Lidický
Červenec 2019

·

zpravodaj
číslo 07 ·

ročník 23 · zdarma

Stovky lidí včetně předních představitelů České republiky si
připomněly 77. výročí od vyhlazení obce.
Svůj příběh připomněla i Marie Šupíková, která jako dítě
tragédii Lidic přežila.

Milí a milé,
nevím, jak to máte vy v těchto šílených
teplotách, ale mně se vaří snad každá buňka
v těle! Proto se i u tvorby zpravodaje pro první
prázdninový měsíc chladím pěkně u bazénku s
vychlazenou vodou a makám až se ze mě pot
leje…
Přeji vám tedy příjemné čtení a hlavně si užijte
volných slunečných prádzninových dní ♥
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, naložená u vody, ve vodě, na vodě….šplouch

JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVENCI
Josef SOTOLÁŘ
Antonín NEŠPOR
Josef KVÁČA
Bohuslav STRAKA
Alena KLOUBKOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ 
 Děkuji Tomášovi Skálovi za blahopřání k mým narozeninám a předání dárku od
OÚ Lidice.
Ladislav Huml

 Ráda bych touto cestou poděkovala paní Hance Kohoutové za milou návštěvu a za
dárek od Obecního úřadu k mým narozeninám.
Květuše Muláková

 Děkuji místostarostovi Tomáši Skálovi za milou návštěvu a předání dárku od
Obecního úřadu Lidice k mým narozeninám. Rovněž děkuji sousedům za přání a
pěkné posezení.
Jaroslav Smutný
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DĚTSKÝ DEN V LIDICÍCH
Text: Veronika Kellerová, Wikipedie CZ, Michaela Klapalová Foto: Pavel Horešovský

Lidické fotbalové hřiště ovládnul v sobotu 1.6.2019 tradiční Dětský den. Pořadatelé
připravili pro malé návštěvníky širokou nabídku vyžití, při kterém se rozhodně nikdo
nenudil. Pestrý program odstartoval v 9:00 a děti si užily mnoha soutěží, výroby
deníčku, sportovního zápolení, které končilo velmi oblíbenou soutěží rodičů v běhu
s kolečkem a dítětem. Pro děti byly připraveny obvyklé soutěže, ale také netradiční
slalomová jízda na traktůrku. Velkým překvapením byl přílet vrtulníku záchranné
služby, který několikrát zakroužil
nad fotbalovým hřištěm. Za to
patří dík panu Vykoukalovi,
občanu Lidic, který vše perfektně
zařídil. Obrovské poděkování
patří paní Ireně Přibylové a Petře
Radové z MC Lidičky, pro které
to byla jejich poslední vydařená
akce ve funkci předsedkyně a
místopředsedkyně MC Lidičky.
Nesmím zapomenout poděkovat
panu Hanfovi, členům Sokola
Lidice a dobrovolníkům za
pomoc při organizaci, nakoupení cen pro děti, zajištění občerstvení, stanovišť a
koordinaci až po závěrečný úklid. Maminkám i babičkám děkujeme za přípravu
skvělých dobrůtek. Bez vaší pomoci by se tato povedená akce nemohla nikdy
uskutečnit. Letos se zaregistrovalo 99 dětí ve věku od roku a půl až po 12 let a tímto
krásným číslem jsme pokořili dosavadní rekord malých účastníků dětského dne. A
protože počasí přálo a velmi
připomínalo blížící se léto,
všichni ocenili na závěr
ochlazení vodními postřikovadly.
Je mi líto, že každý rok se
nemohu účastnit celého
programu, protože tento den je
atraktivní i pro snoubence, kteří
v Lidicích chtějí uzavřít
manželství. A tak tomu bylo i
letos, ovšem letos byla svatba
výjimečná tím, že své ano si
v Růžovém sadu řekli snoubenci
z Lidic. Gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí.
Tak snad to příští rok vyjde!
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Troška z historie dětského dne
Úplně první podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku při
založení Národního shromáždění 23. 4. 1920 během Turecké války za nezávislost.
Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí
k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který
obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem.

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí.
Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve
francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen,
který zároveň připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala
blahem dětí.
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PŘED 77 LETY BYLY VYHLAZENY LIDICE. DODNES
VIDÍM DOMY I TVÁŘE DĚTÍ, ŘÍKÁ NEJMLADŠÍ LIDICKÁ
ŽENA
Text: www.ct24.ceskatelevize.cz Foto: www.csbslidice.cz

V Lidicích na Kladensku si lidé připomínali 77 let od vyhlazení obce nacistickými
vojáky. Pietního aktu se účastnil i předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO).
Závěrečné slovo měla pamětnice Marie Šupíková, která lidickou tragédii jako dítě
přežila a starostka obce Lidice Veronika Kellerová, která je vnučkou jedné z obětí
vyhlazení obce.
„Likvidace Lidic měla zastrašit ty, které nebylo možné ponížit na základě barvy vlasů,
očí nebo víry. Měla vystrašit ty, kdo se odvažovali vzdorovat a bojovat proti nacismu a
nesvobodě,“ zdůraznila
v úvodním projevu ředitelka
Památníku Lidice Martina
Lehmannová. Lidické oběti nám
připomínají hodnoty, za které
má smysl bojovat i v nejtěžších
chvílích, dodala.
„Jako každý znám příběh
vyhlazení Lidic. Něco jiného je
stát na tomto místě a je jedno,
jestli poprvé nebo podesáté.
Nevyhladili Lidice, ale učinili
z nich symbol pro celý svět. Zlo
vyplní každé místo, ale nemůže se dostat tam, kde žijí dobří lidé,“ prohlásil předseda
sněmovny Radek Vondráček. V Lidicích tím parafrázoval slova amerického ministra
námořnictva Williama Franklina Knoxe, která Knox pronesl tři dny po vyhlazení obce.
Vojenský kaplan Miloslav Kloubek apeloval na přítomné, aby „Lidice v našich
hlavách byly nerozbořené, vztahy
neporušené. To je základem pro
moji modlitbu, kterou vysílám za
vás všechny.“ Starostka obce
Kellerová, která je vnučkou
jedné z obětí, poděkovala
přítomným, že si přišli
„připomenout památku našich
příbuzných“. Pietní akt začal
ranní mší českobudějovického
biskupa Vlastimila Kročila na
základech kostela svatého
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Martina. Biskup připomněl lidického faráře Josefa Štemberku, od jehož narození letos
uplynulo 150 let. Byl zastřelen spolu s lidickými muži.
Akce pokračovala u společného hrobu lidických mužů, kde byly položeny desítky
věnců různých delegací včetně státních, politických a
dalších organizací. Po projevech následovala tradiční
celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za
Lidice. Letos přijelo na 600 pěvců.
Na osudný červnový den vzpomínala i Marie Šupíková.
V době vyhlazení obce jí bylo deset let a patřila mezi 105
lidických dětí, z nichž přežilo jen sedmnáct. „Netušila
jsem, že to nejhorší mě čeká, když nás vyhnali. Kladenská
reálka byla první zastávkou na mé cestě do neznáma. Ženy
a děti zde na slámě strávily společné tři dny před násilným
odebráním nás dětí od maminek. Nevěděla jsem, že už
nemám tatínka. Pak mě odvezli do ghetta v Lodži. Ghetto,
hlad, vši, spaní na studené betonové podlaze,“ vrátila se 77 let do minulosti Šupíková.
Do roka ji adoptovali němečtí manželé, teprve v roce 1946 se Šupíková setkala znovu
se svou matkou, která ale na následky trýznění v koncentračním táboře záhy zemřela.
Šupíková přišla při vyhlazení Lidic také o patnáctiletého bratra.
Masakr si dodnes připomíná i Jaroslava Skleničková. Tehdy šestnáctiletá dívka byla
nejmladší lidickou ženou, kterou nacisté
poslali do koncentračního tábora. Kdyby
byla jen o tři měsíce mladší, nacisté by ji
zavraždili stejně jako další lidické děti.
Místo toho skončila v Ravensbrücku a
přežila.
„Když sem přijedete, vidíte holou pláň.
Já vidím domy, všechno. Nebyla to malá
vesnice, přirovnala bych ji ke střediskové
obci. Měli jsme krásný barokní kostel
svatého Martina, obchody, řezníka…
Když se čtou jména dětí, kolik jim bylo let, jak se jmenovali, tak je před sebou
poznávám,“ říká dnes Skleničková.
Vyhlazení Lidic bylo součástí německého teroru rozpoutaného po atentátu na říšského
protektora Reinharda Heydricha. V obci žilo za druhé světové války kolem pěti set
obyvatel, 10. června 1942 zastřelili nacisté 173 lidických mužů. Ženy a děti nejdříve
strávily tři dny v tělocvičně kladenského gymnázia, poté byly děti od matek odděleny.
Ženy byly převezeny do koncentračních táborů. Děti, které nebyly vybrány
k poněmčení nebo přesáhly jeden rok věku, skončily v polském Chelmnu, kde je
nacisté s největší pravděpodobností hromadně zavraždili plynem.
Obec byla zcela srovnána se zemí. Zemřelo 340 lidických obyvatel. Po ukončení války
se zpět do vlasti vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí.
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PAMĚTNÍ DESKA UMUČENÝM FOTBALISTŮM
Text a foto: Zbyněk Ledvinka, článek převzatý z Buštěhradského zpravodaje

V minulém čísle Buštěhradského zpravodaje jsme si mohli přečíst velmi pěkný článek
mapující stoletou historii fotbalového klubu SK Buštěhrad, který byl doplněn spoustou
zajímavých fotografií.
Na jedné z nich byli členové SK při odhalení pamětní desky členům klubu, kteří
nepřežili 2. světovou válku. Deska byla odhalena 1. 5. 1960.
Na desce bylo šest jmen, u pěti z nich datum úmrtí, ze kterého dodnes mrazí v šíji:
10. 6. 1942. Toho dne nacisté vyhladili sousední obec Lidice. Obyvatelstvu Lidic
nebylo umožněno obec opustit. Ženy s dětmi byly shromážděny v místní škole a
později odvezeny do tělocvičny kladenského gymnázia. Muži starší patnácti let byli
shromážděni ve sklepě Horákova statku, odkud byli potom ve skupinách po pěti
(později po deseti) vyváděni na dvůr statku, kde byli zastřeleni popravčí četou. Bylo
zde popraveno celkem 173, včetně lidického faráře Josefa Štemberky.
Mezi těmito oběťmi byli tito členové fotbalového klubu SK Buštěhrad:
FREJA VÁCLAV
narozen dne 27. listopadu 1906 v Buštěhradě, vyučil se pokrývačem, ale pracoval v
dole jako havíř. V roce 1933 se přiženil do Lidic. Se svou manželkou žil klidně a
spokojeně, a protože neměli dětí, přijali za vlastní holčičku Emilku (dcera od sestry),
která byla po 10. červnu 1942 zavlečena do Německa. Bylo to jedno z lidických dětí,
které bylo po osvobození nalezeno.
Václav Freja byl zastřelen 10. 6. 1942 na dvoře Horákova statku v Lidicích.
HEJMA JAROSLAV
syn Františka Hejmy, posledního starosty Lidic. Narozen dne 14. června 1922 v
Buštěhradě, kde také navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. Vyučil se v
kladenských železárnách, kde pracoval i po vyučení. Svému otci, jenž byl starostou,
vypomáhal v malém hospodářství. Byl také dobrým sportovcem.
Byl zastřelen 10. 6. 1942 na dvoře Horákova statku v Lidicích.
KÁCL JOSEF
narozen dne 14. února 1912 v Malých Čičovicích. Byl vyučen pokrývačem, ale
zaměstnán byl v závodě Poldiny huti jako kovář. Své řemeslo vykonával po
zaměstnání, aby si přivydělal. Před zákrokem německých katanů odešel na noční
směnu a jeho manželka už ho nespatřila. Na pamětní desce bylo mylně uvedeno, že byl
zastřelen 10. 6. 1942 na dvoře Horákova statku v Lidicích. Ve skutečnosti však byl
zastřelen 16. 6. 1942 na vojenské střelnici v Praze Kobylisích.
SYSEL JOSEF
narozen dne 19. prosince 1920 ve Lhotce, svobodný, hutník.
Byl zastřelen 10. 6. 1942 na dvoře Horákova statku v Lidicích.
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VOKATÝ JAN
narozen dne 19. března, 1909 v Buštěhradě. Po skončení, školní docházky byl
zaměstnán jako přidavač. V roce 1934 se oženil a přistěhoval do Lidic. V době
nezaměstnanosti byl zaměstnán jako zemědělský dělník a potom jako horník na dole
Prago. Vlastním přičiněním si postavil v Lidicích rodinný domek. Byl otcem jednoho
dítěte, dcery Věry.
Byl zastřelen 10. 6. 1942 na dvoře Horákova statku v Lidicích. Jeho dcera byla
zavlečena do Německa na převýchovu, po válce byla nalezena a byla jedním ze 17
lidických dětí, které přežily. Měla jako jedno z mála lidických dětí štěstí, přežila i
její maminka, se kterou pak po válce bydlela v nových Lidicích. Tam žije paní
Věra doposud.
Šestým jménem na pamětní desce byl buštěhradský občan ZDENĚK BABYKA.
Nebyl obětí vyhlazení Lidic, ale za války byl zatčen a uvězněn v koncentračním táboře
Terezín. Na sklonku válku se zde nakazil tyfem, dočkal se osvobození, ale bohužel v
prvních dnech míru skonal v kladenské nemocnici, kam byl z Terezína převezen.
Deska již bohužel na hřišti není. Před zhruba dvaceti lety ji zničili vandalové, a na
hřišti z ní dodnes uchovávají tři fotografie na porcelánových destičkách. Podle jednoho
pamětníka to prý byly děti, které, zřejmě z nudy, rozbily desku na střepy. Nicméně
nyní členové SK Buštěhrad uvažují o obnovení této desky. Tomuto úmyslu držím z
celého srdce palce, a pokud bude možnost i konkrétní podpory, rád se k ní připojím.

Životopisy lidických mužů byly převzaty z webu www.lidice.cz a otištěny se svolením
pana Antonína Nešpora. Za svolení a upozornění na některé faktické chyby v první
verzi článku děkuji.
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OBČANÉ SI PŘIPOMNĚLI LIDICKÉ ZVĚRSTVO
NĚMECKÝCH NACISTŮ
Text a foto: www.csbslidice.cz, Stanislav Pítr

V pondělí 10. června proběhla v kladenském gymnáziu pietní vzpomínka na poslední
společné okamžiky lidických žen a dětí, které ve zdejší tělocvičně strávily před tím,
než od sebe byly odtrženy. Děti byly poté
povražděny nebo dány na poněmčení a ženy
byly odvlečeny do koncentračních táborů.
Muže němečtí nacisté vyvraždili v Lidicích a na
kobyliském popravišti v Praze. Od těchto
hrůzných událostí letos uplynulo 77 let.
Vzpomínku pod názvem Malý pietní akt
k uctění památky lidických žen a dětí
každoročně organizuje místopředseda OV
ČSBS Lidice Pavel Horešovský, jako přeživší
lidické dítě, spolu s Památníkem Lidice. Letos
před pozůstalými a návštěvníky pietního aktu vystoupila místopředsedkyně Senátu
Parlamentu ČR Miluše Horská. Pietní akt pokračoval položením věnců k Památníku
dětských obětí války a na hrob lidických mužů.

PRAŽSKÉ STOPY LIDICKÉ TRAGÉDIE
Text a foto: www.csbslidice.cz, Pavel Horešovský

Dne 16. června 2019 navštívili přeživší lidické děti spolu s potomky přeživších, paní
Edna Goméz Ruiz z Mexika, čestná občanka Lidic a pracovníky Památníku Lidice,
v Praze místa spjatá s lidickou tragédií. Delegace navštívila nejprve Thomayerovu
nemocnici v Krči. Zde nedobrovolně strávilo dva a půl roku svého raného života osm
nejmenších dětí po vyhlazení obce
německými nacisty v roce 1942.
Jejich otcové byli zastřeleni a
matky odvlečeny do
koncentračních táborů. Delegace se
pak zastavila v Dykově ulici, u
budovy tajné porodnice gestapa,
kde se v roce 1942 narodilo ženám,
odvlečeným z Lidic šest dětí,
z nichž pouze dvě zůstaly naživu.
Dalším místem piety bylo strašnické krematorium, kde je uložen popel 26 lidických
občanů, zastřelených nacisty v Kobylisích. Cestu po místech tragických událostí
zakončila pieta na střelnici v Kobylisích. Na všech místech byly položeny květiny a
uctěna památka nevinných obětí německé nacistické perzekuce. Pietní akt se konal za
podpory OV ČSBS Lidice, OÚ Lidice a Památníku Lidice.
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Vážení a milí,
Je to tady! MC Lidičky, z.s. má nové vedení. To bylo zvoleno na konci května, kdy
proběhla členská schůze MC Lidičky. Jednomyslně byly zvoleny Stáňa Koščová, Dana
Richter a Martina Haiselová. Všechny tři maminky jsou sice z Buštěhradu, ale Lidice a
MC Lidičky jsou pro ně srdeční záležitostí a nadšení a nová energie z nich jen sálá.
Během letních prázdnin tedy dojde k předání prostor a informací, vyřešíme všechny
oficiality a administrativní povinnosti a hlavně se budeme chystat na nový školní rok.
Se svými plány se s Vámi nové vedení MC podělí hned v příštím Zpravodaji, ale už
nyní můžeme slíbit pokračování již zaběhnutých aktivit (cvičení rodičů s dětmi,
odpolední kroužky pro děti, miniškolka) i zachování všech velkých akcí pro širokou
veřejnost. Dokonce dojde k rozšíření programové nabídky a do programu budou
postupně přidány další menší jednorázové i pravidelné aktivity (typu jazykové kurzy
pro dospělé, workshopy pro děti i dospělé, atp.) Určitě se máte nač těšit!
My bychom se s vámi rády tímto rozloučily. Děkujeme za obrovskou podporu i za
veškerou pomoc a čas, které jste nám, centru a především dětem věnovali.
Děkujeme a těšíme se na viděnou na některé z akcí MC Lidičky nebo jen tak
v Lidicích 
Irena Přibylová a Petra Radová

POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ DEN
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

V poslední květnový den jsme na pozvání dubského starosty pana Pípala, navštívili
přechod na Cínovci. To abychom
společně s Dubskými, Teplickými a
obyvateli Cínovce připomněli výroční
den přechodu Lidických žen při
návratu z Ravensbrücku. Položili jsme
květinové dary k pomníčku lidických
žen a pomníčku padlých amerických
letců z 8. letecké armády USA, kteří
zde koncem války havarovali. Tři
z nich se zachránili seskokem padáky,
ale zfanatizovaní sudetští Němci je na místě seskoku zastřelili.
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46 žen z Lidic přišlo na hranice společně s dalšími československými obyvateli, kteří
směřovali do osvobozené
vlasti. Zde se tato skupina
poprvé dozvěděla, co se
v Lidicích stalo, že byli
jejich muži, otcové a
dědové zastřeleni a obec
srovnána se zemí. Co bylo
platné uvítání, když jim
nakonec nikdo neřekl, kde
jsou jejich děti. S tímto
povědomím se musely
zatím smířit a tak doufaly,
že se alespoň s dětmi sejdou.
Většina dětí se ale nevrátila. Ze 105 se ke svým maminkám dostalo jen 17 dětí.
Na závěr oficiální části
vzpomínky byla přečtena
jména Lidických žen, které
tudy vešly do osvobozené
vlasti a zazněla Česká hymna.
Naše delegace se ještě cestou
domů zastavila u lidického
kříže v Košťanech, který jsme
pro Lidické ženy před čtyřmi
roky znovu objevili.
Nakonec jsme položili květiny
u památníku letců 15. letecké
armády USA, které rovněž
potkal krutý osud. Usmýkání
za vozidlem jedoucím teplickými ulicemi, mělo obyvatelům, tehdy německého etnika,
potvrdit nadvládu nacismu nad říši nepřátelskými vojsky.
Krutá vzpomínka na osamělém místě na návrší u Botanické zahrady v Teplicích!
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KDE JSOU TY ČASY?
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Kde jsou ty časy, když jsem jezdíval z Ústí, přes Střekov do Brné nad Labem
k bratrovi. Letos tomu bude už 20 let, co MUDr. Jan Nešpor „odešel“. Pamětníkům
nemusím připomínat, že byl jako školák a ještě za středoškolských studií i potom na
medicíně, lidickým občanem. Po skončení studia šel na vojnu a pak dostal umístěnku
do nemocnice v Ústí nad Labem. V Brné si časem postavil i dům a usadil se v pěkném
údolí Labe, na dohled od hradu Střekov a tedy od místa, které se nazývá Porta
Bohemica,
neboli Brána
Čech.
Kdo by to byl
řekl, že náš
spolek osloví
kulturní
referentka
Statutárního
města Ústí nad
Labem –
Městského
obvodu
Střekov a
požádá o
výsadbu dcery
Lidické
hrušně. A tak se stalo, že jsme se ve výroční den Lidické tragédie v pondělí 10. června
2019, hned po návštěvě Kladenské reálky, rozjeli na sever.
Hned dopoledne jsme navštívili „Základní školu Nová“, kde jsme měli naplánovanou
přednášku o Lidické historii. Volně časově navazovalo slavnostní vysazení „Posla
naděje“ v sadu T. G. Masaryka naproti Činohernímu studiu. Tento prostor najdeme
uprostřed starého Střekova. Než jsme se ale přesunuli, už nás očekávali po obvodu
parku žáci a studenti a obyvatelé Střekova i Ústí nad Labem. Hlavně pak městští
zastupitelé Městského obvodu Střekov, paní místostarostka Mgr. Aleša Kymličková,
paní zastupitelka Ing. Eva Outlá a nechyběla ani Mgr. Romana Pfefferová, jinak
kulturní referentka.
Na trávník k vyhloubené jamce přinesl hrušeň pan Ing. Kaliba, takto předseda Spolku
pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích, naší
myšlence oddaný příznivec. Podpořit naše snažení s námi přijel i Josef Horák
z Británie, syn letce Josefa Horáka z předválečných Lidic.
Celý ceremoniál zahájila fanfárami hudební skupina Brass Kvintet.
Po hlavních projevech představitelů města zazněla hymna a pak se všichni okolo
stojící chopili lopat a hrušeň za doprovodu hudby vsadili do země.
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Následoval závěrečný projev předsedy Občanského spolku Lidic, pana Antonína
Nešpora, ve kterém vysvětlil shromážděným význam památnosti Lidické hrušně a
jejich dceřiných štěpů, které vysazujeme už sedmý rok. Hrušeň na Střekově je tedy už
dvacátá devátá.
Po závěrečném
fotografování
jsme si ještě
chvíli povídali
se známými,
kteří se přišli na
tu neobvyklou
vzpomínku na
Lidice podívat.
Celá akce se
nám i
„pozorovateli“
z Británie velice
líbila.
V porovnání
s výsadbou ve
Stoke on Trent
je místo pro
hrušeň
v přívětivější
krajině
Labského údolí Brány Čech. K pietě přispěla i hudba, kterou pro tento program
sestavili členové Brass Kvintetu. Doufejme, že hruštička bude prospívat. Má k tomu
nejlepší předpoklady. Uprostřed travnaté plochy poroste beze stínů s výhledem na
Větruši i Mariánský most. Samozřejmě že je rovněž na dohled sochy T.G.M.
Je to ideální místo pro pořádání každoročních pietních shromáždění k výročí Lidické
apokalypsy.
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ZPRÁVY Z OÁZY
Text a foto: Libuše Doušová

Vážení čtenáři, chci
se s vámi podělito o
radost. V červnu jsme
vystavovali své
výrobky, které
tvoříme v našem
Klubu Oáza v Lysé
nad Labem na výstavě
Šikovné ruce našich
seniorů. Vystavovali
jsme i fotografie na
téma Podej mi ruku.
Na výstavě byla
spousta krásných
výrobků. Člověk
žasne, co všechno dokáží české ručičky. Byl tam i super doprovodný program. Zpívala
Monika Absolonová a Hana Zagorová. Vystoupily i mažoretky. Prostě krása.
Mohli jsme nahlédnout i do kroniky Šikovných rukou a uviděli jsme tam nafocené
naše výrobky. To nás moc potěšilo. Na závěr toho všeho bylo i ocenění.
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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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