Zpravodaj
Obecního úřadu Lidice
Květen 2013

· číslo 5

· ročník 17

· zdarma

HLAVNÍ NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA V PAMÁTNÍKU LIDICE BYLA ZAHÁJENA 28. března 2013

obsah: ● ZAHÁJENÍ V PAMÁTNÍKU LIDICE ● VÍLA PRO LIDICE ● DĚTSKÝ DEN
V LIDICÍCH ● JUBILEA ● POZVÁNKY NA AKCE ● OHLASY DIVÁKŮ NA LZV
● ZPRÁVY Z MŠ ● MC LIDIČKY ● BESEDY S LIDICKÝMI ● ŽIJÍ LIDICKÉ ULICE
V KAŽDÉM MĚSTĚ ● ZPRÁVY Z OÁZY ● PAMÁTNÁ HRUŠEŇ ● O PŘECHODECH
● LÍDICE ROBINSON V LIDICÍCH ● SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU ● a další...

Zpravodaj OÚ Lidice

květen 2013

2

Akce ve školní družině - školní rok 2012/13

ZAHÁJENÍ V PAMÁTNÍKU LIDICE
text: Anna Holeyšovská vedoucí vychovatelka Školní družiny při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
foto: Pavel Horešovský z Lidic, Dana Musilová z Buštěhradu.

Za účasti významných hostů, návštěvníků
i přihlížejících rodičů, položily děti ze školní
družiny a souboru DUHA dne 28. března 2013
jarní kytici k Pomníku dětským obětem války
v Památníku Lidice. Program, který se skládal
z několika přísloví o jaru, básniček a dětských
písniček, zazněl na nádvoří před muzeem.
Repertoár byl sestaven tak, aby se mohly

aktivně zapojit i děti z MŠ Lidice, které také
přizvání ke společnému vystoupení přijaly. Bylo
to příjemné oživení pro obě skupiny dětí, které
navíc rozzářilo tváře dospělých diváků. Tímto
pásmem s názvem Pohlazení, byla zahájena
hlavní návštěvnická sezóna v Památníku Lidice.
Děkujeme pracovníkům Památníku Lidice
za milé odměny účinkujícím.
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L I D I C E

Program s názvem „Pohlazení“, byl věnován
dětem z vypálených Lidic. Zazněl 28. března
2013 u příležitosti zahájení hlavní návštěvnické
sezóny v Památníku Lidice.
Od samotného začátku držel jeden účinkující
chlapec v ruce větší obrázek. (viz foto na straně
2) Byla na něm namalována hlava ženy,
patronky celého pořadu s názvem „Víla
pro Lidice“ (viz titulní stránka). Jednoduchá,
dětmi malovaná a poskládaná alegorie. Vlasy
vytvořené z obrázků různých domů, kostela,

statku, školy i zvířat z vypálených Lidic.
Červená srdíčka mezi nimi vyjadřují lásku, která
v těch domech byla, ale i tu, která pomohla
Lidice opět vybudovat. Níže pak jsou zeleně
obkreslené, nazdobené ruce současných
školáků, co znamenají novou naději, sílu jara
a života. Víla prožila s dětmi celé vystoupení.
Jako správná patronka přispěla k důstojnému
průběhu celé akce a ochránila před nepřízní
počasí účinkující i přítomné diváky. (viz jména
dětí, které malovaly Vílu pro Lidice)

DĚTSKÝ DEN V LIDICÍCH
Obecní zastupitelstvo Lidice, Sokol Lidice a Mateřské centrum Lidičky zvou všechny děti a jejich
rodiče na již tradiční Dětský den, který se bude konat v sobotu 1. června 2013 od 9.00 hod.
Na fotbalovém hřišti v Lidicích. Přijďte se pobavit a užít si spoustu legrace. Pro děti je připraveno
mnoho soutěžních a sportovních disciplín i sladkých a věcných odměn.
Pozvánku s programem obdržíte do Vašich poštovních schránek.
Přijďte, těšíme se na Vás!
Všichni pořadatelé
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JUBILANTI V KVĚTNU
Jaroslava Mikolášková
Květuše Muláková

7. 5.
24. 5.

85 let
82 let

Jiří Doffek

27. 5.

75 let

Vážení jubilanti, přejeme vám ke krásným narozeninám především pevné zdraví!

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Děkuji zastupitelstvu obce Lidice a paní Holubové za přání a předání dárkového balíčku k mým
81. narozeninám.
Jaroslava Andělová
• Děkuji za gratulace k mým narozeninám jak Veronice Kellerové, tak Tomáši Skálovi, kteří mi
přinesli květiny a dárek za Obecní úřad. Bylo s nimi velmi příjemné posezení a dobře jsme se
s manželem s nimi pobavili, zvlášť já si toho vážím, když nyní jsem stále jen doma. Škoda, že
nemohli pobýt déle. Navečer ještě přišly za ČSBS s dárkem a květinou Jana Hanzlíková a Libuše
Součková, s oběma jsme si také dobře zavzpomínaly na pamětnice, které už nežijí.
Rovněž bych chtěla poděkovat za přání a knížku LIDICKÉ PODVEČERY S HVĚZDAMI
panu řediteli Památníku Lidice JUDr. M. Červenclovi. Knížku si ráda přečtu, když jsem se letos
nemohla Večerů zúčastňovat.
Jaroslava Skleničková 27. 3. 2013
• Milá Gábino, upřímný dík za velkou radost,
kterou jsi mi udělala. Pro ostatní čtenáře však
musím prozradit důvod mého poděkování.
S Gabrielou Havlůjovou si občas píšeme
na e-mail. Dozvěděl jsem se od ní, že se

v dubnu setká ve Zlíně s cestovatelem panem
Miroslavem Zikmundem. Napsal jsem jí, jak
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund ovlivnili mé
dětství. Byl jsem na ně hrdý, a těšilo mě jako
malého kluka, že jsem také Čechoslovák.
Nejdříve něco úsměvného. Když mi bylo asi
10 let, tak si rodiče vypůjčili knihu Afrika
od cestovatelů H+Z. Při prohlížení fotografií
jsem objevil v knize obrázky s dobře vyvinutými
černoškami. Moc se mi Afrika líbila ☺.
Poté co jsem se učil v Čáslavi automechanikem,
tak jsem četl rád cestopisy. Také jsem si
v knihovně vypůjčil knihu „Tam za řekou je
Argentina“. Gábina mi nyní chtěla připravit
překvapení a knihu opatřila v Ostravě
v antikvariátě a požádala pana Miroslava
Zikmunda o vepsání věnování.
Děkuji. Zdeněk Fous
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•POZVÁNKA NA 8. KVĚTNA 2013
Obecní úřad Lidice a základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu zvou všechny občany,
mládež a školáky ke společné vzpomínce na dny odboje a připomenutí státního svátku – ukončení
II. světové války před 68 lety. Sraz účastníků je ve středu 8. května 2013 v 10.00 hodin
před budovou obecního úřadu, odkud se půjde ke společnému hrobu lidických mužů. Obec Lidice
zaujímá v historii II. světové válce tragické místo. Je na nás, občanech nových Lidic, abychom tradici
tohoto místa uchovali a neustále připomínali.
Obecní úřad Lidice a ZO ČSBS

•VERNISÁŽ 41. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY
Památník Lidice Vás srdečně zve na vernisáž 41. Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013,
která se bude konat ve středu 29. 5. 2013 od 10:15 v zahradě Lidické galerie.
Pro děti je od 8:30 do 14:00 hodin připraven doprovodný program, hry, dílny a jízdy kočárem, v 14:00
hodin divadelní představení. Vernisáž a doprovodné programy pro děti jsou volně přístupné, přijďte si
pohrát a pobavit se! Výstava bude otevřena od 30. 5. do 31. 10. 2013.
Program vernisáže: 10:15 hodin • taneční vystoupení DFS Kordulka, Starý Poddvorov (verbuňk jako
nemateriální dědictví lidstva, UNESCO) 11:00 hodin • slavnostní předávání ocenění medailistům z České
republiky a pozvaným zahraničním oceněným, 12:30 hodin • otevření výstavy 41. ročníku 14:00 hodin
divadelní představení pro děti Pinocchio (Divadlo Já to jsem, Drahotěšice)
Od 8:30 do 14:00 hodin bude pro děti v zahradě Lidické galerie připraven doprovodný program:
• zábavné hry střediska volného času Labyrint Kladno • tvořivá dílna na téma hudební nástroje •hrátky
s plastelínou pod vedením venezuelského výtvarníka • přednáška a ukázka sokolnictví, Klub sokolníků
ČMMJ, Kladno (sokolnictví jako nemateriální dědictví lidstva, UNESCO)
Při příznivém počasí možnost projížděk kočárem s koňmi.
Mgr. Ivona Kasalická vedoucí galerie
• PIETNÍ VZPOMÍNKA SE USKUTEČNÍ 15. ČERVNA 2013
Pietní vzpomínka u společného hrobu lidických mužů se uskuteční v sobotu 15. června 2013 od 10
hodin. S hlavním projevem by měl vystoupit prezident České republiky Miloš Zeman.
Bezprostředně po pietní vzpomínce proběhne u muzea již 7. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů
"Světlo za Lidice". V předvečer pietní vzpomínky dne 14. června od 20.00 hodin bude u muzea proveden
slavnostní koncert PRO LIDICE jako pocta lidickým obětem i přeživším. V úvodu koncertu promluví
k divákům předsedkyně Poslanecké sněmovny P ČR Miroslava Němcová.

• VZPOMÍNKA NA TY, KTEŘÍ MILOVALI ŽIVOT A VÝZVA PRO TY,
KTEŘÍ MAJÍ TO ŠTĚSTÍ HO ŽÍT!
Vážení lidičtí spoluobčané.
Ve snaze udělat něco nového pro ostatní a „vtáhnout do společenského dění v Lidicích další
spoluobčany“ si dovoluji oslovit naše Lidické muže a vyhlásit:
VÝZVU
adresovanou všem lidickým, dospívajícím jinochům, chlapcům a zejména „zralým
mužům“, kteří budou mít zájem, chuť a odhodlání zpívat v právě vznikajícím mužském, pěveckém
sboru věnované památce Lidických mužů.
Maximální věková hranice pro účast v tomto tělese není limitována!
V případě vážného zájmu či potřeby doplňujících informací, se obracejte na adresu:
Ing. Vladimír Kovačík, člen přípravného výboru, Distomonská 131, 273 54 Lidice
e.mail: vlad.kovacik@gmail.com, mobil: 603 279 413
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OHLASY DIVÁKŮ NA POŘADY „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
foto: Oleg Yavorovsky - www.moonfoto.eu
28. března 2013 od 18.00 hod. Koncert Pavlíny Senić a jejích hostů
Účinkovali: Pavlína Senić – soprán, Josef Moravec – tenor, Lada Jirásková – klavír
Večerem provázel: Jiří Vaníček

• Vážený pane řediteli. Děkujeme Vám za nádherně strávené odpoledne a večer v Lidicích u
příležitosti slavnostního zahájení sezóny v Památníku Lidice. Odpolední vystoupení dětí paní Anny
Holeyšovské s písničkami a dárečky před pomníkem lidických dětí a v prostorách glorietu bylo
uctěním památky a vítáním jara. Děti přinesly k pomníku lidických dětí velikonoční dárečky, vkusně
zdobené, v košíčku pečlivě a krásně upravené. Nechyběla ani kytička za všechny dětské válečné
oběti. Určitě se také dětem tato příprava a tyto vystoupení velice líbily a vtisknou se jim do paměti.
Nádherný večer v Lidické galerii, za který Vám pane řediteli z celého srdce děkujeme, jste zahájil
mile a vtipně, připomenutím velkého počtu návštěvníků a velkého počtu uskutečněných vystoupení
v kulturních pořadech LZV v Lidické galerii a křtu nádherné knihy Lidické podvečery s hvězdami III.,
která představuje významné osobnosti české kultury, které rozdávali radost lidickému obecenstvu
ve svých vystoupeních.
Vyvrcholením Lidických zimních večerů byl večerní program – koncert Vašeho vzácného hosta,
vynikající Pavlíny Senič a jejích hostů. Koncert úžasný, špičkový, při kterém jsme se ponořili do
kouzelného světa pěveckého umu, překrásného sopránu skvělé Pavlíny Senič a tenoru Josefa
Moravce. Ocitli jsme se ve slavných áriích i rolích okouzlující víly Rusalky a krásného prince či v
duetu Mařenky a Jeníka z Prodané nevěsty v těch nejkrásnějších jevištních pěveckých projevech.
Nechali jsme se unášet mistrnou klavírní hudbou Lady Jiráskové ve slavné Ave Maria a hudbě
slavných skladatelů W. A. Mozarta, G. Bizeta - Carmen.....pěveckého duetu z operety Veselá vdova
i úchvatných duetů z opery La Traviata G. Verdiho v závěru koncertu.
Děkujeme Vám, pane řediteli, za tyto přímo zázračné a kouzelné chvíle prožité v blízkosti
pěveckých hvězd, jejich nádherných hlasů a klavírní virtuozity. Odměnou účinkujícím byl
neutuchající potlesk obecenstva v koncertní síni Lidické galerie.
S úctou Klánovi z Plzně
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• Vážený pane doktore, ani sebe lepší tým by nic nezmohl, kdyby neměl v čele skvělého člověka,
vzdělaného, správně bojovného, který umí jít za svojí věcí. A to jste Vy. Takže všechna čest
především Vám. A pak také Renatě a Kláře a všem, které ještě neznám. Připadá mi, že k Vám
jezdím dlouhá léta, dnes si bez cest do Lidic nedokážu život vůbec představit. Nevím, čím to je, ale
čerpám u Vás energii. Připadá mi to u Vás takové „opravdové“, že se o něco snažíte, o něco, co má
cenu. Mimochodem – za své osobní vítězství budu považovat, až k Vám do Lidic přivezu i svoji
pubertální dospívající dceru. Pro tyhle mladé to přece děláme. My už toho moc nepotřebujeme, oni
to jednou potáhnou za nás. Bylo by dobře, kdyby si uvědomovali, o co v Lidicích šlo a co znamenají
dnes. A naše Lidické večery jsou v tom jen pouhou epizodou… O to větší ctí je pro mě možnost „být
u toho“ aktivně i v červnových dnech. Už dnes se nesmírně těším, i když už dnes mi běhá mráz po
zádech… Zdravím Vás, Renatu a Kamilu, přeji bohatou pomlázku!
S úctou Jiří Vaníček, Praha
• Dobrý den pane řediteli! Nelze nereagovat a odezvu z prožitků včerejšího závěrečného pořadu
LZV. Na druhou stranu je velice těžké najít vhodnější formu a slova chvály, než jsou ta, kterými
reagují sami posluchači včerejšího večera. Zkrátka, hezká a důstojná tečka za další cyklem
skvělých podzimních pořadů v Lidické galerii- jaké-si „odcházení“ . A na druhou stranu včerejší
pásmo „těch mrňousů“ u Pomníku dětských obětí a Glorietu, které bylo symbolem jara, mládí a
očekávání-dalo by se říci takové „přicházení“. Vřelý dík a uznání Vám i všem, kteří mají i sebemenší
podíl na těchto vynikajících pořadech Lidických zimních večerů!
S pozdravem Vladimír Kovačík, Lidice
• Vážený pane řediteli. I já se připojuji s poděkováním za krásný večer. Program byl ušit přesně na
míru a každý si tam něco našel. Ne dlouhé, ale krásné skladby. Divákům známé, a proto vítané, to
už znám. I Moje dvě vnoučata (5 a 8) to zvládli. Takže je hloupost říkat, že děti nemohou tuto hudbu
vnímat, ba naopak. Ještě v autě, zvlášť Helenka, která taky zpívá, o skladbách a nejen o šatech
mluvila. Je to pro ni krásný vzor a motivace, proč něco tak krásného jako je zpěv dělat. Ještě
jednou děkuji.
Přeji Vám i celé Vaší rodině krásné svátky jara, i když asi budeme stavět sněhuláky.
S pozdravem Eva Moučková, Kladno
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ZE ZÁKULISÍ LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ
Fotografie z úterý 5. února 2013 ze setkání
příbuzných před pořadem „Křeslo pro Naďu
Konvalinkovou“. Pořadem provázel
rozhlasový moderátor Robert Tamchyna.
Klavír Martin Fila.
Zleva: Naďa Konvalinková,
Alena Breitkopfová,
sedící: Jiřina Krausová, Marta Bartošová.
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIDICE - I I . Z a h r a d n í b r i g á d a
http://www.ms-lidice.cz/
V sobotu 20. dubna proběhly na naší školkové zahradě další radikální úpravy. Tentokrát jsme
poprosili o pomoc jen několik rodičů (zejména tatínků).
Cílů jsme měli několik:
• Vytvořit záhony na zeleninu a bylinkovou zahrádku.
• Upravit prostor okolí s klouzačkou
• Úpravu stromů a keřů
• Vytvoření hmatového chodníčku
Pan Klíma s panem Denny se ujali vytvoření záhonků a pánové Filek, Přibyl a Novotný upravili
prostor okolo klouzačkou. Dále nám pan Přibyl upravil zeleň na zahradě a ze zbytku suchého
kmene vytvořil pěkné sedátko. Práce pro ženy zde mnoho nebylo, takže hlavním úkolem paní
Filkové a nás bylo vymýšlení nejlepších variant úprav a prořezávání a prostřihávání keřů.
Na závěr se všichni společně pustili do stavby hmatového chodníčku.
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text: Irena Přibylová
Krásné jaro všem!
Konečně jsme se dočkali opravdového jara
a s ním i slunečních paprsků, které jsme už
všichni tolik vyhlíželi. A my jsme pro Vás opět
nachystali pestrý program, stačí si jen vybrat!
Naše akce jsou tentokrát tematicky zasvěceny
významným dnům týkajících se rodiny
v měsících květnu a červnu. A které že
významné dny nás čekají? - 12. 5. Den matek,
15. 5. Mezinárodní den rodiny a 1. 6.
Mezinárodní den dětí. Můžete se tedy těšit na
akci Překvapení pro maminku, kde se
naučíme básničku a písničku pro maminky
a vyrobíme svým maminkám krásná přáníčka
jako dáreček ke Dni matek. Ke dni rodiny jsme
pro Vás nachystali výlet - Vláčkem na vláčky.
Pojedeme vlakem z Kladna do Lužné

u Rakovníka do Železničního muzea. Jedná se
o rodinnou akci, při které, jak doufáme,
si užijeme spoustu legrace a strávíme pěkný
den s našimi blízkými. V polovině května se
mohou všichni zájemci, kteří se předem přihlásí,
zúčastnit semináře PC dovedností. Také se
opět můžete těšit na další z řady besed,
tentokrát zaměřené na dětská infekční
onemocnění v kolektivech. A nakonec, první
červnovou sobotu můžete přijít protáhnout svá
těla na lidické fotbalové hřiště, kde bude, jako
každý rok, probíhat akce pořádaná ke dni dětí.
Na některé akce je opět nutné se přihlásit,
proto neváhejte a učiňte tak co nejdříve
na www.mclidicky.cz!

KROUŽEK PRO DĚTI BEZ RODIČŮ V MC LIDIČKY
Milé maminky, rádi bychom Vás oslovili s nabídkou nového pravidelného programu v MC Lidičky.
Jedná se o pravidelný dopolední kroužek pro děti bez rodičů.
Prozatím dvě dopoledne v týdnu (pondělí, úterý nebo středa) poběží v MC Lidičky cca od
8:00 do 12:00 hod. kroužek pro děti od přibližně 2,5 let bez přítomnosti rodičů. Vaše děti budou mít
možnost účastnit se programu, který bude s ohledem na jejich věk rozvíjet jejich schopnosti
a dovednosti s využitím pohybových, výtvarných a hudebních aktivit, v případě příznivého počasí
pak nebude chybět ani pobyt venku. Pro Vás to znamená příležitost volné chvíle, kterou můžete
využít dle svého uvážení, pro Vaše dítě možnost být v dětském kolektivu a užívat si zase trochu jiný
program. Tento kroužek také může být vhodným pomocníkem pro zvykání si na budoucí „školkový“
režim.
V průběhu dopoledne bude pro Vaše děti zajištěný pitný režim, svačina je ve Vaší režii.
Kroužek bude probíhat formou kurzu. Nyní se bude jednat o kurz na období květen – červen 2013.
Kurzovné se bude platit předem za celý kurz a za jedno dopoledne činí 150,- Kč.
V případě Vašeho zájmu o využití této nové služby přihlaste předběžně své dítě vyplněním
formuláře na www.mclidicky.cz, kde najdete i další informace.
Každá z nás si občas potřebuje něco zařídit nebo si jen odpočinout, proto neváhejte a naší nabídky
využijte!
Tým MC Lidičky
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PROGRAM MC LIDIČKY NA KVĚTEN 2013
6. 5. 2013
7. 5. 2013
11. 5. 2013

14. 5. 2013
16. 5. 2013

od 9.30 hod. – třetí návštěva MŠ v rámci programu „ Příprava na
školku“. Sraz účastníků programu je v 9.30 hod. v MŠ.
Překvapení pro maminku – přijďte se naučit novou básničku a písničku
a vyrobit přáníčko pro svou maminku ke Dni matek, vstupné 30,- Kč
rodinný výlet „Vláčkem na vláčky“ - Pojedeme vlakem z Kladna do Lužné
u Rakovníka do Železničního muzea. Jedná se o rodinnou akci, při které, jak
doufáme, si užijeme spoustu legrace a strávíme pěkný den se svými
blízkými. Vzpomeňte si na pana Blahoše, černokněžníka Zababu, jejich
mašinky a lokomotivy a zkuste si ve svém programu najít čas. Vezměte své
kamarády s jejich rodinami a vyrazte s námi na výlet! Jedná se o celodenní
výlet. Sraz bude na nádraží v Kladně. Bližší informace budou uveřejněny
na www.mclidicky.cz začátkem května. Uvítáme, pokud se na akci předem
přihlásíte pomocí on-line formuláře na našich webových stránkách
do 5. 5. 2013. Po tomto termínu obdrží všichni přihlášení další podrobné
informace, případně pokyny k akci. Náklady na výlet si každý hradí sám.
výtvarné řádění – přijďte si vyzkoušet kolorovanou kresbu – budeme kreslit
na téma počasí (sluníčka, mraky, déšť, bouřku atd.)
od 10.45 hod. – beseda na téma „Dětská infekční onemocnění
v kolektivech“ – přijďte si popovídat a dozvědět se nové zajímavé
informace o infekčních nemocech vyskytujících se především v dětských
kolektivech. Dozvíte se něco o planých neštovicích, žloutence typu „A“
a invazivním meningokokovém onemocnění a o možnostech, jak těmto
nemocem předcházet, jak se jim bránit. Během besedy si může Vaše dítě
pohrát v herničce. Vstup ZDARMA.

18. 5. 2013

od 9.00 hod. – školení PC dovedností (WORD, EXCEL, POWERPOINT) –
ve spolupráci s RC Pelíšek v Buštěhradě pořádáme seminář zaměřený na PC
dovednosti. Dle zájmu přihlášených bude seminář zaměřený na WORD, EXCEL
nebo POWERPOINT. Seminář se bude konat v budově ZŠ Buštěhrad. Cena školení
je 300Kč. V případě Vašeho zájmu vyplňte dotazník a přihlaste se do 10. 5. 2013
na www.mclidicky.cz. Bližší informace najdete tamtéž.

21. 5. 2013
26. 5. 2013

zpívánky
od 15.00 hod. – Výtvarná dílna pro dospělé – tvoření z pedigu. Přijďte si
vyzkoušet práci s pedigem. Budeme vyrábět košíčky z pedigu, které můžete
využít třeba na pečivo či výzdobu Vašeho bytu. Vstupné do centra 20,- Kč
pro členy a 30,- Kč pro nečleny MC + cena za použitý materiál na výrobu
košíku. Jestliže Vás tato pozvánka zaujala, přihlaste se do 19. 5. 2013
na www.mclidicky.cz pomocí on-line registračního formuláře.
výtvarné řádění – přijďte si vyrobit veselý barevný kamínek s obrázkem –
budeme malovat a zdobit kamínky technikou decoupage
od 9.00 hod. – Den dětí – ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem Lidice
a Sokolem Lidice opět pořádáme akci ke dni dětí. Přijďte se pobavit a užít si
spoustu legrace. Pro děti je připraveno mnoho soutěžních a sportovních
disciplín i sladkých a věcných odměn. Pozvánku s programem obdržíte včas
do Vašich poštovních schránek.

28. 5. 2013
1. 6. 2013

Zpravodaj OÚ Lidice

květen 2013

11

LIDIČTÍ PAMĚTNÍCI SE AKTIVNĚ ZÚČASTŇUJÍ BESED
VE ŠKOLÁCH, KNIHOVNÁCH A SENIORSKÝCH KLUBECH
text: //www.lidice-memorial.cz/, foto ze ZŠ Cerhovice u Berouna: Pavel Horešovský

Dlouhá desetiletí bylo dobrou tradicí, že přeživší
lidické ženy a děti besedovaly s návštěvníky
Památníku Lidice nebo je provázely po pietním
území. V posledních letech stále častěji
zajíždějí do škol, klubů důchodců a knihoven
po celé České republice, ale i do partnerských
organizací v zahraničí. V minulém roce, kdy
jsme si připomínali 70. výročí vypálení obce
Lidice, se tato záslužná činnost přeživších
výrazně rozvinula a i v roce 2013 v ní,
přes pokročilý věk většiny posledních žijících
pamětníků, zdárně pokračují.
Památník Lidice si této aktivity pamětníků
považuje, protože mu napomáhá k šíření
informací o tragické kapitole našich novodobých
dějin a naplňování poslání, jež je v souladu
s jeho Zřizovací listinou. „Živá paměť“ je
zejména pro nejmladší generaci nejlepší formou

pocitového vnímání osudů těch, kterých se
druhá světová válka dotkla nejbolestněji a navíc
je nezastupitelným doplňkem vzdělávací,
publikační a výstavní činnosti Památníku Lidice.
Poděkování patří jmenovitě přeživším lidickým
ženám Miloslavě Kalibové, Miladě Cábové,
Jaroslavě Skleničkové a přeživším lidickým
"dětem" Marii Šupíkové, Věře Čepelové,
Veronice Rýmonové, Janě Hanzlíkové, Václavu
Zelenkovi a Pavlu Horešovskému, který většinu
"zájezdových" besed navíc aktivně organizuje
a pamětníky po celé republice dopravuje. V roce
2012 uskutečnili pamětníci 21 besed mimo obec
Lidice, které navštívilo 977 posluchačů.
Kromě toho absolvovali desítky besed přímo
v Památníku Lidice a několik zahraničních
v Anglii, Německu a Bělorusku.

Ž I J Í L I D I C E V K A Ž D É M M Ě S T Ě ? ? ? – Gabriela Havlůjová
• Na schůzi OV ČSBS Kladno, dne 22. dubna 2013 bylo vylosováno 5 výherců, kteří se zapojili
do akce „Žijí Lidice v každém městě?“ v roce 2012. Výherce vylosovali nejstarší členové výboru,
kteří rovněž ocenili nápad, na oslovení mladší generace prostřednictvím Facebooku a zapojení
do focení ulic s názvem „Lidická“. I toto je způsob, jak Lidice stále zviditelňovat a oslovovat širší
společnost. Odměny v podobě publikací Památníku Lidice budou zaslány poštou, či předány
osobně. Výherci jsou: Miroslava Ludvíková (zaslala Lidickou ulici z italské Modeny) ,
Bára Kučerová (zaslala ulici z Karlových Varů), Klára Kalibová (Brno), Bohumil Kučera (Unhošť)
a Eva Novotná (Sedlčany). Samozřejmě pokračujeme ve sbírání a doufám, že v letošním roce již
budeme mít fotografie všech Lidických ulic v ČR!
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Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová za OÁZU Lidice

Velikonoce jsou za námi, i když pěkně studené.
Ale nám to vůbec nevadilo. V Oáze bylo
teploučko a na návštěvníky tam čekaly krásné
drobné výrobky na velikonoční výzdobu. Přišli
staří i mladí i maminy s dětičkami. Došli i lidé
z okolních obcí.

Dokonce nás poctila svou návštěvou i paní
starostka Veronika Kellerová a farářka
Českobratrské církve evangelické paní Daniela
Brodská z kladenského kostela.
Myslíme, že si na výstavě určitě každý vybral
to své

POZVÁNKA K PAMÁTNÉ LIDICKÉ HRUŠNI
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DŮLEŽITÁ INFORMACE Z KANCELÁŘE OÚ LIDICE – O P Ř E C H O D E C H
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás
informovala o aktuální situaci, která se týká
přechodu pro chodce u hřiště a také přechodu
u zastávky.
Po dvou dlouhých jednáních na Krajském úřadě
Středočeského kraje, která jsme absolvovali
společně s paní starostkou Buštěhradu paní
Leflerovou a zástupcem Památníku-panem
Taubrem, kde jsme žádali o obnovení přechodu
u hřiště a zlepšení bezpečnostní situace
přechodu u zastávky. Bohužel musím
konstatovat, že jsme neuspěli, protože dle
nového dopravního zákona z roku 2012 v
extravilánu na rychlostních komunikacích nesmí
být přechody a z toho vyplývá, že přechod
u hřiště nebude obnoven a v budoucích
měsících při opravě povrchu I/61 bude zrušen
i přechod u autobusové zastávky.
Na naše námitky ohledně současného stavu
přechodu u hřiště, nyní již místa pro přecházení
(ostrůvek), nám zástupce policie ČR slíbil
snížení rychlosti na 50km/h, poté co dojde
k zvýšení ostrůvku nad úroveň vozovky, povrch
silnice před ním bude zdrsněn nebo označen
červeným povrchem a samotný ostrůvek bude
osazen reflexními šipkami jiného typu než nyní.

Obě obce se zavázaly, že dodělají chodníky
z obou stran. Což je samozřejmě problém,
protože stávající zelený pruh, není v majetku
obce a obec nesmí investovat do cizího
majetku, takže nás čekají další kola jednání,
které by vedly ke zlepšení současného stavu.
Po provedení stavebních úprav bude místo
pro přecházení ve zkušebním provozu a když
se vše osvědčí, bude podobně upraven přechod
u zastávky.
Na našem jednání jsme také navrhovali vyřešit
nebezpečný přechod u zastávky nadchodem
nebo kruhovým objezdem. Ale ani jedna z námi
navrhovaných variant není možná, vzhledem
k finančním možnostem vlastníka rychlostní
komunikace 1/61, kterým je Ředitelství silnic
a dálnic. A také to není v souladu se
schváleným návrhem vybudování silničního
obchvatu, což se ale týká daleké budoucnosti.
Vážení občané, je mi líto, že moje zpráva není
pozitivnější, ale věřte mi, že jsme se snažili
dotčené orgány přesvědčit o nutnosti zachování
obou přechodů, ale všichni se zaštiťovali
legislativou, která pro ně z nového zákona
vyplývá.
Veronika Kellerová starostka,
foto z výstavby přechodu: Pavel Horešovský
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ MEZINÁRODNÍHO RAVENSBRÜCKÉHO VÝBORU (IRK)
17. - 22. dubna 2013, Berlín
text i fotografie zaslala: Gabriela Havlůjová

Mezinárodní ravensbrucký výbor zasedl
ke svému každoročnímu setkání tentokrát
v Berlíně. Program byl velmi náročný a to
vzhledem k tomu, že setkání bylo spojené
rovněž s účastí na 68. výročí osvobození
koncentračního tábora Ravensbrück. V hlavní
zprávě, kterou přednesla paní Inse Eschebach,
ředitelka KT Ravensbrück, zazněla zejména
informace o otevření nové, hlavní expozice,
která byla představena veřejnosti 21. dubna
2013 za účasti mnoha významných hostů z řad
německé vlády, ale i za přítomnosti bývalých
vězenkyň. Paní ředitelka výboru ukázala mnoho
fotografií z nové expozice. Nalezneme zde
například 1500 miniaturních předmětů, které si
samy ženy vytvořily v táboře. Jako příklad
uvádím čajový servis vyrobený z rybích kostí,
nebo rtěnku, která mohla pomoci vězenkyním
k přežití. Červené rty totiž znamenaly, že se
žena těší zdraví a tudíž nebyla zařazena
do transportu smrti. Některé země rovněž
aktualizovaly seznamy zavražděných osob

v Ravensbrücku. Dále v projevu zaznělo, že
v roce 2011 musel zaniknout Růžový sad
před Zdí národů. Při údržbě sadu a výměně
zmrzlých keřů byly nalezeny na místě záhonů
ostatky mrtvých. Základy sadu byly položeny
lidickými ženami v roce 1958, kdy přivezly a
osobně zasadily první keře. Později Francouzky
iniciovaly vznik sadu. Sestra Havlůjová na
prosbu paní ředitelky dovezla do Ravensbrücku
sazenici růže „Gloria Dei“ z Lidic a společně s
růží z Francie byla zasázená do nově vzniklého
prostoru pro malý, ale symbolický sad. Na nový
sad v původní velikosti by bylo zapotřebí 200
000 Euro, které momentálně Památník nemá.
V souvislosti s tím byla vytvořena kratší výstava
„Růže v Ravensbrücku“, která je umístěna
ve výstavních prostorech tábora. Paní ředitelka
dále ve svém projevu vyzdvihla, jako jednu
z nedůležitějších akcí loňského roku, odhalení
pamětní desky lidickým ženám na Zdi národů.
Dále přítomné členky výboru informovala o
získané dotace na zbourání větší části po válce
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postavených budov Sovětskou armádou.
Zachována bude pouze jedna budova, která
bude připomínat poválečnou historii tábora i
okolí.
Prezidentka IRK Anette Chalut informovala
o tom, že v příštím roce by se konference měla
konat na Ukrajině. Další informace byla, že ve
funkci prezidentky bude působit do roku 2015,
poté navrhuje za svou zástupkyni Slovenku,
paní Evu Bäckerovou, která byla vězněna
ke konci války v Ravensbrücku se svou matkou
a sestrou, která pobyt v táboře nepřežila.
Zprávu za české ravensbrucké ženy přednesla
v německém jazyce Gabriela Havlůjová, která
zde byla jako delegátka za ČR společně
s dcerou ravensbrucké vězenkyně Kateřinou
Kočkovou. V příspěvku byly vyzdviženy
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zejména akce související s lidickými ženami.
Byla oceněna jejich přednášková činnost
pro studenty a další zájemce o tragickou historii
Lidic. Dále informovala přítomné o návštěvě
německé prezidenta Joachima Gaucka
v Lidicích a v neposlední řadě promluvila i
o pamětní desce lidickým ženám, kterou se
podařilo na 70. výročí příjezdu lidických žen
do Ravensbrücku umístit na Zdi národů.
Členky IRK velmi pozdravují zejména lidické
ženy a děti, které se v minulých letech zasedání
zúčastňovaly. Rovněž vzpomínaly na zasedání
IRK, které se konalo v Lidicích v roce 2004.
Zasedání se zúčastnily delegátky z Francie,
Německa, Španělska, Itálie, Holandska,
Rumunska, Ukrajiny, Slovenska, Rakouska
a České republiky.

ÚČAST NA KONFERENCI V BĚLORUSKU
text: Vladimír Kovačík

Z pověření Památníku Lidice jsem se zúčastnil
ve dnech 19. - 22. března 2013 konání
Mezinárodní vědecko-praktické konferenci
věnované 70. Výročí tragických událostí
v běloruské Chatyni.
Zvoucí stranou byly: „Státní memoriální komplex
Chatyň „/SMK Chatyň/ a spolu pořádající
organizace „Vzaimnoponimanie“. Přítomni byli
zástupci z Německa, Izraele, Ruska, Ukrajiny,
České republiky a pořádajícího Běloruska.
Jednání bylo dvoudenní, probíhalo v
kongresovém sále 3* hotelového komplexu
v Minsku a jeho nedílnou součástí byla i výstava
věnovaná událostem v Chatyni.

Jedná se o moderní objekt, který zde
vybudovala a financovala německá církevní
instituce a který nese název - IBB „Johannes
Rau“ /po jeho zakladateli/. Vedle vzdělávací
funkce, toto zařízení plní tak funkci
mezinárodního centra pro setkávání na všech
úrovních. Současně zde sídlí řada německých
institucí, společností a firem působících
v Bělorusku.
Hlavním posláním tohoto mezinárodního fóra
byla výměna zkušeností a seznámení se
s novými historickými poznatky v jednotlivých
zemích se zaměřením na nosné téma „UdálostiLidé-Paměť„. V tomto duchu se nesla
i vystoupení všech jeho účastníků.
V hlavní části mého vystoupení – které proběhlo
v první den jednán a bylo doprovázeno
velkoplošnou prezentací fotografií z Lidic - jsem
se věnoval „Tragickému osudu dětských obětí„.
Na osudech zahynuvších dětí z Lidic a
z běloruské Chatyně je patrné, že jsou si tyto
dvě události z hlediska krutosti, brutality
a důkladnosti jejich provedení až nápadně
blízké, ne-li identické.
Okolnosti, za kterých zahynuli obyvatelé této
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vesnice, jsou víc jak kruté. Z celkového počtu
149 obětí Chatyňské tragédie bylo 75 dětí.
Všichni její obyvatelé byli vehnáni do stodoly,
která byla obložena slámou a následně polita
benzínem a zapálena. Jeden ze dvou přeživších
obyvatel kovář Josif Kaminskij to popsal slovy:“
K smrti odsouzení lidé, mezi nimi i členové mé
rodiny, plakali a mohutně křičeli. Pochopové
otevřeli vrata a začali ze samopalů a pušek
střílet její obyvatele. Střelba nebyla prakticky
vůbec slyšet, tak silný byl panický křik a nářek
lidí„ Josif Kaminskij, který byl těžce raněn a tyto
hrůzné okamžiky přežil pod kupou mrtvých
a hořících těl následně venku /když již vojáci
opustili vesnici/ našel svého syna Adama. Ten
však byl těžce raněn a krátce na to zemřel.
Obec Chatyň byla zcela vypálena. V průběhu
konání konference jsem byl požádán „Prvním
kanálem státní televize „o poskytnutí interview.
Obsahem rozhovoru byla presentace
historických událostí z 10. června 1942. Další
část rozhovoru byla věnována dětským obětem,
následně pak Pomníku lidických dětí jako
ojedinělému dílu Věry Uchytilové, jež přesahuje
svým významem hranice nejen České republiky
a celé Evropy. Další důležitým zastavením byla
informace o konání MDVV v Lidicích zahrnující
aktuální údaje vč. zapojení dětí z Běloruských
škol do této soutěže.
Zmíněna byla role a poslání NKP Lidice a její
výchovná a vzdělávací funkce zaměřená
především k mladé generaci.
Na závěr jednání, schválili účastníci konference
rezoluci adresovanou vládám a zemím
zastoupeným na tomto fòru . Při této příležitosti
jsem jako delegovaný zástupce ČR poděkoval
zvoucí straně za pozvání a předal pamětní
knihy a medaile našim hostitelům včetně
pozdravu od vedení NKP Lidice-Ležáky,
jmenovitě od ředitele JUDr. M. Červencla.
Večerní návštěva koncertního sálu, kde bylo
završeno dvoudenní jednání Mezinárodní
konference koncertem Běloruské filharmonie
věnované v předvečer výročí tragédii v Chatyni
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byla důstojnou tečkou za touto akcí. Název
večera se nesl v duchu 70. Výročí tragických
událostí a měl název “Chatyň-celonárodní
bolest i památka“! V průběhu večera zde
zazněla díla světových klasiků vážné hudby
a kde jako sólisté, vystoupilo několik mladých
nadějných umělců, jejichž studium je
financováno z Fondu prezidenta Běloruské
republiky.
Poslední den pobytu - přesně v den 70. Výročí
tragických událostí v Chatyni 22. března proběhla oficiální tryzna v Památníku Chatyň.
Na tomto místě byli účastníci přivítáni jeho
ředitelem Zelským Arturem Garrijevičem.
Následovala krátká prohlídka Muzea. Zde je
podrobně zdokumentován celý průběh těchto
tragických událostí. V části muzejních
výstavních prostor, bylo možné zhlédnout část
expozice z MDVV z Lidic, která sem byla
zapůjčena.
Ceremoniál začal položením věnce
od prezidenta republiky Alexandra Lukašenka
/v té době byl na oficiální návštěvě Indonésie
a dalších zemí tohoto regionu/.
Následovala hymna a proslovy přítomných
vrcholných politiků. V průběhu aktu všichni
účastníci Mezinárodní konference položili
květiny k Věčnému ohni a Památníku obětí
Chatyňských událostí.
Pietního aktu se dle odhadu zúčastnilo několik
tisíc návštěvníků.
Dovolte několik slov na závěr: tato v pořadí již
třetí má účast na podobném mezinárodním fóru
v Bělorusku, mě utvrdila o smyslu a správnosti
výměny zkušeností - byť tragických a současně
osudově tak blízkých - jako byl mj. bolestný
osud dětí z Lidic a Chatyně. Osudy dvou
slovanských národů s podobnou tragickou
historií a pokaždé se objevující nové
skutečnosti, poznatky a fakta.
Můj celkový dojem z návštěvy je více než dobrý.
Děkuji tímto řediteli JUDr. Milouši Červenclovi
za důvěru reprezentovat NKP Lidice v zahraničí.
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L Í D I C E R O B I N S O N V L I D I C Í C H - 10. část
vyprávění na pokračování připravuje: Zdeněk Fous, foto: Pavel Oslejšek
• ve středu 13. června 2012 po návratu
z nákupu v Obchodním centru ŠESTKA
v Praze, si Lídice Robinson (ona je
vegetariánka) vybírala všechny ingredience,
které bude potřebovat k přípravě večeře. Pak
už se naše kuchyně dostala do „obležení“ žen.
Vrchní kuchařkou ten večer byla Lídice a její
pomocnice Miluška Kachlíková, Gábina
Zelenková a Lusa Baoni Quian. Jako „přísedící“
byla Soňa Oslejšková, protože je nevidomá
a v naší kuchyni by se špatně orientovala.
Na večeři byla pozvaná i kamarádka

a „překladatelka“ Monika Vaňhová, ale omluvila se, protože musela být doma s dětmi. Anička
Holeyšovská vzkázala, že k nám přijede až po večeři, prý aby „nezabírala“ místo u stolu ☺.
Poté jsem jí měl zatelefonovat. Jenže Pavel Oslejšek je spolužák Aničky a také velkej „dobrák“,
tudíž ji dobře zná, a tak mi dal „pokyn“ k telefonování v době, kdy se právě servírovala večeře
na stůl. Anička jezdí autem rychle a tak přijela ze Hřebče v pravý čas. Ale nelitovala, k večeři byl
lilek se sýrem a zeleninou. Všem náramě chutnalo.
• Poněvadž ten večer chyběla „tlumočnice“ Monika, tak se ženské v kuchyni dorozumívaly pomocí
„česko-španělského slovníku. Viz poslední foto, kde Lídice vysvětluje Aničce, co ji čeká na talíři
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• Třináctý červen měl být večerem
na rozloučenou, neboť druhý den Lídice z Lidic
odjížděla. Ale bylo nám veselo. Anička k
pobavení přinesla Lídice „přihlášku“ do družiny.
Ze snímku poznáte, že se vyplňování kolonek
neobešlo bez náležitého veselí. A pokud to
z černobílé fotografie bude k rozeznání, tak
vidíte, že Anička má uvázaný tmavý šátek
a Lídice bílý. Obě si totiž přinesly, aniž něco
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tušily, stejné dárky, a to šátky. • Na poslední
fotografii je Lídice Robinson u domovních dveří.
Dostala od nás klíč. Až znovu zavítá do Lidic, už
nebude muset zvonit u dveří, má svůj klíč od
našeho domku. (pokračování příště – závěr)

ŠKOLA ŠPANĚLŠTINY „ESCUELA ESPAÑOLA“
NABÍZÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ 2013:
● skupinové kurzy pro všechny úrovně znalostí a pro všechny věkové kategorie
● speciální kurzy (intenzivní, víkendový, firemní, konverzační, letní docházkový.)
● pro nejmenší pohybová školička CHIQUI a PEQUE - jazyk propojený s tanečky
● pro seniory - kurz pro začátečníky a program ŠPANĚLSKO PRO SENIORY pod záštitou
Španělska
● individuální výuka (soukromé hodiny, příprava k maturitám, zkouškám na VŠ a DELE)
● Letní škola španělštiny ve Španělsku - v období prázdnin, dovolená propojená s výukou
Výuka probíhá na adrese:
• Praha 2, Malá Štěpánská 1930/7 - kousek od metra na Karlově náměstí, navazuje na Štěpánskou
ulici, v klidném prostředí historické Prahy, v učebně školy
• Kladno, Huťská 1930/7 - v 1. patře vilky naproti P-P klinice, pod autobusovým nádražím a Úřadem
práce, v klidném prostředí učebny školy, dveře 111
• Kladno, Vrapická 705 - v domácím prostředí, vhodné především pro individuální výuku v brzkých
ranních hodinách nebo naopak v pozdních večerních hodinách
Kontakní osoby:
Kateřina Rodríguez
Isabela Dubovyk Rodríguez
Běla Krejčová
Tel.: 603 531 029
Tel.: 736 274 470
Tel.: 603 969 182
Email:
Email:
Email:
rodriguez@spanelstinakladno.cz
isabela@spanelstinakladno.cz
info@spanelstinakladno.cz
webové stránky: http://www.spanelstinakladno.cz, facebook: facebook.com/skola.spanelstiny
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SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU
Pochod z Ravensbrücku do Nového Boru - setkání s Milenou Městeckou

V rámci dubnového Setkávání s knihovnou jsme
strávili příjemné chvíle a pobesedovali s paní
Milenou Městeckou, která se již dvakrát vydala
pěšky na cestu z Ravensbrücku do Nového
Boru a touto jedinečnou formou uctila památku
Lidických žen. Beseda to byla mimořádně
zajímavá. V úvodu programu vystoupil pan
Antonín Nešpor z OS Lidice. Seznámil nás
s osudem pětice Lidických žen na sklonku války
a zmínil i vzpomínkové akce, které pochodu
Mileny Městecké předcházely. Dozvěděli jsme
se, jak od 27. 4. 1945 byly postupně vyháněny
početné skupiny žen z koncentračního tábora
Ravensbrück a pod přísným dohledem dozorců
se vydávaly na pochod - na pochod smrti.
Následujícího dne v noci zastihl jednu skupinku
nálet a ve zmatku se podařilo uniknout pěti
Lidickým ženám – paní Marii Kohlíčkové a její
snaše Anně Kohlíčkové, Marii Zelenkové
a Anně Hroníkové s dcerou Miloslavou.
Po strastiplné cestě po nepřátelském území
došly tyto ženy dne 22. 5. 1945 až do Nového
Boru. Paní Anna Nešporová (Kohlíčková)
později na základě svých vzpomínek
zaznamenala názvy některých obcí a měst,
kudy procházely. Ještě během jejího života
spolu se svým synem Antonínem Nešporem
hovořili o myšlence projít znovu po trase
vracejících se žen z Ravensbrücku do Nového
Boru. První vzpomínkové akce na pochod se

ujal p. Josef Doškář z Nového Boru. 22. 5. 2010
byla vysazena v Novém Boru Lidická lípa, druhý
den p. Doškář a přátelé uctili pochod přejezdem
na kolech z Nového Boru do Lidic a vysadili zde
růžový keř novoborských. Myšlenky projít celou
trasu z Ravensbrücku do Nového Boru pěšky se
pak chopila Milena Městecká. V roce 2011 se
vydala po stopách výše uvedené pětičlenné
skupiny Lidických žen poprvé a v roce 2012 svůj
pochod zopakovala. Během 14 dnů ušla
470 km. Josef Doškář celou trasu projel za čtyři
a půl dne na kole. Paní Městecká nám
při besedě vyprávěla nejen o vlastním putování,
ale zejména o své motivaci, odhodlání i
pocitech, které ji na cestě provázely. Hnacím
motorem pro ni během pochodu byla vzpomínka
na Lidické ženy, které stejnou trasu absolvovaly
za výrazně obtížnějších podmínek. Byly
zesláblé a vyhládlé, bez map, v nuzném
ošacení, bez přístřeší, ale jejich hlavním
motivem pro překonání překážek a vzdálenosti
byl návrat domů, do vlasti. Pochodem chtěla
paní Městecká uctít a připomenout jejich
památku a válečné útrapy a to jí velelo nevzdat
se a dojít pochod do konce. Procházela pro nás
nezvykle rovinatou krajinou Německa - denně
v průměru 34 km převážně lesními a polními
cestami po trase, kterou sama musela vyhledat
a projít. Místní jí často s cestou neuměli poradit,
pěšího poutníka vyhýbajících
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se silnicím a procházejícího „na jih“ tak často
nepotkávají. O to větší respekt u nich myšlenka
pochodu vzbuzovala a ty starší z nich často
přiměla k zavzpomínání na těžké období války
– díky tomu si cestou vyslechla spoustu
příběhů. Během vyprávění o pochodu jsme
shlédli i mnoho promítaných fotografií z cesty.
Urazit pěšky takový kus světa, přitom chodit
s očima otevřenýma a s dobrou myšlenkou v
srdci – to vždy člověka obohatí a přinese
cennou zkušenost. My si velmi vážíme toho, že
nám paní Milena předala alespoň tu část
zkušeností, které předat lze. Ostatní už je
na nás samotných. Paní Milena nám dokázala,
že nic není nemožné, stačí jen chtít, být správně
zapálen a konat. A že i jedinec zmůže hodně.
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Inspirovala a motivovala tak mnohé z nás.
Všechny posluchače (a bylo jich tentokrát
opravdu hodně) svým milým vyprávěním
a skromným a pokorným postojem doslova
ohromila a nakonec i strhla k neformální diskusi,
která se protáhla až do pozdních večerních
hodin.
Děkujeme všem za vytvoření úžasné atmosféry.
Stejně tak děkujeme paní Pavle Nešporové
a slečně Janě Procházkové za přípravu
občerstvení - při tak dlouhém programu přišlo
obzvláště k chuti. Odcházeli jsme skutečně plní
dojmů a pocitů, které lze jen těžko popsat
a velmi nás potěšil zájem, s jakým se toto téma
setkalo. Jiří Černý a Míša Indráková - Veřejná
knihovna Lidice, za přispění Mileny Městecké

Vážení přátelé, děkuji za krásný večer v lidické Oáze. Beseda povzbudila nejen mne, ale i přátele
a příznivce, kteří pochodu věří, přidali se k němu či v budoucnu přidají. Pokud vás myšlenka
pochodu zaujala, vám lidickým patří nejvíce. Připojte se, budu velmi ráda. I letos se vydávám
na cestu - dne 9. 5. vycházím z Ravensbrücku, do Nového Boru dorazím 22. 5. Můžete projít dle
svých možností třeba jen jeden den, jednu etapu. Kromě pěšího pochodu je možné trasu
absolvovat i na kole. Itinerář trasy naleznete na adrese
http://www.lidice.cz/obec/historie/TS/Trasa%202013%20pesky.html nebo ve Veřejné knihovně
Lidice.
Milena Městecká
• Děkujeme naší čtenářce Veronice Kellerové za knihy, které věnovala Veřejné knihovně Lidice.
Jedná se o zajímavé encyklopedie i tituly pro chvíle pohody (Pavel Lukeš: O chutích a lidech
s Vladimírem Dvořákem) i napětí (Agatha Christie; Jeffrey Deaver: Mělké hroby).
Blíže z těchto nových knih představujeme ságu romského rodu Šebů od autora Přemysla Veverky
s názvem Skoky do světla.
• Román čtyř generací fiktivního romského rodu Šebů v letech 1935 až 1991. Jejich snaha zbavit se
svého romství a uchytit se ve světě "bílých" – „skok do světla“ – se jim ovšem nezdaří, i když
u Adama, který vystudoval medicínu, se už zdálo, že uspěl. Do příběhu autor vkládá jak pasáže
vybavující klíčová období české i romské historie, tak i oddíly vypovídající o životním způsobu
Romů, jejich tradičních hodnotách a zvyklostech.
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