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VZPOMÍNKOVÝ VÍKEND V ŽENEVĚ
text: http://www.lidice-memorial.cz/, foto: Pavel Horešovský

Ve dnech 9. – 10. března 2013 se v Ženevě uskutečnily tři význačné akce, jejichž
tematickou spojnicí bylo vzpomenutí na Lidickou tragedii a její celosvětový význam. Akce
byly uspořádány pod záštitou ministryně kultury ČR paní Aleny Hanákové, pod záštitou
a za účasti místopředsedy Senátu ČR pana Přemysla Sobotky a za účasti význačných
představitelů české, slovenské a mezinárodní ženevské veřejnosti.
O pořadatelství se dělily ženevská Beseda Slovan, Nadace Jan Masaryk a Památník
Lidice za účasti Mezinárodního filmového festivalu a fóra o lidských právech (FIFDH)
Ženeva.
Na půdě ženevské univerzity UNI MAIL se 9. března konalo sympozium nazvané
„Od Stefana Luxe po tragédii Lidic: reflexe nad obětí a mučednictvím“. S příspěvky zde
vystoupili prof. Pierre Allan, Dr. Michael Bloch, Vojtěch Kyncl, PhD.,
PhDr. Radka Šustrová, PhDr. Ivan Dubovický a prof. Martin Palouš. Příspěvky se napříč
vědeckými disciplínami historie, politologie či filozofie zaobíraly nejprve osobností Stefana
(Istvána) Luxe, československého občana, jenž na protest proti nastupující diktatuře
nacistického Německa spáchal sebevraždu na půdě Ligy národů v roce 1936. Další
přednášky se zaměřily na Lidice a jejich význam, například na kulturu solidarity, která je
s nimi svázaná, nebo na vyrovnávání se s válečnými zločiny v poválečné společnosti
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Na závěr dne zazněl v Auditoriu Jana Kalvína
poblíž ženevské katedrály slavnostní koncert
vážné hudby pod názvem „Lidice inlux“, kde
účinkovaly Pavlína Senić (soprán), Jitka
Hosprová (viola) a Lada Jirásková (klavír).
Představení hudebních děl světových skladatelů
bylo doprovázeno videokompozicemi Frédérica
Monnoye a Manuela Sigrista.
Následujícího dne dopoledne se hosté sešli
ke vzpomínce na hřbitově ve Veyrier, kde je
pohřbený Stefan Lux. Za přítomnosti
místopředsedy Senátu PČR a české delegace
tvořené z Lidických pamětníků, pracovníků
Památníku Lidice a zastupitelů švýcarské
veřejnosti byla uctěna památka položením
kamenů na hrob. Odpolední program se
odehrával v rámci Mezinárodního filmového
festivalu a fóra o lidských právech v Ženevě,
v jehož závěrečném dni proběhlo slavnostní
promítání filmu Lidice. Projekce filmu byla
uvedena panem Přemyslem Sobotkou
a ředitelem festivalu panem Hodgesonem a
také za přítomnosti produkčního filmu Adama
Dvořáka, režiséra Petra Nikolaeva, zástupců
lidických přeživších paní Šupíkové, pana
Horešovského a pana Koreckého, které se
v závěru účastnili zajímavé diskuze.
V závěru těchto dní se účastníci sešli společně
s představiteli místní kulturní a politické obce,
jako se ženevským starostou, zastupiteli České
a Slovenské republiky, zástupci Mezinárodního
filmového festivalu a dalšími na slavnostní
večeři. Zde bylo panem Sobotkou uděleno
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ocenění Senátu PČR, jímž byly vyzdviženy
zásluhy krajanských spolků Beseda Slovan
a Nadace Jan Masaryk. Díky jejich úsilí se totiž
podařilo, aby Lidice a s nimi rezonující tématika
lidských práv byly připomenuty v prostředí
mezinárodní ženevské veřejnosti a aby z jejich
strany byly vyslyšeny se zájmem a s velkou
vstřícností. Památník Lidice děkuje Ministerstvu
kultury ČR, které konání této dvoudenní
vzpomínkové akce podpořilo finančními
prostředky.
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3. ROČNÍK LIDICKÉ SIMULTÁNKY SE VYDAŘIL.
text i foto: www.lidice-memorial.cz/
3. ročník šachového turnaje pro mládež Lidická
simultánka 2013 byl velice úspěšný. Nejen tím,
že se ho opět zúčastnil mistr světa Anatolij
Karpov a nejlepší český hráč současnosti
mezinárodní velmistr David Navara, ale také
vysokou hráčskou úrovní mladých šachistů,
velkým zájmem veřejnosti a v neposlední řadě
přítomností našeho europoslance a prvního
československého kosmonauta Vladimíra
Remka, který na den přesně před 35 roky vzlétl
vesmíru. Další šachový velmistr, který celý
turnaj sledoval, byl loňský aktivní účastník Jan
Smejkal.
Po krátkém úvodu a představení hostů vystoupil
dětský sbor DUHA ze ZŠ Buštěhrad se dvěma
písněmi a pak už začalo tak dlouho očekávané
sportovní klání. Ačkoli byl pro simultánku určen
časový limit, ukázalo se, že síla mladých

soupeřů byla pro oba velmistry leckdy oříškem.
Přesto se podařilo v určeném časovém limitu
oběma náhradníkům také vstoupit do hry a
jeden z nich, Filip Šolc (ELO 1544) z Hradce
Králové, nakonec uhrál s oběma velmistry
remízu!
Poděkování patří nejen šachovým mistrům a
mladým hráčům, kteří neváhali do Lidic přijet,
ale také rozhodčím Pavlovi a Václavovi Bukům,
Kamilu Mayhoferovi, Anně Holeyšovské a
několika obětavým zaměstnancům Památníku
Lidice. Velkou zásluhu na tom, že se turnaj
mohl opět pořádat v takové kvalitě, má sponzor
Pojišťovna VZP, a.s. a pracovníci Ruské
ambasády.
Věřme, že za rok se v Lidicích uskuteční čtvrtý
ročník Lidické simultánky a opět na vysoké
sportovní úrovni.
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JUBILANTI V DUBNU
Ladislav Žemla

16. 4.

88 let

Jaroslava Dusilová

27. 4.

83 let

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

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Srdečné poděkování Památníku Lidice, Lidickým ženám, Majáku Plzně a OV ČSBS Kladno
za dárky a květy k mým 99. narozeninám a svátku, rovněž i za milou oslavu dne 17. ledna 2013
v G-Centru v Táboře. Vzpomínám s radostí.
Josefina Napravilová
• Srdečně děkuji Obecnímu úřadu za dárek k mému životnímu jubileu, který mi osobně předala paní
starostka Veronika Kellerová a které také moc děkuji za milá a vřelá slova. Moc děkuji.
Jan Formánek
• Na tomto místě bych rád poděkoval OÚ a zastupitelstvu obce Lidice za blahopřání k narozeninám
a dárkový balíček. A také srdečně děkuji paní starostce Veronice Kellerové za návštěvu a příjemné
popovídání.
František Slavík
• Srdečné díky za blahopřání a balíček k mým narozeninám, které mi za OÚ Lidice předala
osobně paní starostka Veronika Kellerová a vyjadřuji jí vděčnost za příjemné posezení.
Irena Čtrnáctá
• Srdečně děkuji OÚ a zastupitelstvu za blahopřání k mým narozeninám, za dárek a květiny, které
mi předala paní starostka Veronika Kellerová, spolu jsme poseděly a pěkně si popovídaly. Děkuji
také mísnímu ČSBS za blahopřání, Janě Hanzlíkové a Libuši Součkové za předání dárku a květin
a za srdečné popovídání i zavzpomínání.
Velmi mě také potěšil Marek Veselý s pěknou kytičkou a blahopřáním k narozeninám.
Milada Cábová
• Po telefonu jsem se dohodl s paní Miladou Cábovou, zdali mohu otisknout i poděkování, které ona
napsala pro mě. Vše mi přinesla krasopině napsané v obálce a vhodila do poštovní schránky.
Udělala jste mi paní Milado hezdý den a radost. Děkuji.
Zdeněk Fous
• Milý Zdeňku, srdečně Tě zdravím a ráda si každý měsíc přečtu Tvoje pěkné a zajímavé články
ve Zpravodaji. Jen tak dál!
Prosím Tě o otisknutí mého poděkování za přání a dárky k mým narozeninám.
Moc Tě Zdeňku zdravím a ať se Ti dobře daří.
M. Cábová
• Obyvatel garáží. V únorovém Lidickém zpravodaji vyšel článek o čtyřnohém obyvateli, který
pobýval ve společných prostorách garáží. Obyvateli, takřka „nedobrovolném vězni“, o kterého jsem
se po dobu několika týdnů pečlivě staral, aby mohl přežít zimu. S vědomím, že se zde schovává
bezbranné, hladové, vystresované zvíře, které si samo nepomůže, jsem dennodenně a později
obden přinášel potravu a vodu. Likvidoval pozůstatky stop, aby majitelé aut neměli důvod ke
stížnostem. To vše už je minulostí. Jak už bylo rozhodnuto, byla do garáží umístěna odchytová klec,
do které se kočka po několika dnech, nalákána vůní kočičí laskominy chytila.
Díky společnému úsilí a především poskytnuté pomoci ze strany paní starostky Veroniky Kellerové
se „nedobrovolný vězeň“- vystresovaná kočka dostala do lepší péče kočičího útulku – depositu
v Tmáni u Berouna.
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Chtěl bych paní starostce touto cestou poděkovat, za pomoc při záchraně kočky. Nebýt jí, bezradně
bych tam v garáži stál a přemýšlel co dál. Už jsem nedoufal, že to dobře dopadne.
Paní Veroniko, za kočičí záchranu DĚKUJU !!!!
Miloš Flodr

30. dubna 2013 od 19.00 hod. – Pálení čarodějnic – opět se můžete těšit
na soutěže pro děti se sladkou odměnou, na lampionový průvod v čele s paní
Zimou, pálení hranice u sportovního rybníka a opékání buřtíků. I letos
pro Vás bude připraven stánek s občerstvením, kde si budete moci zakoupit
točené pivo, alko i nealko nápoje, buřtíky a drobné občerstvení. Pro děti jsou
opět připraveny čarodějné balíčky. Vyhlašujeme také soutěž o nejstrašnější
čarodějnou masku, proto se nezapomeňte stylově obléknout!
Sraz v 19.00 hod. před budovou OÚ Lidice.
Přijďte, těšíme se na Vás!

INFORMACE O PRŮBĚHU GENERÁLNÍ OPRAVY HLAVNÍ DRÁHY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAGUE

Vážená paní starostko,
v souvislosti s připravovanou generální opravou hlavní dráhy na Letišti
Václava Havla Praha Vám zasílám podrobné informace pro vaše občany.
Doposud byly veškeré opravy hlavní dráhy realizovány pravidelně na jaře a na podzim během dvou až
třítýdenních uzávěr. Tyto průběžné opravy však již nedostačují a jejich délka se s ohledem na stav dráhy
postupně prodlužuje. Stav hlavní dráhy byl vyhodnocen jako dlouhodobě nevyhovující a Letiště Praha,
a. s. přistoupilo k jedinému možnému řešení, tedy ke generální opravě.
S ohledem na zmírnění dopadu zvýšeného leteckého provozu na obyvatele dotčených obcí
a požadavky okolních municipalit na co nejkratší uzávěru i na technická doporučení k dalšímu
průběhu opravy, vedení společnosti rozhodlo obě etapy sloučit do jedné, realizované v roce 2013
v termínu od 15. května do 30. září. Důvodem pro výběr termínu generální opravy jsou vhodné
meterologické podmínky pro příslušné stavební práce.
V druhé a závěrečné etapě bude mít letiště k dispozici pouze vedlejší dráhu a tak byl provoz nastaven
tak, aby po přistání letadel byl při standartním provozní situaci převážně využit směr přes Prahu
a pro starty směr na Kladno. V době od půlnoci do páté hodiny ranní nejsou žádné lety plánované.
Počínaje16. dubnem, bude otevřeno infocentrum každé druhé úterý od 15.00 – 18.00 hodin a to
na adrese K letišti 6/1019, Praha 6 v přízemí. Návštěvníkům zde budou k dispozici pracovníci letiště
Praha schopni odpovědět na dotazy týkající se nejen generální opravy, ale také ostatních informací.
e-mail: komunikace@prg.aero
S pozdravem, Ing. Jiří Kraus, Výkonný ředitel pro Rozvoj a správu majetku Letiště Praha, a. s.
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OHLASY DIVÁKŮ NA POŘADY „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
foto: Oleg Yavorovsky - www.moonfoto.eu
14. března 2013 od 18:00 hodin Křeslo pro Zdeňka Trošku
večerem provázel: Jiří Vaníček, klavír: Marcel Javorček

• Vážený pane řediteli, děkujeme Vám za včerejší krásný večer. Byla jsem překvapena
a unešena… dlouho jsem se tak nenasmála. Vyprávění mělo svou hloubku a moudrost. Tak trochu
(trošku) se mi ulevilo, že nejsem sama, kdo přestává sledovat TV a v divadle se diví, proč se
vyšňořil, zaplatil a přemýšlí, je-li na správném představení. Včera jsem najednou na jevišti viděla
pana J. Wericha… to při předvádění Rusalek a následně mi došlo, že to není náhoda. Pan Troška
je velmi vzdělaný muž, který jde za svým cílem a umí rozdávat radost a pohodu, což je dar velmi
vzácný. Děkujeme, že jste jej sem pozval. Poděkování patří i panu J.Vaníčkovi a M. Javorčekovi.
Jitka a Jirka Müllerovi
• Už dlouho jsem se tak dobře nepoveselil. Jednak pan Troška je skvělý vypravěč a bavič
(ani „sprostá“ slova nezněla vulgárně) a další plus: všichni okolo se smáli nahlas, takže i já jsem se
parádně uvolnil, když jsem nemusel dávat pozor, abych svým smíchem někoho nerušil. A také
konec byl fajn – poznámka, že vyprovodíme ty, co pospíchají na autobus a my pak budeme
pokračovat, vyzněla opravdově, stejně tak jako předání květin a dárku lidickým ženám.
JaroslavTauber

• Vážený pane řediteli. Děkujeme Vám za nádherný včerejší večer, naplněný veselím
a optimismem, s Vaším skvělým hostem, vynikajícím českým režisérem, panem Zdeňkem Troškou.
Večer byl zároveň jeho hereckým koncertem. Ve svém vyprávění, které bylo spíše hereckým
vystoupením, nám představil osoby svých filmových komedií, jejich výroky, způsob řeči a vysvětlil
nám, že on při režii nevysvětluje hercům jejich filmové role, ale rovnou jim je sám předehrává.
V pořadu, vedeným báječným a vtipným moderátorem, panem PhDr. Jiřím Vaníčkem, jsme vnímali
vyprávění pana Zdeňka Trošky od jeho studií na lyceu ve Francii, kdy jako sedmnáctiletý student
prožil nezapomenutelná „muka“ hladu z důvodu úsporné francouzské kuchyně „zdravé“ zeleninové
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výživy - „ osm hrášků a dvě ředkvičky“, až musel při návštěvě francouzské rodiny sám představit
umění a chuť české kuchyně.
To samé se opakovalo i během návštěvy rodiny po 35 letech v horkém létě poblíž Pyrenejí. Vnímali
jsme vyprávění o studiu vážné hudby a režírování oper Don Carlos, Rusalka, Carmen,
Čarostřelec..., a o lásce ke klasickému provedení s kulisami, které lahodí oku diváka.
Vyprávění o příklonu ke komediím – Bota jménem Melichar a slavné, dnes již třicetileté trilogii
Slunce seno... z rodných Hoštic u Volyně, kde pan Troška žije.
O zapojení rodin jeho otce i matky do natáčení a všech známých vesnických obyvatel – komedie,
která se neomrzí a neustále a opakovaně naplňuje diváka optimismem, uvedená i ve světových
reprízách ve Vietnamu, Kambodži, Maďarsku. Vnímali jsme vyprávění o pohádkách, kde v roli
Lucifera hrál i Karel Gott. Veškeré vyprávění bylo představeno s obrovskou mimikou talentovaného
člověka, který přišel lidické diváky pobavit a potěšit. Pan Troška tvoří své filmy pro normální lidi
a raduje se z jejich úsměvů. U filmů jako jsou Kameňák a Babovřesky je důležitá legrace, nadhled
a pobavení. Krásný večer, kdy pro život důležitý smích nezmizel z tváří nás diváků, provázela
mistrná hudba pana Marcela Javorčeka z pohádek, v úvodu rozsvítila koncertní sín Lidické galerie
melodie Slunce seno..., v závěru Carmen. A ještě neuvěřitelně vtipné historky naživo představené
panem Troškou a v jeho podání s „téměř přítomnými“ společnicemi, paní Helenou Růžičkovou
a paní Květou Fialovou při návštěvě s Japonci nebo při tlumočení panem Troškou z francouzštiny
arabskému hostu během koncertu na Žofíně. Odměnou mu byl neutuchající potlesk diváků
ve vyprodaném sále.
Děkujeme Vám, pane řediteli, za prožitek. S úctou Klánovi
• Dobrý den pane řediteli. Víte, že nejsem žádná spisovatelka, ale tohle je silnější než já a musím…
Na uplakané návštěvníky v Lidicích po prohlídce v muzeu jsem si zvykla, ale aby byli lidi uplakaný
ze smíchu, to jsem ještě nezažila! Tolik štěstí a pohody jsem jim viděla na očích, když jsme se
večer loučili, že je to opravdu nepopsatelný zážitek. Moc a moc panu Troškovi děkuji za jeden
z nejhezčích lidických večerů. On není sluníčko, ale slunce, a včera večer všem lidem na sále
rozdal pilulku štěstí
Hezký den přeje Hanka Chmelíková
• Dobrý den pane řediteli. Co dodat k včerejšímu večeru jehož ústřední postavou byl pan„Božský II.
Zdeněk Troška?“ (1. je K. Gott ). Vše již bylo vyčerpávajícím způsobem řečeno ! Bezpochyby je to
člověk, který má srdce na dlani a dokáže se svoji optimistickou povahou o něj podělit . On je vlastně
krom své vynikající režisérské profese i vynikajícím „ léčitelem člověčích problémů a bolestí“! A že
má srdce na pravém místě, dokázal i svým bezprostředním gestem pravého džentlmena přepředáním květin a dárku lidickým ženám. Vřelý dík a uznání všem účinkujícím i organizátorům
včerejšího překrásného a snad nejlepšího večera, který jsme měli možnost v rámci LZV zhlédnout.
S úctou Anna a Vladimír Kovačíkovi, Lidice
• Dobrý den, pane řediteli, mnohokrát, Vám děkuji za krásné vzkazy od lidí, které předám panu
režisérovi. Bude jimi nadšen, jelikož, tak jak píší diváci, to co dělá, dělá pro lidi z lásky.
Děkujeme a přejeme krásné dny.
Marek Kališ
• Vážení, prošel jsem si teď naše pracoviště a sledoval a naslouchal pocitům spolupracovníků. Jsou
rozzářeni, o ničem jiném nehovoří a všichni mi nadšeně vyprávějí jakou sílu jste do nich nalil a že
by pana Trošku měli lidem ordinovat jako pilulku. Jedna průvodkyně mi říkala, že za těch 7 let
Křesel pro hosta tady mnohokrát uronila slzičku, ale poprvé plakala smíchy. A také se shodli
na tom, jaký je pan Troška skvělý herec.V těchto pošmourných předjarních dnech a vzdor
neradostným zážitkům u televize jste nám nalili hodně slunce do žil! Srdečně zdraví.
JUDr. Milouš Červencl, ředitel PL
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DOPIS OD NAŠÍ NOVÉ ČTENÁŘKY - Kateřiny Hládkové, vnučky Emílie Chválové
foto: Pavel Horešovský
Dobrý den Zdeňku,

25. března 2013

už mi přišel můj první tištěný Zpravodaj, moc děkuji. V Lidicích mi připadáte
všichni moc hodní, i když tam nebydlím, připadá mi to jako moje rodina...Teď jsem dokonce pozvala
na besedu do mojí bývalé Základní školy ve Vinařicích dva lidické pamětníky - paní Miladu
Cábovou, pana Pavla Horešovského a já jsem tam byla jako „pokračovatel“ po babičce Emílii
Chválové rozené Frejové. Většinou vyprávěla paní Cábová a děti ani nedutaly a já jsem jí
obdivovala, co všechno musela prožít, a vzpoměla jsem si i na tetu Růžu Frejovou, jak to pro ni
musely být tři těžké roky od června 1942. Je dobře, že se vrátila, a i moje babička, že se shledaly,
i když strejdu Václava Freju bohužel už nikdy neviděly.
A kdo teď bydlí v domě po tetě Růže? Rodina její sestry? Ráda bych věděla, jestli třeba nemají
společnou fotku babičky s tetou. Co já mám fotky po babičce, tak je tam buď jen teta Růža anebo
babička. Až budu mít někdy přístup ke skeneru, pošlu Vám fotky tety Růži....
Aby to nebylo jen smutné povídání, hledala jsem v novinových výstřižcích a ve fotkách po babičce,
jestli nenajdu něco o tom závodu, který se konával v Lidicích, ale bohužel jsem nic nenašla. Ozval
se Vám už někdo s nějakým úlovkem?
Mějte se moc hezky Katka Hládková

Dobrý den, paní Katko,

26. března 2013
děkuji za Vaší odpověď, velice jste mě potěšila, až jste u mě vyvolala jedno
přání, ale to Vám sdělím až na konci psaní. Chci Vám nejdříve odpovědět na Vaše dotazy.
Po tetě Růže Frejové bydlí spisovatelka a nakladatelka Slávka Kopecká. Je to dobrá sousedka,
jako byla teta Růža i všichni z rodiny Jany Křivanové. Navíc Slávku znám ze školy v Buštěhradě.
Bohužel já také nemám žádnou fotku tety Růži, už to tak je, že si nafotíte, kde co na výletech
a nejbližší sousedy vás ani nenapadne fotit, protože je máte denně před očima.
K tomu závodu Lidický okruh už mám více informací a to díky jednomu přespolnímu čtenáři,
kterému náš OÚ zasílá také tištěný Zpravodaj. Více Vám prozrazovat nebudu, o všem se dočtete
v dubnovém Zpravodaji na straně 12.
A nyní vyslovím mé přání. Chtěl bych Vás poprosit, zdali bych mohl otisknout celý Váš e.mail. Moc
se mi Vaše psaní líbí a myslím si, že by se to měli dozvědět i ostatní čtenáři. Pokud mi dáte souhlas
k otištění, chtěl bych Vás požádat o upřesnění pojmenování Vaší bývalé základní školy. Děkuji!
Hezký den přeje Zdeněk Fous
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text i foto: Irena Přibylová
Vážení a milí, jedna z pranostik praví: březen,
za kamna vlezem – duben, ještě tam budem.
My v Lidičkách, ač bychom rádi, se touto
pranostikou neřídíme, proto se můžete těšit
na další akce, které jsme pro Vás připravili.
V měsíci dubnu i nadále pokračujeme
s pravidelným programem – cvičení, zpívánky,
výtvarné řádění a jazykové kurzy pro dospělé.
Protože na první pondělí v měsíci tentokrát
vychází sváteční Velikonoční pondělí, druhá
návštěva školky se uskuteční v pondělí
8. dubna 2013.
Můžete se také těšit na další výtvarnou dílnu
pro dospělé, tentokrát zaměřenou na práci
s pedigem. A na konci měsíce nás čeká již
tradiční pálení čarodějnic, které pořádáme
společně s obecním zastupitelstvem Lidic.
Rádi bychom také už nyní upozornili na akci
s názvem Vláčkem na vláčky, kterou budeme

pořádat při příležitosti Mezinárodního dne rodiny
v rámci celorepublikové kampaně Sítě
mateřských center Křídla a kořeny naší rodiny
(akce proběhne 11. 5. 2013). Pojedeme vlakem
z Kladna do Lužné u Rakovníka
do Železničního muzea.
Jedná se o rodinnou akci, při které, jak
doufáme, si užijete spoustu legrace a strávíte
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!
Více informací o dubnovém programu opět
naleznete na www.mclidicky.cz.
Přejeme krásné jaro a těšíme se na Vás u nás
v mateřském centru nebo na některé
z připravovaných akcí!

fotovzpomínka na čarodějnice v roce 2012
s Mateřským centrem Lidičky
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PROGRAM MC LIDIČKY NA DUBEN 2013
2. 4. 2013
8. 4. 2013
9. 4. 2013
15. 4. 2013

16. 4. 2013
21. 4. 2013

23. 4. 2013
30. 4. 2013

výtvarné řádění – budeme vyrábět tulipány a narcisky s lístky z ruličky
od toaletního papíru
od 9.30 hod. – druhá návštěva MŠ v rámci programu „ Příprava
na školku“. Sraz účastníků programu je v 9.30 hod. v MŠ.
zpívánky
od 17.00 hod. - Členská schůze v prostorách MC Lidičky – chcete se stát
členem mateřského centra Lidičky, o. s. nebo Vás jen zajímá, co se u nás
děje? Přijďte na členskou schůzi MC. Seznámíme Vás se Závěrečnou
zprávou centra za rok 2012, dozvíte se výsledky hospodaření centra
za uplynulý rok a seznámíte se i s našimi plány na rok 2013. Budeme velmi
rádi za jakékoli Vaše podněty.
výtvarné řádění – přijďte si vyzkoušet práci se slupovacími barvami
na sklo, budeme vybarvovat krásné jarní motivy
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
14. 4. 2013 na www.mclidicky.cz pomocí on-line registračního formuláře.
zpívánky

od 19.00 hod. – Pálení čarodějnic – opět se můžete těšit
na soutěže pro děti se sladkou odměnou, na lampionový průvod
v čele s paní Zimou, pálení hranice u sportovního rybníka a opékání
buřtíků. I letos pro Vás bude připraven stánek s občerstvením, kde
si budete moci zakoupit točené pivo, alko i nealko nápoje, buřtíky
a drobné občerstvení. Pro děti jsou opět připraveny čarodějné
balíčky. Vyhlašujeme také soutěž o nejstrašnější čarodějnou masku,
proto se nezapomeňte stylově obléknout! Sraz v 19.00 hod. před
budovou OÚ Lidice. Přijďte, těšíme se na Vás!

Z důvodu konání akce Pálení čarodějnic je 30. dubna pravidelný program v MC zrušen!

DŮLEŽITÁ INFORMACE Z KANCELÁŘE OÚ LIDICE
Svoz kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad
V roce 2013 v sobotu 13. 4. a v neděli 14. 9. od 8.00 do 11. 00 hodin.
1. stanoviště ulice Tokajická parkoviště před MŠ od 8.00 do 8.45 hodin
2. stanoviště ulice Oradourská poblíž čp. 158 od 9.00 do 9.45 hodin
3. stanoviště ulice Josefa Stříbrného poblíž separovaného odpadu 10.00 -11.00 hodin
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven pouze v ulici Tokajická.
• zahájení svozu hnědých popelnic bioodpadu bude 2. 4. 2013 a pak v pravidelných
14 denních intervalech vždy v úterý v sudý týden.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIDICE - VYNÁŠENÍ MORENY
http://www.ms-lidice.cz/
Naší velkou akcí, na kterou jsme se dlouho
připravovali, bylo vynášení Moreny, které se
konalo ve čtvrtek 21. března 2013
Nejprve jsme se učili písně a básničky
na přivolání Jara – „Přišlo Jaro do vsi“, „Volám
tě sluníčko“ a básničku „Zimo, zimo, táhni pryč“.
Dále jsme z papíru vyráběli klíče na odemykání
jara a malé moreny ze sena.
Posledním úkolem bylo vyrobit velkou Morenu a

mohli jsme vyrazit. Bohužel počasí nám příliš
nepřálo, ale i přesto jsme vyrazili v hojném
počtu směrem k památníku. U potoka jsme
zazpívali naše písničky a zarecitovali básničku,
pak nastalo házení malých moren do potoka
a nakonec výroba létéček. Bohužel byla velká
zima a tak vše proběhlo velmi rychle.
Všem zůčastněným děkujeme, že se nezalekli
a i přes nepříznivé počasí dorazili.

Zpravodaj OÚ Lidice
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- závody motorek, sajdkár a automobilů v Lidicích

Milí čtenáři, máte-li nyní dojem, že jsem si popletl fotografie
a namíchal muzikanta se závody motorek, sajdkár
a automobilů, tak čtěte dále. V březnovém Zpravodaji jsem
na popud Bohouše Straky z Lidic uveřejnil výzvu, zdali by
někdo ze čtenářů nevěděl více informací o Lidickém okruhu.
Ve čtvrtek 14. března 2013 jsem měl v 19.00 hodin telefon
od kamaráda a velkého příznivce obce Lidice, muzikanta
Stanislava Řápka z Bořanovic (http://www.boranovice.cz/).
On ten den obdržel Zpravodaj, který pravidelně dostává
od OÚ Lidice. Celá jeho rodina jsou naši příznivci. Kdo si
vzpomene, tak v roce 2006 se Standa přihlásil, že hledají
slova k písničce o Lidicích. Se svou kapelou písničku nahráli
a CD s nahrávkou byste našli, jak v muzeu, tak i na OÚ.
A protože je to i velký obdivovatel a znalec motorismu, když
zahlédl výzvu, hned mi volal. Upozornil mě, že v loňském
roce vyšla kniha Jiřího Wohlmutha: „Závody v Praze
a blízkém okolí“. V této publikaci jsou informace, plakáty
a fotografie o Lidickém okruhu. Dozvěděl jsem se proto od Standy, že první závod Lidického okruhu
se jel 28. 5.1950, druhý 2.10.1955 a třetí 6. 7.1958. Všechno jsem zatelefonoval i Bohouši Strakovi.
Milý Stando, posílám velký dík, Zdeněk Fous
foto táty muzikanta: Libor Řápek, také muzikant, stejně jako další syn Stanislav i vnoučata.
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Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

V poslední době jsem byla několikrát na Kladně
ve Fontáně (středisko kompletní sociální péče)
na různých besedách. 6. 2. 2013 byla beseda s
panem Jaroslavem Perglem na téma Anna
Marie Františka velkovévodkyně Toskánská.
Proč to ale vlastně píši. Vůbec jsem nevěděla,
že vlastnila několik let i zámek na Buštěhradě.
V sousedství zničeného buštěhradského hradu
nechala v letech 1699-1705 vybudovat zámek.
Narodila se v Ostrově nad Ohří 13. 6. 1672.
Byla dvakrát vdaná. Již ve svých jednadvaceti

letech byla vdova a měla dvě dcery. První
dcerka v batolecím věku zemřela.
Druhé manželství bylo uzavřeno z politických
důvodů. Manželé spolu nežili.
Velkovévodkyně vlastnila několik kostelů,
panství a zámků. Mezi nejznámějšími je
Toskánský palác na pražských Hradčanech,
zámek v Zákupech, Ploskovice, Tachlovice
a jiné.
Beseda byla s moc pěkným povídáním
z historie našeho okolí. Byl to bezva nápad.

V Ý T V A R N É D Í L N Y V L I D I C K É G A L E R I I - www.lidice-memorial.cz
Zveme Vaše děti
na sobotní výtvarné
setkání, které se
uskuteční 27. dubna
2013 pod názvem
„Jak cvičí panáčci?“
– figura a její pohyb,
zachycení pohybu
pomocí papírových
šablon.
Dílna probíhá
od 14.00 do 16.00
hodin v Lidické
galerii, poplatek
za dílnu je 20,- Kč.
Pracovní oblečení
vhodné.
Vzhledem k omezenému počtu míst, prosím, rezervujte na: borova@lidice-memorial.cz
nebo na tel. M. Borová 312 253 063, 739 562 267.
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE pozvala děti s paní vychovatelkou
Evou Vondruškovou ze Školní družiny při Základní škole Kladno, Amálská,
k účasti na přehlídce „MALOVANÉ ZÁLOŽKY DO KNIHY“.
foto: Eva Vondrušková, http://evond.rajce.idnes.cz/Zalozky_pro_lidickou_knihovnu...SD4/)

32 záložek s krásnými obrázky namalovali a vše úhledně zalaminovali:

Jenda Vitoušek, Janička Löfflerová, Eliška Moravcová, Péťa Vašina,
Adam Sembdner, Kristýna Žižková, Eliška Hlavatá, Tomáš Chaloupka,
Kája Černý, Tomáš Matoušek, Lucka Paterová, David Prokop, Štěpán Rezek,
Nikola Hubičková, Kevin Wojas, Nela Stecyková, Matěj Kraus,
Lucka Koukalová, Terezka Podařilová, Natálka Keresztesová, Dominik Prudil,
Zděnda Sýkora, Viktor Němec, Natálka Truhlářová, Kačka Avdeeva,
Lenka Hátleová, Láďa Dolník, Vojta Raus, Víťa Tvaroh, Aneta Hubičková,
Viktorka Řešátková, Fanda Bouška.

Zveme všechny do naší knihovny, kdo si půjčí knihu, dostane do knihy záložku. Těšíme se na Vás!

Zpravodaj OÚ Lidice

INZERCE ZPRAVODAJE
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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 - 9. část
vyprávění na pokračování připravuje: Zdeněk Fous, foto: Lusa Baoni Qian, Lídice Robinson
• Když se rozhodlo o tom, že Lídice Robinson bude hostem v Lidicích a na Děkovném koncertu, tak
mi Lídice psala, že se mimo obce Lidice také těší na návštěvu Prahy. Od dětství měla nad svou
postelí fotografii Vyšehradu, znala příběh o Mozartovi, věděla o našich význačných hudebních
skladatelích, Myslivečkovi, Dvořákovi, Smetanovi, Janáčkovi. Také slyšela o Národním divadle,
Karlově mostu, Orloji, Hradčanech. Přála si Prahu vidět.
• Byla středa 13. června 2012 a na cestu autobusem z Lidic do Prahy se vydaly, moje sestra
Miluška Kachlíková, Lídice Robinson a Lusa Baoni Quian, která vše tlumočila Lídici v angličtině.
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• Z vyprávění a fotografií vím, že Miluška
s Lusou provedly Lídici po nejznámějších
pamětihodnostech Prahy. Byly na Karlově
mostě, Staroměstském námestí u orloje,
u Národního divadla, na Kampě, na Žofíně, kde
se nechala Lídice vyfotit u plakátu s českou
mezzosopranistkou Dagmar Peckovou.
Obědvaly v restauraci STOLETÍ Antonína
Kinského, a také navštívily Pražský hrad.
Na závěr výletu si vybraly Petřín. Pro Lídici
utrhly větvičku jasmínu, kterou si Lídice vpletla
do vlasů. Její druhé jméno je Lídice Jasmína.
Zastavily se také v bludišti a na kafíčku
v Nebozísku. Pak se vracely MHD do Liboce,
kde na ně už čekala Gábina Zelenková s autem.
Ona chtěla pro ně zajet do středu Prahy, ale
Miluška jí řekla, že jim pojede brzy autobus
a mají ještě z lanovky platné jízdenky na MHD.
• Cesta jim ubíhala rychle, měly ještě
v programu nákup potravin v Obchodním centru
ŠESTKA. Protože si Lídice přála, že ten den
připraví sama vegetariánskou večeři a pozve
k nám všechny přátele. Když se blížily
do Liboce, tak zpozorovaly, že do autobusu
přistoupil revizor MHD, jízdenky měly, tak se
více nezajímaly. Revizor k nim přišel a zjistil, že
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Lusa a Lídice mají již 10 minut propadlou
jízdenku a Miluška jako „seniorka“ má ještě
několik minut k dobru. Ony si zapomněly,
při všech těch dojmech z návštěvy Prahy,
sledovat hodiny. Třebaže bylo vidět, že Lusa je
na první pohled Číňanka (měla ten den tmavé
brýle, protože na neštěstí měla zánět spojivek)
a Lídice nezapře cizinku, přesto revizor neměl
slitování. Za Lídici musela Miluška zaplatit
pokutu 800,- Kč a Lusa si pokutu 800,- Kč
zaplatila sama. Když z autobusu vystoupily, tak
už na ně čekala Gábina, a všechny odejely
autem na nákup do OC ŠESTKA.
(o vegetariánské večeři - pokračování příště)
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SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU A MEDVĚDY ANEB OCITLI JSME SE NA KAMČATCE
text: Jirka Černý a Míša Indráková – Veřejná knihovna Lidice, foto: Olga Procházková

Březnové Setkávání s knihovnou přineslo velký
zážitek pro všechny milovníky cestování,
přírody a dobrodružství. Pozvání k besedě
ochotně přijal a do Oázy mezi nás zavítal
Ondřej Dědina (vnuk pana Čestmíra Skleničky),
který v létě 2012 strávil několik týdnů (nejen)
putováním po Kamčatce, takže téma večera
bylo jasné – „Kamčatka 2012“. Při Ondrově
poutavém vyprávění se nám všem doslova tajil
dech. Na promítaných nádherných fotografiích
jsme viděli jedinečné přírodní scenérie z tohoto

drsného koutu světa daleko od civilizace.
Nejvíce emocí a dotazů mezi diváky
pochopitelně vyvolali medvědi, kterých Ondra
na Kamčatce potkal a zblízka vyfotografoval
bezpočet. Stejně napjatí jsme ale byli, jak
dopadne jeho 180 km dlouhá pěší výprava
složitým a místy neprostupným terénem. Jak se
čtveřice mužů odkázaných sami na sebe
vyrovná s nástrahami přírody, počasí
i omezených lidských možností. Do děje,
místních reálií i pocitů hlavních aktérů nás
kromě fotografií a vlastního vyprávění dále vtáhl
ještě přes 40 minut dlouhý film, který vznikl jako
průřezový dokument z videosnímků natočených
den po dni během celého Ondrova pobytu
na Kamčatce.
Výprava šťastně dorazila do cíle. Místy, kam
dlouhá léta nezavítala lidská noha a člověk se
tam hned tak zase neobjeví. A my si vážíme
toho, že jsme měli vyprávění o této výjimečné
expedici z první ruky. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací nejen
o Kamčatce a tamní přírodě a životě tam, ale
i o pobytu a pochodu v extrémních podmínkách.
Zejména skautům z buštěhradského oddílu,
kteří byli také mezi diváky, se to může hodit. Po
skončení vyprávění přidal krátký a zajímavý
příspěvek o rybách pan Sklenička. Donesl a
představil hezké knihy i vlastní zápisky
s rybářskou tématikou – ryby a Ondrův vztah
k nim totiž hrály i na Kamčatce důležitou
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roli.(Seznam těchto knih i „Střípky o rybách“
můžete nalézt v naší knihovně). Pak už jsme
zasedli ke stolům a v příjemné atmosféře
pokračovali v neformální diskusi, při níž Ondra
zodpověděl spoustu dotazů. Podařilo se tak
naplnit hlavní smysl Setkávání – pobýt,
pohovořit, něco se dozvědět - setkat se.
Za chutné občerstvení děkujeme paní Pavle
Nešporové (ač se nemohla Setkávání zúčastnit,
její vynikající buchtu jsme našli), paní Jaroslavě
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Skleničkové (recept na „Lágrové rohlíčky“
máme v knihovně) a paní Martině Čížkové
z Kladna za chutné pečivo - kuličky. Odcházeli
jsme po více než třech hodinách, které utekly
jako voda, s pocitem smysluplně a příjemně
stráveného večera.
Děkujeme všem, kteří se Setkávání zúčastnili
a těšíme se, že se na příštím Setkávání opět
uvidíme!

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE DĚKUJE
Další přírůstek v knihovně
Děkujeme paní Ivaně Pokorné a jejímu synu Štěpánovi za knihy a dětské časopisy, které nám
věnovali do Veřejné knihovny Lidice. Mimo jiné se jedná o napínavý krimi román Larse Keplera:
„Paganiniho smlouva“.
• Je vlahá červnová noc. Šedomodrou hladinu brázdí opuštěná loď. Všimne si jí starý rybář,
vystoupí na palubu a člun prozkoumá. V kajutě sedí dívka, v dlouhých černých vlasech má
vetknutou sponku s bílou holubicí — symbolem míru. Je mrtvá... V salonu luxusního bytu je nalezen
oběšený muž. Oprátka je připevněna k lustrovému háku, v místnosti však není jediný kus nábytku,
na který by se mohl postavit... Vyšetřování obou záhadných úmrtí se ujme kriminální komisař Joona
Linna. Záhy zjišťuje, že utopená dívka i oběšený muž jsou oběťmi monstrózního zločinu.
Děkujeme paní Jitce Machačkové, vedoucí pošty v Lidicích, za dvě publikace, které sama napsala
i vydala. Kdo z vás čtenářů si rád přečte něco z místopisné historie blízkého okolí a to obce
Kamenné Žehrovice, má se na co těšit.
Obsah publikace: „Toulky historií obce Kamenné Žehrovice“ – 1. úvod,
2. Historie, 3. Pískovec, 4. Spolky, 5. Katastrofy a neštěstí, 6. Úřední šiml,
7. Pojmenování železniční stanice, 8. Původ názvu některých ulic,
9. Sochy a pomníky, 10. Okolí, 11. Rodáci, 12. Ve dvacátem století,
13. Lesy, honitba, a pytláci, 14. Jak obec vypadala, 15. Doba nejnovější –
74 stránek – formát A5, dokumentární fotografie
Obsah publikace: Kámen zvaný „Žehrovák“ – (Pískovec, jenž ovlivnil život
obyvatel dvou vsí)
1. Pískovec – arkosa, aneb odstavec
o petrologii, 2. Lomařství, 3. Práce v lomech,
4. Žehrovák v průběhu staletí, 5. Historie
a kamenický život v Kamenných Žehrovicích,
6. Historie obce Doksy a těžba pískovce, 7. Spolek vzájemně se
podporujících dělníků, 8. Obecní znaky, 9. Za Žehrovákem, 10. Žehrovák
v pověstech, 11. Kamenictví na Slánsku a Kladensku,
Tabulky: 1. Žehrovák v chrámu sv. Víta, 2. Žehrovák použitý na výzdobu
Karlova mostu, 3. Použití žehrovického pískovce na některých pražských
památkách. 52 stránek – formát A5, dokumentární fotografie
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE

zve v rámci cyklu

„SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU“
čtenáře knihovny i širokou veřejnost

na vyprávění

Mileny Městecké
PO STOPÁCH „POCHODU SMRTI“ LIDICKÝCH ŽEN
Kdy: středa 10. dubna 2013 od 17:30 hod.
Kde: Středisko Oáza Lidice, Josefa Stříbrného 162
Milena Městecká již dvakrát prošla pěšky 470 km dlouhý pochod po trase,
kterou se skupinka pěti Lidických žen vracela domů v květnu 1945
z koncentračního tábora Ravensbrück a došla až do Nového Boru. I letos se
chystá pochod zopakovat.
„Nejsem sportovec ani profesionální chodec – jsem přesvědčená, že takovou
trasu může zkusit každý, kdo je v průměrné kondici. Je to zkušenost, která se
nezapomíná. A je to také způsob, jak může kdokoliv z nás skromně přispět
k připomínce útrap, ale hlavně hrdinství obyčejných lidí v těžkých dobách
konce války.“
Povídání o síle této myšlenky i o vlastním průběhu rekonstrukce pochodu
a zároveň pozvánka pro všechny na letošní ročník včetně představení
itineráře trasy.
Historickým úvodem přispěje a besedy se zúčastní i Antonín Nešpor
z OS Lidice.
Vstup volný. Prostory budou přístupné od 17:15 hod.
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