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Tajfun Edna nás opět navštívila v Lidicích!

Byla to opět neskutečně okouzlující záplava energie, za kterou
opravdu moc děkuji ♥
Více si o návštěvě a úžasném tanci, při kterém jsem měla husí kůži
přečtěte na stranách 6 a 7
Konal se také štafetový běh. O úžasných sportovcích, před kterými
smekám, si můžete přečíst na stranách 10 a 11
105. výročí narození Jana Kubiše a akce s ním spojené najdeme na
stranách 9 a 10

Milí a milé,
máme tu okurkovou sezonu  Tím chci samozřejmě říci, že sestavovat aktuální
zpravodaj byla pěkná fuška, neboť se nikde nic moc nedělo. Navíc jsem si dovolila se
také dovolenkovat, a tudíž dostáváte zpravodaj o něco později, než jste zvyklí. Ale
nebojte se, v září opět jedu pryč, takže příští číslo dostanete do schránek pro změnu
dříve  aby byla nějaká ta rovnováha i v té okurkové sezoně.
Pro podzim jsem si pro vás připravila několik nových článků volně navazující na
Gastra a Herbář, neboť jsem se rozhodla vybudovat si spoustu záhonků, kde budu
pěstovat zeleninu a bylinky, tak se můžete začít těšit, budu vás o všem informovat!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která začíná zahradničit

JUBILANTI V MĚSÍCI SRPNU
Anna Kovačíková
Miroslava Blumentritová
Marie Šupíková
Hana Dobrovolná
Jiřina Krausová
Jiří Záruba

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ 
 Děkuji touto cestou Obecnímu úřadu za dárek k mému životnímu jubileu, který mi
předal člen zastupitelstva pan Tomáš Skála. Při kamarádském posezení jsme
zavzpomínali na léta minulá, na sport a probrali jsme i malé lidické fotbalisty, které
Tomáš vede.
Jaroslav Adamec

 Ráda bych poděkoval OÚ Lidice za milý dárek a blahopřání k mým narozeninám.
Ladislav Huml

 Děkuji Obecnímu úřadu Lidice, paní Haně Kohoutové, za milý dárek a blahopřání
k mému jubileu.
Josef Sotolář

 Rád bych touto cestou poděkoval panu Rambovi, Marii Štrougalové a Anně
Kovačíkové za milou návštěvu a za dárek od Obecního úřadu k mým narozeninám.
Miroslav Jiras
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ZPRÁVY Z PAMÁTNÍKU LIDICE
Text a foto: Filip Petlička, newsletter Památníku Lidice
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EDNA GOMÉZ RUIZ OPĚT V LIDICÍCH
Text: Filip Petlička

Foto: Martin Homola

Propagátorka české kultury a Lidic v Mexiku opět navštívila Lidice.
Tak jako jinde po světě, i v Mexiku jsou Lidice. A hlavně jsou tam lidé, kteří znají
historii Lidic a svou fantastickou prací se snaží o její připomínání a vůbec šíření české
kultury. Jednou z těchto neskutečných lidí je Edna Gómez Ruiz. Ti kdo se o Lidice
zajímají, spolupracují, nebo cokoliv dalšího, o Edně již určitě slyšeli.

Edna je čestnou občankou Lidic a již od 1984 se aktivně spolupodílí na přípravě
pietních aktů v mexických Lidicích, aktivně propaguje českou kulturu v Mexiku,
osobně se přátelí s lidickými přeživšími a mluví výborně česky.
17. 7. proběhlo velice přátelské setkání v Památníku Lidice,, kterého se účastnili lidičtí
přeživší, zástupci obce Lidice, paní starostka Veronika Kellerová a místostarosta
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Tomáš Skála, mexická velvyslankyně v Praze J. E. paní Rosaura Leonora Rueda
Gutierrez, zástupkyně Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti
Ministerstva zahraničních věcí paní Markéta Fajmanová, referentka pro krajany Domu
zahraniční spolupráce paní Olga Vlachová a další hosté.

Celé setkání začalo v Lidické galerii fantastickou, srdečnou a především nesmírně
energickou prezentací paní Ruiz, která představila svoji práci v Mexiku, přednesla
báseň a to vše v češtině a nakonec i
zatančila úžasný tanec, který jak sama
řekla, se tři měsíce učila jen pro Lidice.
Pro ještě lepší atmosféru s Ednou celý
den vystupovala mexická kapela
působící v Praze s názvem Mariachi.
Za Edniny aktivity a zásluhy a
neutuchající energii a entuziazmus byla
požádána, aby společně s ostatními
hosty zasadila růžový keř do letos
založeného Záhonu republiky. Edna
Ruiz, J. E. Leonora Rueda, Markéta
Fajmanová, Olga Vlachová a Tomáš
Skála tak za přítomnosti pana Pavla
Horešovského přidali 5 nových keřů do
Záhonu republiky a pomalu se tak
blížíme ke kýženému počtu sta keřů.
Celé neformální a přátelské setkání pak
pokračovalo ještě dlouhé hodiny v
restauraci Lidická galerie.
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Text: Irena Přibylová, Petra Radová

Vážení a milí,
první polovina prázdnin je už za námi a my řešíme nejen aktuální provoz dětské
skupiny, ale už také pomalu začínáme přemýšlet nad aktivitami centra v dalším
školním roce.
Jak již asi víte, koncem srpna končíme s provozem dětské skupiny. Po prozkoumání
možností a zvážení všech pro a proti jsme došli k závěru, že tato služba již není v naší
obci potřebná.
Jako užitečné se ale jeví otevření dopolední miniškoličky (již bez statusu dětské
skupiny) pro děti ve věku 2 – 4 roky. Miniškolička zahájí svůj provoz přibližně
v polovině září a bude fungovat v pondělí a ve čtvrtek vždy v čase 8:00 – 12:00 hod.
Péče o děti bude zajištěna kvalifikovanou zkušenou chůvou. Pokud máte zájem
přihlásit své dítě k pravidelné docházce do této miniškoličky, můžete nám už nyní
napsat na info@mclidicky.cz.
Na některé další dopoledne se také přesune kroužek cvičení rodičů s dětmi od 1 roku
s navazující volnou herničkou.
Již několik let také nabízíme v odpoledních hodinách kroužky a kurzy pro děti nejen
ze školky, pro rodiče s dětmi i pro širokou veřejnost. Aktuálně hledáme někoho, kdo
by třeba měl chuť nějaký kroužek pro děti vést. Máte-li alespoň trochu volného času,
který byste rádi smysluplně využili, umíte nebo rozumíte nějaké oblasti a rádi byste
své znalosti, zkušenosti a dovednosti předávali dál a navíc máte rádi práci s dětmi, pak
se nám určitě ozvěte! Budeme rádi za jakýkoli nápad, podnět a pomocnou ruku.
V případě zájmu vést jakýkoli kroužek nebo kurz nám prosím napište na
info@mclidicky.cz.
K realizaci většiny našich aktivit potřebujeme Vaší pomoc a jsme rádi za každého
dobrovolníka, který je ochoten na našich akcích pomoct s přípravou nebo samotnou
realizací akce. Pokud tedy máte chuť občas udělat něco užitečného pro naše nejmenší,
neváhejte se nám ozvat.
Pevně věříme, že se mezi vámi najdou stejní nadšenci, jako jsme my. Pomocníků není
nikdy dost! Děkujeme!
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NEZASTAVÍ MNE ANI TO NEJHORŠÍ…
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL (Název článku je vypůjčen z názvu knihy Eduarda Stehlíka „Jan Kubiš
– Nezastaví mne ani to nejhorší…“)

V den, kdy se v Lidicích uskutečnila v Oáze beseda přeživších s účastníky štafety a
kdy se připravoval start štafety Lidice Ležáky, jsme strávili v Dolních Vilémovicích.
Byli jsme pozváni
k pietnímu shromáždění
uspořádanému k 105. výročí
narození místního rodáka
Jana Kubiše. Návštěvu
Dolních Vilémovic jsme
zahájili obhlídkou pěkně
rostoucí Lidické hrušně,
kterou jsme sem vysadili
v listopadu 2014. Před
Obecním úřadem jsme si
prohlédli instalovanou
výstavu související
s druhým odbojem. Na parkoviště přijela historická vojenská vozidla s ozbrojenými
osádkami v dobových britských uniformách.
Na návsi se shromáždili místní i přespolní hosté.

Po uvítání panem starostou se shromáždění odebrali k rodnému domu rotmistra Jana
Kubiše, dnes uspořádanému jako jeho muzeum. Před pomník národního hrdiny,
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obklopeném čestnou stráží, byly
pokládány věnce a kytice. Na závěr
pietního aktu nad Dolními
Vilémovicemi přeletěl vrtulník
z vojenské základny v Náměšti nad
Oslavou.
Poté jsme si prohlédli expozici
muzea. V kulturním domě
následoval další program, jehož
součástí byla i přednáška Jaroslava
Čvančary.
Bývalou paní starostkou paní Jitkou
Boučkovou jsme byli představeni
rodinným příslušníkům Josefa
Kubiše. S těmi jsme pak strávili celé
odpoledne, a věřte, že bylo o čem si
povídat.
V závěru dne jsme se přesunuli do
Ležáků. Cestou jsme navštívili
památník v Proseči, kde jsme před
léty také vysazovali hrušeň.

TŘICÁTÝ ROČNÍK ŠTAFETOVÉHO BĚHU LIDICE LEŽÁKY
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

„Lidice 23.6.2018 21.15, Praha Staroměstská radnice 23.30, Běchovice Památník
běžců 24.6.2018 0.45, Újezd nad Lesy 1.00, Úvaly 1.20, Český Brod čerpací stanice
2.05, Kolín vrchol stoupání 3.55, Čáslav náměstí 5.25, Žleby 6.10, Ronov nad
Doubravou 6.25, Třemošnice kříž u čerpací stanice 6.50, Seč 7.35, Bojanov 7.55,
Nasavrky 8.40, Miřetice 9.00, Včelákov 9.25, Ležáky.“
Trasa nočního štafetového běhu, známá už valné hromadě běžců i cyklistů, kteří se za
těch třicet „repríz“ vystřidali ve stafetě, a
pak také nesmíme zapomenout na
doprovodný personál. Zatímco dvojice
běžců se pravidelně střídá po osmi až deseti
kilometrech běhu, ostatní odpočívají
v autobuse. Cyklisté jedou většinou
nonstop, jelikož trasa 160 km je pro většinu
sportovců překonatelná, bez větší námahy.
Za ty co se v autobuse připravují na další
střídání na trati zodpovídá řidič. Je to dost
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odpovědná práce, protože autobus jede až za běžícími vytrvalci a tak má svých starostí
dost. Nesmí usnout a musí dojet.
Hlavním iniciátorem všech dosavadních ročníků štafety
je pan Ing. Jan Rýdlo, takto obyvatel Nasavrk, ale hlavně
aktivní organizátor všech možných běžeckých
celorepublikových aktivit, ale i mezinárodních běžeckých
podniků, jako jsou, mezi běžci velmi populární
maratónské běhy a všelijaká další běžecká klání.
Pro nás Lidické i pro Ležácké, jsou bezesporu
nejdůležitější právě noční štafety, propojující každoroční
vzpomínku na neblahý osud našich dvou obcí. Noční
vázání stuh na štafetové kolíky obyvateli míst, kudy
štafeta probíhá se za ta léta stalo přirozeným aktem
vzpomínky.
Panu Janu Rýdlovi byl po absolvování dvacátého pátého
ročníku štafety (v roce 2013), udělen titul čestný občan
Lidic.
Samozřejmě, že se ve štafetách za tu dobu vystřídalo velmi mnoho sportovců. Kdo
však absolvoval doposud všechny ročníky štafety je její organizátor, ale také nejstarší
člen i letošní štafety pan Alois Bradáč, kterého už letos na trati doprovázel jeho vnuk.
O jednotlivých ročnících štafet by bylo možno napsat určitě mnoho zajímavého.
Například že štafety startují nejen z Lidic a
Ležáků, ale i z jiných destinací. Ano i ze
zahraničí odstartovaly některé štafety. Určitě
jedna z nejdelších vedla v roce 70. Výročí
konce války z Dukly přes Bánskou Bystricu,
Javoříčko, Ležáky do Lidic.
Tři roky před tím byla štafeta směrovaná do
Ležáků odstartována z Ravensbrücku. Trasa
štafety kopírovala původní cestu, kterou se
vracela pěšky jedna ze skupin Lidických žen,
které utekly z transportu smrti. Do svobodné
vlasti přišly Šluknovským výběžkem až do Boru u České Lípy.
V oficiální tiskové zprávě se o štafetě píše:
„Sportovci pokračují v uctívání tradice, k 70. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků
připravili nevšední pokračování populární štafety. Po loňském připojení další zničené
obce Javoříčko, uctili sportovním výkonem i úžasný útěk z pochodu smrti lidických žen
celým územím Německa, jejich příchod do Nového Boru a první noc na našem území v
České Lípě ! První stuhy připojili zástupci naší ambasády v Berlíně, zástupci obou
spolkových zemí a Muzea Ravensbrück. Štafeta se poté vydala ve směru pochodu smrti
lidických žen do městečka Wessenberg. Kytici položila celá výprava v koncentračním
táboře Sachsenhauzen. Zde byl vězněn například Josef Čapek a 1200 našich studentů.
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Běžci s cyklisty pokračovali přes Kamenz, Tännicht ke státní hranici. Dále přes
Lipovou, Velký Šenov, Krásnou Lípu a Svor dorazili v časných raních hodinách do
Nového Boru.
Před Novoborskou radnicí nastoupila výprava cyklistů a běžců 23.6. v 9.30 hodin k
navázání další stuhy města, položila kytici k lípě lidických žen, u které byl odhalen
pomníček na paměť příchodu lidických žen do Nového Boru a v 10.00 hodin se cyklisté
vydali směrem na Českou Lípu, kde se zúčastnili odhalení pamětní desky, která
připomíná první noc skupiny žen z Lidic na našem území 22.5. 1945.
Běžeckou část štafety přivítali zástupci Kladna u sochy lidické ženy, a do Lidic
doběhla štafeta po 15-té hodině.
Zde se po položení kytice k hrobu lidických mužů uskutečnila beseda s přeživšími
lidickými ženami. Po krátkém odpočinku a navázání stuhy za obec Lidice, startují
běžci k poslední části noční etapy do Ležáků.“
Citace tiskové zprávy z roku 2013 zabírá ještě několik
dalších stránek, a tak se vraťme do Ležáků, kam
letošní jubilejní třicátá štafeta dorazila.
V čele štafety, sportovní patronka akce, mistryně světa
a světová rekordmanka paní Jarmila Kratochvílová
nesoucí štafetový kolík, společně s nejstarším
účastníkem štafety, panem Aloisem Bradáčem, dále
Jan Rýdlo a za nimi další a další sportovci.
Po oficiální části pietního aktu, při kterém běžci
položili kytici rudých karafiátů se štafetovým
poselstvím navázaných stuh z našich měst a obcí ke
„Knize obětí“ v Ležákách, jsme se se všemi aktéry
štafety rádi pozdravili.
Na štafetovém kolíku jsme našli navázané stuhy z Lidic, které za obec navázala včera
večer paní Monika Vaňhová. Za Spolek pro
vybudování pomníku Josefa Horáka a Josefa
Stříbrného Lidice navázala stuhu paní Marcela
Kalibová a za Občanský spolek Lidice paní
Pavla Nešpor Bellisová. Při příležitosti
letošního kulatého jubilea nočních štafetových
běhů Lidice – Ležáky, děkuji všem
sportovcům a zainteresovaným pořadatelům,
jménem svým i jménem členů našich spolků
za realizaci této nádherné myšlenky.
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ
V SEZONĚ 2018/2019 + KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Kinematograf bratří Čadíků, program:
Bezva ženská na krku
komedie/romantický (2016; ČR)
3. září 2018 od 20 hodin, zahrada Lidické galerie
Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaný/komedie (2017; ČR)
4. září 2018 od 20 hodin, zahrada Lidické galerie
Bajkeři
komedie (2017; ČR)
5. září 2018 od 20 hodin, zahrada Lidické galerie
Anděl páně 2
pohádka/komedie (2016; ČR)
6. září 2018 od 20 hodin, zahrada Lidické galerie
Vstupné do Kinematografu bratří Čadíků je dobrovolné.
Lidické zimní večery, program:
Drahá mama/ Dear Alice
Daniela Kolářová, Marie Málková
4. října 2018 od 18 hodin, Lidická galerie
Scénické čtení dopisů výjimečných žen blízkých TGM - Charlotty a Alice
Masarykových.
Křeslo pro Vladimíra Kořena
11. října 2018 od 18 hodin, Lidická galerie
Český televizní publicista a moderátor, který se stává klasikem televizního
zpravodajství v oblasti ekologie a vědy. Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček.
Křeslo pro Richarda Konkolskiho
24. října 2018 od 18 hodin, Lidická galerie
Legendární mořeplavec, který jako první Čechoslovák obeplul svět na vlastnoručně
vyrobené malé jachtě Niké. Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček.
Křeslo pro Zuzanu Baudyšovou
12. listopadu 2018 od 18 hodin, Lidická galerie
Zakladatelka a ředitelka nadace naše dítě. V roce 1994 také založila Linku bezpečí,
která dodnes poskytuje bezplatnou telefonickou pomoc dětem, které se ocitnou v
mezní životní situaci. Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček.
Vánoční koncert
2. prosince 2018 od 18 hodin, Lidická galerie
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Křeslo pro Plk. Gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka Ph.D., MBA
12. prosince 2018 od 18 hodin, Lidická galerie
Český historik a spisovatel. Zaměřuje se na nejnovější československé vojenské
dějiny, zejména na období 1914-1956. Je ředitelem odboru pro válečné veterány
ministerstva obrany.
Večerem provází Robert Tamchyna
Vstupenky na představení je možné zakoupit v recepci Lidické galerie. Cena
vstupenky činí 90,- Kč, pokud není uvedeno jinak. Změna programu vyhrazena.
Napište nám, co se Vám na pořadech líbilo, nebo co byste doporučovali změnit na
adresu: klimova@lidice-memorial.cz

GENERÁL GASTRO V LÉTĚ: RYBÍZOVÝ SIRUP
Text: Michaela Klapalová

V létě nám naše zahrádky dávají spoustu úžasných darů.
Jedním z nich je například rybíz, který zbožňuji. Červený.
Mňam! Můžu ho jíst prostě jen tak na chuť, výtečné je s ním
upéci nějaký moučník (například v kombinaci s tvarohem je
neskutečný!), nebo z něj můžeme udělat domácí sirup, který
je mnohem zdravější, než to, co si koupíme v obchodech.
Takže ať žije nákupní bojkot a jdeme rybízovat!
Informační vsuvka: Červený rybíz se pěstoval od 15. Století
ve Francii a Anglii a odtud se rozšířil do střední Evropy.
„Ribes“ bylo původně perské a arabské jméno pro druh
rebarbory a Arabové z něj připravovali léčivý sirup. Rybíz
je známý svojí bohatostí vitamínu C. Nejvíce ho najdeme v černém, ale i v tom
červeném a bílém je jeho zastoupení opravdu vysoké. Množství okolo 40 bobulí
pokrývá naší denní dávku vitamínu C.
1kg rybízu
Zhruba 1 kg cukru (dávám podle kyselosti rybízu, může být méně, ale i více)
Postup je naprosto jednoduchý. Omyjeme a odstopkujeme rybíz a rozmačkáme ho
v míse. Přelijeme do kameninového hrnce nebo do velké sklenice, zasypeme 200 g
cukru, promícháme, zakryjeme plátýnkem nebo utěrkou a převážeme kolem hrdla
provázkem. Necháme 4 dny odležet v chladu s tím, že ho zhruba dvakrát denně
promícháme a poté necháme překapat přes plátýnko do hrnce (důkladně z něj
vymačkáme všechnu šťávu).
Do šťávy vmícháme zbylý cukr a zahříváme, pokud se nám začne tvořit pěna, tak jí
sesbíráme. Povaříme zhruba 20 minut, rozlijeme do čistých vyvařených sklenic a
pevně uzavřeme.
Ředíme podle chuti. 
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Francouzština Buštěhrad
Stále váháte, jestli se začít učit francouzsky, nebo oprášit to, co již umíte?
Neváhejte, od října opět začínají jazykové kurzy v místní základní škole. Sraz vždy před
začátkem kurzu u vchodu do nové budovy.

Začínáme ve středu 3.10.2018.
První, ukázková hodina zdarma!
Začátečníci – každou středu od 16:30
Mírně pokročilí (A1+, pokračování loňského, začátečnického kurzu, vhodné pro „věčné
začátečníky“, poslední 3 volná místa v kurzu) – každou středu od 17:30
Pokročilí (A2-B1, kurz trvající 1,5 hod pro pokročilé, se zaměřením na rozvoj slovní zásoby
a její využití v praxi, poslední volné místo) – každou středu od 18:30
Konverzace pro velmi pokročilé (B2 – C2) – vhodné ty, kteří nějakou žili ve francouzsky
mluvící zemi, či francouzštinu ovládali velice slušně, ale nyní nemají příležitost ji využívat.
Možnost přípravy na mezinárodní zkoušky DELF – každou středu od 20:00
Nabízím malý počet studentů ve skupině, příznivé ceny, důraz na rozvoj slovní zásoby a
komunikačních dovedností.
Možnost individuální výuky.
Více na: https://www.facebook.com/francouzstina.bustehrad/
Kontakt: francouzstina.bustehrad@gmail.com
Tel: 736 442 613

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Všechny zájemce o kvalitní knihy srdečně zveme do naší knihovny. Zajímavé
tituly knih vám rádi osobně představíme.
Knihovna je otevřena každou středu od 15,30 do 17,30 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
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