od 17:30 hod. – Pálení čarodějnic. Již tradičně zveme všechny malé, větší i
dospělé na akci „Pálení čarodějnic“. Opět se můžete těšit na soutěže pro děti s malou
odměnou, na lampionový průvod, pálení hranice u sportovního rybníka a opékání
buřtíků. I letos pro Vás bude otevřen stánek s drobným občerstvením, pivem a alko i
nealko nápoji. Pro děti jsou připraveny čarodějné balíčky a nebude chybět ani soutěž
o nejstrašnější čarodějnou masku, proto se nezapomeňte stylově obléknout! Sraz
v 17:30 hod. před budovou OÚ Lidice. Přijďte, těšíme se na Vás!
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ZA ZDEŇKEM MAHLEREM, PŘÍTELEM LIDIC
Text: www.csbslidice.cz, Milouš Červencl

Foto: Wikipedia

V neděli 18. března nás navždy opustil pedagog, spisovatel, scénárista, publicista a
muzikolog Zdeněk Mahler. Bývalý ředitel Památníku Lidice a člen ČSBS Lidice
JuDr. Milouš Červencl vzpomíná na tuto výjimečnou osobnost.
S dr. Mahlerem jsem se setkával
po dobu mého působení
v Památníku Lidice poměrně
často. Bylo to dáno hlavně tím,
že pan doktor měl k Lidicím
velice blízko, věnoval jim svůj
badatelský zápal i literární
nadání. Prožíval jsem s ním
rozladění až zklamání nad
upraveným scénářem k filmu
Lidice, na motivy jeho
Nokturna.
Setkával jsem se s ním při
besedách a Křeslech pro hosta v Lidické galerii, byl svědkem jeho bravurní rétoriky,
když se na pódiu setkal s kardinálem Dominikem Dukou a historikem Eduardem
Stehlíkem a nelze zapomenout na úžasnou atmosféru, když se zde s ním setkali Josef
Somr a Luděk Munzar, tušíc, že je to naposledy, co se mohli tito bardové umění
obejmout…
Navštěvoval jsem ho v jeho břevnovské vile, kde jsme v jeho „trucovně“ vášnivě
probírali historii i současnost, hledali paralely a já vždy odcházel s pocitem, že vlastně
nic nevím, takový to byl v mých očích génius. Naposledy jsem se s dr. Mahlerem
setkal na podzim roku 2016 v nemocnici v Berouně, kam jsem za ním přijel na
návštěvu. Ač upoután na lůžku, živě se zajímal o veškeré současné dění a k dobru
přidal i řadu trefných vtipů, jak u něho bývalo běžné. Pan Zdeněk Mahler byl velkým
synem tohoto národa a mužem činu, vskutku renesančním člověkem. Jeho místo nelze
nahradit. Odešel velikán, jehož rozsáhlé dílo a osobní zásluhy o historii, kulturu,
literaturu a film docení až příští desetiletí.
Vážený pane doktore Mahlere, měl jsem to štěstí setkávat se s Vámi, ctít Vás a
obdivovat. Dal jste mi mnoho.
Čest Vaší památce!
Milouš Červencl
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OLEG TABAKOV
Text a foto: Kateřina Hládková, film Kukačka v temném lese

.
Foto z filmu Kukačka v temném lese

Dne 12.3.2018 v Moskvě zemřel ruský herec Oleg Tabakov. Českým
divákům je známý z Moskalykova filmu Kukačka v temném lese, který byl
natočený podle knihy Děti s cedulkou. Na podzim roku 2016 jsem shodou
okolností iniciovala promítnutí tohoto filmu v Lidické galerii. Promítání
byli přítomni i lidičtí pamětníci p.Miloslava Kalibová, p.Marie Šupíková a
p.Václav Zelenka. Oleg Tabakov v tomto filmu představoval esesáka Otto
Kuckucka, který si adoptoval dívku z vypálených Lidic - malou Emilku
(mojí babičku Emílii Chválovou roz. Frejovou). Ve filmu jsou střípky osudů
i dalších lidických dětí, jak nám po promítání vyprávěla paní Šupíková. Jí
se týkala scéna s náušnicemi a na konci filmu návrat do vlasti a setkání s
maminkou v nemocnici.
A nyní krátce něco z hercova životopisu: Oleg Tabakov se narodil v srpnu
1935 v Saratově. Byl dlouholetým členem divadla Sovremennik. Později
přešel do divadla MCHAT, kde se stal jeho ředitelem. Založil i vlastní
soubor TABAKERKA. Také byl 15 let uměleckých vedoucím MCHAT. V
roce 2008 mu byl udělen v Praze čestný doktorát na DAMU za mimořádné
zásluhy o rozvoj divadla a za blízký vztah k české divadelní kultuře.
Přednášel studentům na DAMU i na brněnské JAMU. Na svém uměleckém
kontě má přes 200 divadelních, filmových, televizních a rozhlasových rolí.
Sám i režíroval desítky inscenací. Obdržel řadu ruských i mezinárodních
cen.
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PROGRAM V OÁZE PRO MĚSÍC DUBEN
Text: Michaela Indráková

Vážení a milí čtenáři, Velikonoce (a zejména velikonoční pondělí) jsou v Lidicích
každým rokem naprosto úžasné. To, že si je užívají všichni bez rozdílu věku i pohlaví,
považuji za malou lidickou raritu. Mé dvě malé holčičky nejsou výjimkou a moc se na
Velikonoce těšily. Proto i letos prodloužený
velikonoční víkend strávíme doma v Lidicích a na
mé rodné Valašsko jsme vyrazili o týden dříve. Jsem
ráda, že jsme ještě před odjezdem stihli obecní a
školkovou akci: „Vítání jara“ v malém parku i na
pietním území a navštívili Velikonoční výstavu
v Oáze, kterou letos připravily samy účastnice
kroužku Klubu Oáza a jejich vedoucí. Obě akce byly
povedené a nádherné. Viděla jsem krásné malé
morenky, které děti házely do potoka, ochutnala
výborný velikonoční mazanec ze školky a čajík
z obecního úřadu, od dcery Jarušky jsem dostala
pěknou jarní kytičku, kterou vyráběla s paní
učitelkou Barčou ve školce. Břízu uprostřed malého
parčíku zdobí krásná malovaná vajíčka, která dodali občané Lidic a děti ze školky. Na
výstavě byly k vidění i k zakoupení nádherná malovaná vajíčka, zdobené perníčky,
závěsné ovečky na dveře, tradiční pletené hračky a ponožky z vlny, výrobky z pedigu
a dárky z korálků či z pravé kůže.
Opravdu i přes nepřízeň počasí opět povedené akce v naší obci.
Doufám, že si v dubnovém programu také něco vyberete. Třeba i z nabídky Mementa
Lidice, o.p.s.
Jóga pro dospělé … ve středu 4.4. a dále každé pondělí (9.4., 16.4., 23.4.) od 19:00
do 20:00
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Klub Oáza … úterý (3.4., 10.4., 17.4., 24.4.) od 13:00 do 16:00

Vstup volný

4. setkání z cyklu *Lidický senior 2018*… poslední čtvrtek v měsíci, tj. 26.4. 2017
od 15:00 hod
Posezení a povídání s inženýrem Emilem Svobodou na zajímavé a trošku kontroverzní
téma Proč nemají lidé rádi ekonomy?
Vstup volný
Březen nás zaskočil velikými mrazy - věřím, že od dubna to bude lepší a užijeme si
krásnějšího a veselejšího počasí. Krásné jarní dny Vám všem!
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ABSOLUTNOWEB
TISK VIZITEK

TISK .'6Ȇ-ʠ#2.#-Ȇ6ʠ

MULGFPQUVTCPPȺVKUMXɉ&2*
MULGFPQUVTCPPȺVKUMXɉ&2*
MULGFPQUVTCPPȺVKUMXɉ&2*

Leták A3 - 297x420mm - 3,53,-/ks
Leták A4 - 210x297mm - 2,29,-/ks
Leták A5 - 148x210mm - 1,54,-/ks
Leták A6 - 105x148mm - 0,98,-/ks
Leták A7 - 74x105mm - 0,65,-/ks

&ȡNGPCDȭ\ȭOG
.GRGPȩDNQM[RQVKUMQDȡNGMMCNGPFȡʉGNCOKPCEG
MCVCNQI[GVKMGV[XȺTQDWTC\ȭVGMVXQTDWYYYUVTȡPGMC
ITCƒEMȩRTȡEG

EGP[LUQWRNCVPȩRTQLGFPQUVTCPPȺɉGTPQDȭNȺVKUMPCMʉȭFQXȺRCRȭTI
-QORNGVPȭPCDȭFMCPCPCʓGOGUJQRW

Plakát A1 - 594x841mm - 121,00,-/ks
Plakát A2 - 420x594mm - 72,60,-/ks
EGP[LUQWRNCVPȩRTQQHUGVQXȺRCRȭTI-QORNGVPȭPCDȭFMCPCPCʓGOGUJQRW
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