Lidický zpravodaj
září 2020 ·

číslo 09 ·

ročník 24 · zdarma

Milí a milé,
prázdniny skončily a my se pomalu, ale jistě vracíme do nějakého normálního režimu,
snad i do školních lavic a svých zaměstnání. Jelikož tyto řádky píšu po své dovolené,
kdy mám pocit, že moje prsty píšou zpravodaj a moje mysl se toulá stále někde u
Berounky, je to obzvlášť těžké. Na druhou stranu se do pracovního nasazení těším a
nemohu se ho dočkat
. Přeji vám všem příjemné skoropodzimní čtení.
Míša Klapalová, zpravodajka, která v myšlenkách stále kempuje

JUBILANTI V MĚSÍCI ZÁŘÍ
Václav ZELENKA
Josef SLAVÍK
Petruška DOFFKOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Ráda bych poděkovala OÚ za gratulaci, dárek u příležitosti mých narozenin předaný
paní starostkou Veronikou Kellerovou.
Marie Sotolářová
❖ Ráda bych poděkovala za dárek obecnímu úřadu, který mi předal pan místostarosta
Tomáš Skála, a zároveň bych chtěla poděkovat za milé posezení a popovídání s ním,
Marií Štrougalovou a s paní Hankou Pokornou.
Ladislava Šilhová
❖ Děkuji zastupitelům obce Lidice a zvláště paní starostce Veronice Kellerové za
milou návštěvu a předání dárku u příležitosti mého životního jubilea.
Ing. Vlasta Kostová
❖ Rád bych touto cestou poděkoval panu místostarostovi Tomáši Skálovi za návštěvu,
příjemné sousedské popovídání a vzpomínání a obecnímu úřadu za dárek k mým
narozeninám.
Josef Kváča
❖ Ráda bych poděkovala Obecnímu úřadu a především paní starostce za dárek a milou
návštěvu k mým narozeninám.
Alena Poleščuková
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REKONSTRUKCE HŘBITOVA
Text: Veronika Kellerová, starostka obce

Vážení občané, naše obec obdržela z Evropského fondu pro regionální rozvoj IROP
3.000.000,- Kč na Revitalizaci našeho lidického hřbitova. V měsíci červnu proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele, kterého se zúčastnily tři firmy, a nakonec s nejlepší
nabídkou vyhrála firma Green Project z Průhonic. Předpokládáme, že revitalizace
hřbitova začne v měsíci září, a termín dokončení je duben 2021. Po dobu odborných
prací vás prosíme o trpělivost, a hlavně dodržujte bezpečnostní pokyny zaměstnanců
firmy, ať se na hřbitově nezraníte.

VZNIK NOVÉHO SPOLKU
Text: Hana Pokorná

Vážení spoluobčané, milí lidičtí přátelé,
s potěšením si vás dovolujeme informovat, že ve středu 29. července 2020 byl
z podnětu pana Pavla Horešovského, jednoho z přeživších lidických dětí, a za
spolupráce potomků a příbuzných obětí vypálení obce Lidice německými nacisty,
ustanoven spolek LIDICE MEMORY, z.s.. Vznik spolku LIDICE MEMORY ocenil
ve své zdravici i prezident republiky Miloš Zeman.
Hrůzný čin německých nacistů v Lidicích je ve světě hodnocen jako zločin proti
lidskosti. Proto účelem spolku LIDICE MEMORY je: zachování, připomínání a
rozšiřování odkazu vypálení obce Lidice jako celosvětového symbolu odporu a
solidarity v boji proti podobným genocidám.
Mezi cíle spolku patří:
- hájit svobodu a demokracii v ČR
- posilovat národní hrdost, mravní čistotu a lidskou důstojnost
- vyjadřovat se k aktuálním společenským problémům
- uchovávat paměť národa
- hájit nezpochybnitelnost a neměnnost poválečných opatření pro svobodnou
Evropu
- ctít pravdivost historického výkladu dějin boje za svobodu
- usilovat o objektivní hodnocení historie pro příští generace
Co nás přimělo k založení tohoto spolku?
Hlavním podnětem byla kauza vyvolaná tendenční reportáží ČT1 dne 9. června 2019,
která se týkala údajného udání židovské obyvatelky původních Lidic, Štěpánky
Mikešové. Kdo z vás tuto kauzu sledoval, ví, že reportáž byla nejen nevhodně
načasována, nýbrž se opírala o zpochybnitelná tvrzení a zcela neeticky pošpinila jednu
z lidických žen, a velmi ublížila její dosud žijící dceři, paní Marii Šupíkové. Každý
rozumný člověk musel jednání aktérů této reportáže odsoudit. V dnešní době již žije
jen málo pamětníků doby, kdy došlo k lidickému masakru v červnu 1942. Potomci
těchto pamětníků mají památku obyvatel staré obce Lidice ve stálé úctě, a v tomto
duchu vychovali i své děti. Nicméně život jde dál a člověk si najednou pokládá
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následující otázky:
Kdo jednou bude hájit pravdu? Kdo nedopustí překrucování historických faktů? Kdo
zabrání, aby se neprohospodařil celosvětový odkaz Lidic? Kdo bude ochraňovat ty
nejzranitelnější, jimiž jsou přeživší a jejich rodiny? Kdo umožní, aby se něco
podobného, jako byla loňská kauza, neopakovalo?
Tyto úvahy a pochybnosti spojily dohromady skupinku podobně smýšlejících, která se
z podnětu pana Pavla Horešovského – přeživšího lidického dítěte, rozhodla dne
29. července t.r. založit nový spolek LIDICE MEMORY, z.s. Tento spolek je
samostatnou organizací, nezatíženou žádnou vazbou na nějakou nadřízenou
organizaci. Základnu by měli tvořit hlavně lidičtí občané a především přeživší a jejich
potomci. Spolek však dostal do vínku i spojování lidí s názorově diferencovaným
zaměřením, kteří se však ztotožňují s výše uvedenými cíli spolku. Chceme spojovat
lidi napříč politickým spektrem a i napříč kontinenty. Počítáme tedy i s mezinárodním
dosahem spolku. Chceme hlavně motivovat mladší, resp. třetí generaci po lidických
přeživších a získat je pro spolupráci. Naším krédem je i dobrá spolupráce a vzájemná
podpora mezi vedením obce Lidice, Památníkem Lidice a spolkem LIDICE
MEMORY.
Na ustavující schůzi byl zvolen výkonný výbor v tomto složení:
- Předseda: Ing. Hana Pokorná, snacha lidické ženy
- Místopředseda: Pavel Horešovský, lidické dítě
Členové:
- Renata Hanzlíková, vnučka lidické ženy
- Anna Kovačíková, dcera lidické ženy
- Marie Štrougalová, dcera lidické ženy
Vedle přeživších lidických dětí a potomků obětí lidické tragédie vstoupily do spolku i
významné osobnosti, jako např. Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D. (Archiv hl. m. Prahy),
Ing. Hana Lipovská Ph.D (členka rady ČT), Veronika Kellerová (starostka obce
Lidice), Kamila Chvojková (vedoucí Památníku Ležáky), Ing. Jana Bobošíková
(čestný předseda) a mnozí další. V současné době máme více, jak 30 členů.
Velmi rádi přivítáme do našich řad další občany z Lidic a okolí, ale i z celé ČR,
nevyjímaje i sympatizanty z jiných zemí.
V případě zájmu o členství můžete zasílat vaše zprávy na níže uvedenou emailovou
adresu. Následně vám bude zaslána přihláška s dalšími informacemi.
Kontaktní adresa LIDICE MEMORY:

lidicememory@seznam.cz
Za Výkonný výbor LIDICE MEMORY, z.s.
Ing. Hana Pokorná
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SVATBY V LIDICÍCH
Foto: Jaroslava Kott Neuvirthová

Dne 30.7. se zde v Lidicích v obřadní síni uskutečnila „svatební rarita“. Uzavřely zde
totiž manželství hned tři páry najednou. Děkujeme za fotku a přejeme hodně štěstí!

POZOR NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY LIDICE
Pondělí

----

Úterý

7 - 13

Středa

----

Čtvrtek

7 - 13

----

Pátek

7 - 13

----

12 - 18
---12 - 18

Nové telefonní číslo od 1. 6. 2020 na poštu Lidice je 9542 27354
(nové schéma telefonů České pošty obecně 9542 + PSČ příslušné pošty)
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PRO LETECKOU SLUŽBU ŽIL. POMOZME HONZOVI SE
ZNOVU HÝBAT
Text: převzato z www.znesnaze21.cz

Edit redakce: Článek je převzat ze stránky www.znesnaze21.cz, kde lze jednoduše
založit sbírku potřebnou k pomoci druhým. Jelikož se nás, lidických, tento příběh
osobně týká, protože jde o naše spoluobčany, věříme, že i mnoho z nás pomůže tím, že
pošle nějaký, byť malý příspěvek. Protože i malé příspěvky dávají možnost, že
dohromady umí dělat velké věci.
Děkujeme za pomoc. MK.
S manželem Honzou, dvěma pejsky a kocourem bydlíme v domku v Lidicích. Žije se
nám tu hezky, se všemi radostmi i starostmi, které život přináší. Doposud jsme si
vždycky společně poradili. Přestáli jsme i moji operaci mozkového nádoru. Klepu na
dřevo, vše dobře dopadlo, jen jsem zůstala v invalidním důchodu. Honza mě tehdy
neskutečně podržel a o všechno se postaral. Teď je řada na mě, abych mu byla oporou.
Honza věnoval třicet let života službě u policie, poslední roky jako velitel operačního
střediska v Ruzyni s kolegy koordinuje lety policejních vrtulníků – třeba když pátrají
po pohřešovaných, monitorují dopravu nebo letí se záchranáři pomáhat zraněným.
Letecká služba je nejen díky skvělým kolegům Honzovou srdeční záležitostí, zvládal
sloužit i 24 hodinové směny a ve volném čase připravoval třeba letecké kalendáře,
které visí na stěnách nejen mnoha „vrtulníkářů“.
Teď ale musel Honza vyměnit policejní operační středisko za nemocniční pokoj.
Čtvrtek 11. června nám obrátil život naruby. Když jsme spolu ten den ráno mluvili,
ještě ležel v posteli a říkal, že si chce trochu přispat. Jakmile vstal, upadl a vůbec
nemluvil. Ještě sešel ze schodů do přízemí, kde si chtěl sednout, ale zvrhnul se i
s křeslem a stolkem. Hned jsem volala záchranku a diagnóza záchranářů, kteří k nám
rychleji přijeli, byla jasná: cévní mozková příhoda – mrtvice.
Honzu odvezli do nemocnice v Kladně na vyšetření, které podezření na CMP
potvrdilo, a následoval převoz na pražskou Homolku, kde ho doktoři ihned operovali.
Podařilo se jim ho zachránit, ale Honza zůstal částečně ochrnutý.
Nebudu popisovat, jak jsem si „užila“ pohřešování manžela, když ho po pár týdnech
přeložili z Prahy zpátky do Kladna a několik hodin mi nikdo nedokázala říct, kde
Honza leží, než jsme se znovu našli. Důležité je, že se jeho stav pomalu zlepšuje,
obden za ním jezdím do rehabilitačního centra v kladenské nemocnici. Honza ale stále
nemůže hýbat pořádně rukou a nohou, bude potřebovat ještě další rehabilitace, aby se
mohl naplno vrátit do života.
Právě na další rehabilitace, které neuhradí pojišťovna, použijeme výtěžek této sbírky.
Vím, že málokdo to má dnes lehké, pokud byste ale sami do sbírky mohli přispět, třeba
i malou částkou, nebo o ní dali vědět ve svém okolí, budu Vám nesmírně vděčná
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Stejně jako jsem vděčná všem, kteří nám doteď nabídli pomoc, obzvlášť Honzovým
kolegům od policie.
S úctou Dana Vykoukalová
Jak můžeme pomoci?
Je to jednoduché. Sbírku nalezneme pod tímto odkazem, kde klikneme na „darovat“.
Vybereme výši příspěvku a opět klikneme na darovat. Systém nás odkáže na platební
terminál a my dokončíme darování příspěvku.
https://znesnaze21.cz/sbirka/pro-leteckou-sluzbu-zil-pomozme-honzovi-se-znovuhybat
Pokud se vám nechce vypisovat odkaz, najeďte si na www.znesnaze21.cz a vpravo
nahoře klikněte na „Darujte“. Zde se vám zobrazí všechny sbírky a tady vyhledáte
nadpis: Pro leteckou službu žil. Pomozme Honzovi se znovu hýbat. Poté je postup
stejný.
Děkujeme za pomoc.

ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. (OÁZA)
Text: Michaela Indráková

Milí spoluobčané a čtenáři!
Letošní prázdniny (trošku jiné než obvykle) jsou za námi a doufám, že jste je stejně
jako já prožili s rodinou a přáteli, a i přes různá omezení jste si je užili každý podle
svého gusta. Děti už se pomalu začaly těšit na školu (rodiče ještě více), neb jsou po
téměř půlročním lenošení lačné po dalším vzdělávání
a někteří z vás se jistě zase
těší na cvičení jógy, jiní na pokračování Literární kavárny 2020, další na listopadovou
Svatomartinskou mši a o Adventu na tradiční vánoční výstavu. A další třeba na nějaké
mimořádné akce, které se nám ještě podaří uskutečnit. Uvidíme, co nám COVID-19 a
vláda letos na podzim a v zimě dovolí…
Také se budeme snažit v druhé půlce října a v listopadu zorganizovat sbírku
„Nepotřebné věci potřebným lidem“ pořádanou pro Diakonii Broumov. Takže při
podzimním úklidu, vyřazování letního šatstva a předsezónním zkoušení zimního
oblečení na sbírku pamatujte a šup s nepotřebnými věcmi do pytle nebo pevné krabice
na chvíli do sklepa!
A teď něco málo k již nastávajícímu září…
Myslím si, že vám toho můžeme nabídnout dost a mám z toho velkou radost. Jako
první akcí školního roku bude v pondělí 31.8 od 18:30 cvičení jógy. Scházet se
budeme každé pondělí ve stejný čas a na tradičním místě u nás v sále. Informace o
cvičení jógy a dalších aktivitách Mementa Lidice sledujte na našich internetových
stránkách (www.oazalidice.cz), vývěsce před Oázou nebo naproti nákupnímu centru,
popřípadě se obraťte přímo na mě.
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Dále se od poloviny září začnou naši senioři scházet každé úterý odpoledne na
kroužku nejen pro seniory „Klub Oáza“, kde v září a říjnu budou společně s lektorkou
a případně s vámi šít podsedáky do naší jídelny. A přemýšlet, co hezkého připravit na
blížící se Advent.
První poprázdninovou část cyklu „Lidické kavárny 2020“ zahájíme setkáním
s lidickou rodačkou Mgr. Šárkou Třískovou, rozenou Šupovou – vnučkou lidické ženy
paní Moravcové. Paní Třísková zavzpomíná na dobu (počátek osmdesátých let), kdy
lidická mládež vysazovala stromky na místě dnešní
Oázy. Fotografie z této akce se dokonce dostaly na
stránky dobového čísla (ročník 1982) časopisu ABC,
které máme v Oáze vystavené. A snad nejen my v Oáze
jsme velmi zvědaví, jak to tenkrát bylo… Máte-li
k výsadbě stromků vlastní vzpomínky, budeme moc
rádi, když se s námi o ně podělíte – ať už přímo během
besedy nebo nám o nich napíšete. S paní Třískovou si
dále popovídáme o tehdejším životě mládeže
v Lidicích, i obecněji a nejspíš dojde i na srovnání se
současností, neb paní Třísková má i ve své současné
profesi pedagožky a ředitelky ZŠ k dětem a mládeži
velmi blízko. Jistě to bude zase jedno příjemné zářijové
odpoledne.
V neposlední řadě bych chtěla pozvat děti (ale třeba i rodiče) na Biblickou hodinu pro
děti, kterou vede farář Českobratrské církve evangelické Leonardo Teca. Biblické
hodiny jsou určeny pro všechny děti (tedy z „věřících i nevěřících“ rodin) a jsou
zaměřeny na všeobecné biblické znalosti a zajímavosti. Pokud rodiče zajímá, jak
taková hodina vypadá, mohou své děti doprovodit a zúčastnit se s nimi. První
poprázdninová hodina by se měla konat 18. září.
Doufám, že v letošním školním roce si cestu do Oázy najde stejně jako v letech
předcházejících i řada z vás, protože jak jsem již psala dříve, mám já i zakladatelé
Mementa Lidice, o.p.s. radost z toho, že budova Oáza slouží nejen k bydlení pro
seniory, ale i k setkávání dobrých lidí.
Ze srdce vám všem přeji krásné babí léto.

LIDICKÉ ZIMNÍ VEČERY SE LETOS NEUSKUTEČNÍ
Text: Tamara Hegerová (redakčně upraveno pro potřeby LZ)

Obec Lidice a Památník Lidice oznamují, že se letos, až do odvolání, neuskuteční
populární Lidické zimní večery, a to v důsledku přetrvávajících Covid opatření.
Návštěvníkům, kteří mají zakoupené vstupenky na představení z loňské sezony, budou
oproti předložení vstupenky vráceny peníze na recepci Lidické galerie (denně 0917hod). Budeme se těšit na účastníky a příznivce v příštím roce.
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Program v Oáze září 2020
Cvičení jógy
v pondělí od 18:30 do 19:30 hodin
31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9

Masáže v Oáze
v pondělí od 9:00 do 17:00 hodin
nutno objednat na tel. čísle 604 851 705 - pan Holík

Klub Oáza
vždy v úterý od 13:00 do 15 hodin
15/9, 22/9, 29/9
rukodělné práce, povídání u kávy a čaje

*Literární kavárna 2020*
Měsíční cyklus 24.9.2020 od 14:00
se Šárkou Třískovou (za svobodna Šupovou)
Povídání s lidickou rodačkou
o sázení stromků v 80.letech na místě dnešní Oázy,
její práci ředitelky základní školy a vzpomínkách na život mládeže v Lidicích.
A mnoho dalších témat k besedování.

Biblická hodina pro děti
každý sudý pátek od 16:15 hodin 18/9
S farářem Českobratrské církve evangelické Leonardem Tecou.
Na všechny akce uvedené na tomto programu
srdečně zveme širokou veřejnost!
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BUŠTĚHRADŠTÍ HOLIČI
Text: Jaroslav Adamec

Konec prázdnin je pro většinu školáčků smutnou záležitostí. Vše připravit, mít to
v pořádku, koupit nové školní potřeby. Co obuv? No boty jsou již obnošené, nebo
noha povyrostla. Oblečení je také malé, nebo se už nenosí!
Znáte to, finanční zátěž přiblíží rodinný rozpočet ke dnu.
Když už se zdá být vše připravené, je tu problém. Ten kluk musí k holiči, aby mu
nelezly vlasy přes uši, což za našeho mládí dráždilo kantory, kteří zarostlého žáka
trestali taháním za „šísky“ (přerůstající vlasy přes uši). Vlasy se dlouhé nenosily.
Děvčata to měla jednodušší.
Nejblíže k holiči bylo na Buštěhrad, byli zde tři. Pánové Frost, Kubín a Kejmar.
U pana Frosta jsem nikdy nebyl. On ale prý radši onduloval mladá děvčata. Pamětníci
si vzpomenou.
Pan Kubín měl holičství kousek o Kváčovic pekárny, v ulici Starý hrad. Když měl více
zákazníků, tak si člověk sedl na židli, vzal si noviny na rákosovém držáku a začetl se
do Rudého práva, Práce, ale nejoblíbenější byl Dikobraz. Nebo poslouchal řeči, které
se jinde, než u holiče nedozvěděl. My kluci jsme měli nastražené uši, když se dospělí
pánové bavili o ženách. To byla škola do života, protože si před kluky nedávali pozor
na jazyk, když padlo nějaké slovo, nám zapovězené, pan Kubín na nás lišácky mrkal.
„Tak, jak to chceš? Dohola za korunu, na ježka za tři kačky…“ – „Prosil bych na
ježka.“ Posadil jsem se, a bál se, aby mě nestřihl do ucha, jako moji babičku, která
k němu už nikdy nešla. Vlasy začaly padat, nůžky naprázdno zacvakaly, pan Kubín
potáhl z cigarety, odložené na stolku za zrcadlem. Za chvilku byl účes „ježek“ na
světě. Ještě namazat vlasy, jakousi podpůrnou mastí, aby vlasy lépe držely. Pak vzal
kulatý kartáč s excentrickými držadly a vlasy od čela k zátylku párkrát pročesal.
U pana Kejmara bylo v místnosti podobné vybavení. Řeči se vedly s tím rozdílem, že
se probíralo vše možné, ale nejoblíbenějším tématem byly zabijačky. Ovar, tlačenka,
jitrničky, jelítka. Člověk měl pusu plnou slin. Pan Kejmar nebyl jenom holič, vyznal se
i v hudbě, kterou připomínal při práci častým pískáním arií, vážné hudby, ale i
dechovky. Jeho zálibou byly obrazy, sám též maloval, krajiny a podobně. Známý byl i
jako písmomalíř.
Dámské kadeřnictví bylo v domě, kde byla prodejna Pramen v ulici Palackého, proti
obchodu Voňavkových. Myslím, že se tam říkalo „U Mrázků.“¨
Ještě se omlouvám těm, kteří si pamatují víc a líp, než já, a zároveň děkuji za
upřesnění některých vzpomínek.
V prvním poválečném životě jsem napsal: Občas přišel i někdo s harmonikou a bylo
veselo. Tím harmonikářem byl Pepíček Hejma ze Hřebče.
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18. SRPEN 2020 – DEN NÁVRATU
Text: M. Kaliba, Foto: M. Kaliba, A. Nešpor, Spolek pro vybudování pamáníku JH a JS, Občanský spolek Lidice

Naše občanské spolky si opět připomněly významný den – 13. srpna 1945 – Den
návratu Československých letců sloužících v letech 1940-1945 v zahraničí,
v jednotkách RAF.
Již pošesté se Spolek pro
vybudování památníku Josefa
Horáka a Josefa Stříbrného spolu
s Občanských spolkem Lidice
setkaly u „Brány návratu“,
symbolického památníku
vybudovaného v roce 2015. Na
starém letišti Praha Ruzyně se,
tentokrát s časovým posunem, 18.
srpna 2020 uskutečnilo setkání
pamětníků, vojenských historiků a
členů spolků vojenské historie,
kteří si připomněli významný den
Československých leteckých
jednotek RAF, kdy se naši letci,
stíhači, členové bombardovací a
transportní jednotky a členové
pozemního personálu oficiálně, po
šesti letech bojů proti německým okupantům, za svobodu a návrat demokracie, vrátili
do vlasti.
V hlavním projevu předneseném starostou
Mělníka panem Ctiradem Mikešem, byla
připomenuta dvě významná výročí, 75 let od
konce války a 80 let od založení všech 4
samostatných Československých leteckých
perutí ve Velké Británii, perutí začleněných
do organizačních struktur Královských
vzdušných sil – Royal Air Force. Z 311.
československé bombardovací peruti RAF se
po bojích za svobodu a za návrat demokracie
vrátili do vlasti i dva rodáci z Lidic, pilot –
št. kpt. Josef Horák a navigátor – št. kpt.
Josef Stříbrný.
Projevy přednesl i starosta města Slaný
Martin Hrabánek, brig. gen. Petr Lanči,
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zástupce velitele vzdušných sil a
plk.v.v. Jan Novák, předseda Sdružení
čsl. zahraničních letců, přemožitel
kanálu La Manche.
Pietní akce byla ukončena krásným
vzpomínkovým projevem dcery
generála Jana R. Irvinga, paní Ivetou
Irvingovou, která zavzpomínala a
připomněla historii a boje jednotek
RAF.
Závěrečnými hymnami, Slovenskou,
Britskou a Českou, byla pietní
vzpomínka důstojně ukončena. Čest
památce všem 2500 důstojníkům a
vojákům v jednotkách RAF, z nichž
se více jak 500 nevrátilo do rodné
vlasti.
Čest jejich památce.

SPITFIRE NAD LIDICEMI
Text: Antonín Nešpor, archiv OSL

Foto: Jakub Vaněk, Antonín Nešpor

Už je tomu 75 let, co se v srpnu 1945 vracely naši letci, kteří za 2. světové války
bojovali ve Velké Británii. Leckomu může být podivné, že se naše letecké síly vracely
tak dlouho (tři měsíce po německé kapitulaci), přestože do zahraničního odboje
odcházeli jako jedni z prvních, aby mohli bojovat proti okupantům. Vysvětlení najdou
zvídaví čtenáři mj. u historika a
spisovatele Jiřího Rajlicha v jeho
mnohasvazkovém vyprávění o
našich letcích: „Na nebi hrdého
Albionu“.
Je tomu tedy ¾ století, co se také
nad lidickou plání v srpnu 1945
prolétalo veliké množství válečných
strojů, stíhačů a bombardérů, aby
přistáli na letišti v Praze Ruzyni.
Letos k této příležitosti připravili
letečtí nadšenci program a nazvali ho
„Operace Návrat“. Součástí tohoto
programu byl mimo jiné odlet
originálního válečného stíhacího
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letounu Spitfire z Plzně do Prahy a zpět. Pro tyto účely stroj zapůjčil britský majitel
Stephen Stead. Díky jemu a pilotu Radimu Vojtovi, si lidičtí mohli všimnout v neděli
16.8. na poledne průletu nad jihozápadním cípem katastru Lidic.
Očekávali jsme doma na dvou místech, zdali se letoun v danou chvíli objeví.
Dcera sledovala jihozápadní směr a my s vnukem Míšou pozorovali jihovýchodní
obzor. Neznali jsme totiž přesnou trasu průletu a čas jsme také jen odhadovali. V Praze
nad letištěm měl být v půl dvanácté, a tak jsme připočítali pár minut k doletu nad
Lidice.
A vyšlo to!

Naše Pavla měla větší štěstí. Zachytila jeho letadlo v 11:48 a vyfotila ho přes hřeben
domu čp.99 – jihozápadním směrem.
Na větší přiblížení nebyl čas, protože původní britská stíhačka letěla podstatně větší
rychlostí, než jsme zvyklí u „kolosů“ přistávajících nebo startujících na ruzyňské
severozápadní dráze.
V Praze měli pro fotografování lepší podmínky, a tak přikládám ještě detail letícího
Spitfiru, který zachytil svým aparátem pan Jakub Vaněk poblíž letiště Praha Ruzyně.
Děkuji všem, kdo připomínají svými výkony vítězství našich letců za druhé světové
války v Královských vzdušných silách.
Pro zpravodaj 17. srpna 2020 připravil Antonín Nešpor, synovec pilota RAF maj.
Josefa Horáka z Lidic.
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GENERÁL GASTRO
Text: Michaela Klapalová

SLANÉ SUŠENKY
Ač je to poměrně jednoduché skoro až triviální, věřte mi, že zmizí ve chvilce
250g hladké mouky (já použila mojí oblíbenou špaldovou)
½ lžičky soli
1 lžička kypřícího prášku do pečiva
70g studeného másla nakrájeného na kostičky (+na vymazání)
450g sýra cottage
Troubu si předehřejte na 220 stupňů. V míse promíchejte mouku, sůl a prášek do
pečiva. Přidejte máslo a zpracujte ve směs připomínající hrubou drobenku. Přidejte sýr
a umíchejte těsto. Lžící pak tvořte hromádky a sázejte na plech vyložený pečícím
papírem. Pečeme cca 10-15 minutek do zlatova. Mňam..
Pro případné gastronauty lze vylepšit přidáním nasekaných nakládaných sušených
rajčat a bazalkou…klasika u mě.
PLNĚNÉ CUKETOVÉ LODIČKY
Omluvte, že neuvádím přesné množství, vše se odvíjí podle velikosti cuket a pokud
vám snad nádivka náhodou zbyde, neváhejte jí dát třeba do formy na mufiny a zapéct
na plechu spolu s cuketou, věřte mi, že jedlé to bude na 100%
Cuketa
Sůl, pepř
Kuřecí maso
Olivový olej
Cibule
Česnek (4 stroužky)
1 červená paprika
Balkánský sýr (cca 150g, ale obecně čím víc u mě líp)
Čerstvé bylinky (tymián, oregano, rozmarýn, bazalka,…dle chuti a zahrádky)
Anglická slanina
Cukety podélně rozkrojte, lžíci vydlabejte dužinu, osolte a otočte dnem vzhůru. Kuřecí
maso pokrájejte na malinké kousky, osolte, klidně můžete použít nějaké oblíbené
koření a opečeme na oleji dozlatova a to spolu s nakrájenou cibulkou. Přesypeme do
mísy, přidáme česnek, kostičky papriky a rozdrobený sýr, nahrubo nastrouhanou
dužinu z cuket, pepř a bylinky.
Vydlabané cukety vysušíme papírovou utěrkou a lehce zakapeme olivovým olejem.
Naplníme vrchovatě směsí a na vrch dáme plátky slaniny. Pečeme v troubě pod grilem
nebo klidně venku při grilovačce zhruba 20-30 minutek.
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Přistěhovali jste se a chcete poznat své sousedy?
Učili jste se kdysi francouzsky, nebo jste pobývali ve francouzsky mluvící zemi
a chcete si jazyk oživit?

Francouzština Buštěhrad
je to pravé pro vás
Tradiční buštěhradské kurzy

OD 7.ŘÍJNA, KAŽDOU STŘEDU V BUŠTĚHRADSKÉM PELÍŠKU
Od 16:30 - mírně pokročilí, A2
Od 17:30 - mírně pokročilí s dynamickým tempem, A2
Od 18:30 - konverzace 90 minut pro pokročilé, B1
Od 19:30 - konverzace pro velmi pokročilé. B2 - C1
Přijďte kdykoliv, vyzkoušejte a společně vybereme kurz, který vám bude
maximálně vyhovovat.
zkušená lektorka, příznivé ceny
Více na: https://www.facebook.com/francouzstina.bustehrad/
Kontakt: francouzstina.bustehrad@gmail.com
Tel: 736 442 613

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Lidická knihovna je stále až do odvolání uzavřena z důvodů rekonstrukce.
Děkujeme za pochopení. Jirka Černý a Míša Indráková
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