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1. Memento Lidice, o. p. s.
Posláním společnosti je poskytovat sociální, kulturní a duchovní služby, především
ve středisku Oáza, včetně ubytování pro seniory v 10 bytech.
Memento Lidice, o. p. s. spolupracuje zejména s neziskovou organizací Concordia
Pax, z.s., Obecním úřadem Lidice, Památníkem Lidice, Veřejnou knihovnou Lidice,
Mateřskou školou Lidice, Občanským sdružením Lidice, z.s., Mateřským centrem
Lidičky, o.s. a s křesťanskými církvemi.

2. Základní a kontaktní údaje
Název: Memento Lidice, obecně prospěšná společnost
Sídlo: Josefa Stříbrného 162, 273 54 Lidice
IČ: 257 26 901
Číslo účtu: 16536141/0100 Komerční banka, a. s. - pobočka Kladno
E-mail: memento.lidice@cbox.cz
Telefon:324 141 162, 777 025 199
Internet: www.oazalidice.cz
Registrace: Obecně prospěšná společnost Memento Lidice byla založena podle §4
zákona 248/1995 Sb. zakládací smlouvou ze dne 17. 12. 1998 a zapsána do vložky 84
oddílu O rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním
soudem v Praze.
Zakladatelé společnosti:Arcibiskupství pražské, Českobratrská církev evangelická,
Concordia Pax, z.s. a Obec Lidice.

3. Orgány Mementa Lidice, o. p. s.
Správní rada:
Marek Veselý (Obec Lidice), předseda správní rady
Mjr. Mgr. Jan Blažek (Českobratrská církev evangelická)
Veronika Kellerová (Obec Lidice)
P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, Ph.D., O.Cr. (Římskokatolická církev)
Ing. Jan Smrčina (Concordia Pax, z. s.)
Václav Zelenka (Obec Lidice)
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Dozorčí rada:
Ing. Miloslav Müller (Římskokatolická církev), předseda dozorčí rady
Lenka Dobšová (Českobratrská církev evangelická)
Ing. Hana Pokorná (Obec Lidice)
Ředitelka:
Ing. Michaela Indráková

4. Činnost v roce 2017
Pr a v i d e l n ý p r o g r a m :
*Klub Oáza*
úterý od 13 do 16 hodin (celoročně mimo školní prázdniny)
Kroužek je určen především lidickým seniorům, kteří nechtějí zůstat jen nečinně sami
doma.
V kroužku se účastníci věnují především výrobě drobných věcí z papíru, hlíny, fólií,
vlny, látek apod., které pak vystavují na Vánoční a Velikonoční výstavě. V kroužku
také v roce 2017 pod vedením externí lektorky vyráběli vánoční ozdoby
z vizovického těsta. Připravovali také výstavu vánočních stromečků nazdobených v
různých stylech. Aktivity jsou přizpůsobeny možnostem seniorů, kteří kroužek
navštěvují.

*Cvičení jógy*
pondělí od 19 do 20 hodin
Cvičení jógy pro dospělé. Účastní se jej pravidelně kolem 8 cvičenců, a to jak ženy,
tak muži. Cvičení probíhá pod vedením zkušené certifikované cvičitelky.

*Lidický senior 2017* - ve spolupráci s Concordia Pax, z. s.
poslední čtvrtek v měsíci od 15 hodin (únor až červen, září až listopad)
Besedy, přednášky, vzdělávání, povídání, ukázky apod. určené široké veřejnosti.
Hlavní cílovou skupinou jsou senioři, ale často přicházejí i celé rodiny. Témata jsou
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rozmanitá, hosté jsou z různých oblastí.
V roce 2017 proběhla tato setkání:
23.2.2017 Radek Hejret, 2. místopředseda Mezinárodního křesťanského
velvyslanectví Jeruzalém – Vzpomínali jsme na Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera,
kteří v roce 1944 uprchli z Osvětimi.
30.3.2017 Leonardo Teca, kladenský farář Českobratrské církve evangelické
původem z Angoly – Povídali jsme si a prohlíželi obrázky o Angole. Besedovali jsme
o dramatickém životě v ní, jídle, cestovním ruchu apod. Na závěr nám pan farář
zahrál i na africký buben.
27.4.2017 Mgr. Hayato Josef Okamura, tlumočník a průvodce – prožili jsme
neuvěřitelné odpoledne s člověkem, který umí rozdávat energii, miluje všechny
bližní, je stále pozitivně naladěn i když nám povídal i o těžkých časech, které ho
provázely a i občas provázejí jeho životem.

25.5.2017 PhDr. Martin Duka, zdravotnický záchranář z Letecké zdravotnické
záchranné služby Policie České republiky – besedovali jsme o práci zdravotníků
z letecké záchranné služby, o dostupnosti této služby v ČR a vysvětlili jsme si první
pomoc při úrazech v domácnosti. Slíbili jsme si, že na tuto besedu navážeme ukázkou
první pomoci v následujícím roce.
19.6.2017 Veronika Svobodová ze Zooparku Zájezd – Besedovali jsme o Zooparku,
o péči o zvířata, o rozdílech mezi ZOO a Zooparkem, o pracovnících a práci
s exotickými zvířaty. Na závěr jsme si naživo prohlédli chameleona.
21.9.2017 Major Mgr. Jan Blažek, nemocniční kaplan v Ústřední vojenské
nemocnici – prohlédli jsme si krátkou prezentaci o práci vojenského kaplana na
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zahraničních misích (zejména v Afghánistánu), vyzkoušeli si tradiční burku a
prohlédli si mužské oblečení, na závěr jsme si také ještě společně s kytarou zazpívali
známé lidové písničky.

26.10.2017 Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský a bývalý
prezident nadace Memento Lidice – při tomto setkání jsme na den přesně vzpomenuli
20. výročí položení základního kamene domu Oáza. V sále Oázy se sešli hosté, aby
na toto výročí zavzpomínali. Sice byli na pozvánkách avizováni dva „hlavní“ hosté
(František Radkovský a Pavel Smetana – někdejší prezident a viceprezident nadace
Memento Lidice, která byla provozovatelem střediska Oáza), ale vzpomínala většina
přítomných – od bývalého ředitele střediska, přes současné i minulé členy správní
nebo dozorčí rady, bývalé starosty obce (i nynější paní starostku), či obecní
zastupitele. Besedy se pochopitelně účastnili i lidičtí občané a obyvatelé z Oázy.
Všichni tak vytvořili příjemnou, milou, neformální a nestrojenou atmosféru
podzimního odpoledne, která ještě po, řekněme oficiální, části, vyústila ve vzájemné
povídání ve větších či menších „hloučcích“.

5

30.11.2017 Mgr. Martina Lehmannová, ředitelka Památníku Lidice – besedovali
jsme o její práci před nástupem do památníku, ale i o její nynější funkci a
mimopracovních aktivitách.

Jednorázové akce
*Ekumenická bohoslužba*
22. 1. 2017
V týdnu jednoty křesťanů se, jako každoročně, konala v Oáze společná ekumenická
bohoslužba za účasti duchovních a věřících z katolické, českobratrské a husitské
církve.
*Křížová cesta v Lidicích*
2. 4. 2017
Na základech kostela sv. Martina v areálu památníku v Lidicích se konala za účasti
členů správní rady křížová cesta.
*Velikonoční výstava*
7. 4. - 8. 4. 2017
Bylo k vidění mnoho krásných výrobků našich seniorů s jarní a Velikonoční
tématikou i inspirací k výzdobě každé domácnosti.
*Výlet na Čapí hnízdo*
29.4.2017
Naši senioři a zaměstnanci se účastnili obecního výletu na Čapí hnízdo. Kde jsme si
prohlédli ekocentrum i chov domácích zvířat.
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*Pálení čarodějnic*
2. 5. 2017
Společné opékání buřtů obyvatel a zaměstnanců Oázy – bylo tentokrát součástí
úterního kroužku. Kdy jsme si v troubě opekli buřtíky, zapili to nealkoholickým
pivem a přitom se dobře v teple naši společné jídelny bavili.
*Setkání s přáteli při příležitosti pietní vzpomínky k výročí lidické tragedie*
10. 6. 2017
Po mši sv., sloužené na základech původního lidického kostela, a pietní vzpomínce u
hrobu lidických mučedníků se, jako každoročně, konalo setkání s malým pohoštěním
s přáteli z německé Brémské lidické iniciativy.
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*Účast na Výstavě seniorských prací v Lysé nad Labem „Šikovné ruce našich seniorů*
22. - 25. 6. 2017
Jako každoročně vystavovali naši klienti své práce na speciální seniorské akci na
výstavišti v Lysé nad Labem.
*Nepotřebné věci potřebným lidem*
1. 10. - 31. 10. 2017
Sbírka letního a zimního oblečení, lůžkovin, ručníků, nepoškozených hraček, obuvi
apod. pro Diakonii Broumov.
*Svatomartinská poutní mše*
12. 11. 2017
Při příležitosti svátku patrona původního lidického kostela se, jako každoročně,
konala v Oáze slavnostní mše sv. s následným přátelským posezením klientů a
zaměstnanců Oázy s hosty této slavnosti.
*Výstava retrokočárků a hraček z minulého století*
18. - 25. 11. 2017
Výstava ze sbírky Jany Pernerové hraček a kočárků z dvacátého století uchvátila
všechny věkové kategorie. Malí i velcí návštěvnici si přišli na své, starší vzpomínali
na svá dětská léta, děti mohly vidět i něco jiného než počítač a tablet.
*Předvánoční výstava*
1. - 3. 12. 2017
Na začátku adventu každý rok pořádáme předvánoční výstavu. A to ze tří důvodů.
Prvním z nich je, že se na ní prezentují výrobky, které senioři vyrábějí v kroužku
*Klub Oáza*, druhým, že se snažíme naladit předvánoční atmosféru sobě a všem
návštěvníkům a třetím důvodem je integrace našich seniorů s okolním světem.
Návštěvníci si u nás mohou prohlédnout ruční výrobky nás i ostatních vystavovatelů,
vypít si kafíčko, posedět a popovídat si s námi. Naši klienti předvádějí a nabízejí své
výrobky, setkávají se s novými lidmi a popovídají si s lidmi z obce i okolí.
Letos jsme založili i novou tradici. A to výstavu vánočních stromečků v různých
stylech. Do této akce jsme zapojili i děti z MŠ Lidice a MC Lidičky.
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*Štědrý den v Oáze - Vánoční besídka*
12. 12. 2017
Společný vánoční oběd klientů, zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a některých
členů správní rady v Oáze, spojený s vystoupením dětí z lidické mateřské školky.
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5. Program činnosti v roce 2018
Správní rada o. p. s. Memento Lidice schválila na svém výročním zasedání konaném
dne 19. 3. 2018 tento program činnosti na rok 2018:
Pravidelný program:
Klub Oáza/každý týden
Cvičení jógy/každý týden
Lidický senior 2018/měsíčně - leden až červen a září až listopad
Jednorázové akce:
Křížová cesta na lidickém pietním území/18.březen
Vernisáž výstavy uměleckých děl/duben
Velikonoční výstava/23.-24. březen
Ekumenická bohoslužba/13. květen
Setkání s přáteli z Brémské lidické iniciativy/9.červen
Účast na pietním aktu k výročí vypálení obce Lidice/10.červen
Růžencová pobožnost na lidickém pietním území/říjen
Svatomartinská poutní mše/11.listopad
Připomínka 20. výročí otevření domu Oáza/24.listopad
Předvánoční výstava/30.listopad – 2.prosinec
Vánoční besídka/prosinec
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6. Ekonomika 2017 – 2018
Č.

Ukazatel

2017 skutečnost 2018 rozpočet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Spotřební materiál - provozní
Spotřební materiál - kancelářské potřeby

5 684,00
7 465,00

5 000,00
10 000,00

Spotřební materiál - čistící prostředky
Spotřební materiál - kroužek

1 462,00
5 780,00

2 500,00
5 000,00

Spotřební materiál - občerstvení a dárky k jubileu
Spotřební materiál ostatní

4 398,00
2 463,00

4 000,00
10 000,00

85 109,55
181 386,25

90 000,00
200 000,00

50 394,19
87 054,00

55 000,00
120 000,00

246 955,00
780,00

20 000,00
500,00

4 730,00
44 000,00

10 000,00
44 000,00

5 411,00
13 937,00
89 213,00
4 500,00
400,00
2 238,00
27 611,00
568 020,00
-1,82
0,00
1 438 989,17

5 500,00
35 000,00
110 000,00
15 000,00
400,00
1 000,00
27 611,00
568 020,00
0,00
0,00
1 338 531,00

627 628,00
15 000,00
14 845,00
360,00
1 500,00
200,00
2 492,00
70 000,00
4 435,00
50 000,00
300 000,00
82,22
1 086 542,22

641 428,00
15 600,00
10 000,00
10 000,00
900,00
0,00
2 600,00
70 000,00
6 000,00
50 000,00
0,00
82,00
806 610,00

-352 446,95

-531 921,00

Spotřeba energie - elektřina
Spotřeba energie - plyn
Spotřeba energie - vodné a stočné
Opravy a udržování - budovy
Opravy a udržování - ostatní
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby - úklidové
Ostatní služby - telefon,internet
Ostatní služby - kroužek, ostatní, poštovné
Mzdové náklady dohody Indráková, Nešporová
Mzdové náklady dohody externisti
Pojištění odpovědnosti
Bankovní poplatky
Pojištění budovy
Odpisy
Ostatní náklady mimo výše zmíněných
Daň z příjmu

Náklady celkem
Tržby z prodeje služeb - nájemné
Tržby z prodeje služeb - kadeřnictví
Tržby z prodeje služeb - pronájem sálu
Tržby z prodeje služeb - ostatní
Tržby z prodeje služeb - kuchyň a jídelna
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky - internetové připojení
Provozní dotace - obec Lidice
Provozní dotace - grant mikroregion
Provozní dotace - Arcibiskupství pražské
Dar nadace AGROFERT
Příjmy ostatní (úroky, …)

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
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Hospodářský výsledek za rok 2017 a rozpočet na rok 2018 o. p. s. Memento Lidice
schválila s doporučením dozorčí rady správní rada na svém výročním zasedání dne
19. 3. 2018.
K dosaženému i rozpočtovanému hospodářskému výsledku je třeba poznamenat, že
účetní ztráta je v obou případech způsobena započtením účetních odpisů ve výši
568.020,- Kč. To znamená, že provozním výsledkem hospodaření za rok 2017 je zisk
215.573,05 Kč a v rozpočtu na rok 2018 zisk 36.099,- Kč.
Pokud jde o řešení odpisů, usiluje o. p. s. Memento Lidice dlouhodobě o získání
investiční dotace.

7. Poděkování
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem našim příznivcům a dárcům, kteří
podporují činnost Mementa Lidice o. p. s.. Oceňujeme i dobrovolnou práci, kterou
odvádějí obyvatelé střediska a dobrovolní spolupracovníci. Děkujeme všem
nadšencům převážně z řad příbuzenstva, kteří nás v naší činnosti podporují a
pomáhají nám s realizací našich akcí a aktivit.
Děkujeme neziskové společnosti Concordia Pax, z. s. za výraznou podporu při naší
činnosti, zejména při organizaci akcí *Lidický senior*. Především pak Ing. Janu
Smrčinovi.
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu obce Lidice za velkorysou provozní dotaci, za
organizování sekání naši zahrady a čištění žlabů. Především pak paní starostce
Veronice Kellerové za rychlé jednání při řešení jakýchkoli problémů a osobní účast
na našich akcích.
Děkujeme Arcibiskupství pražskému, že do správní a dozorčí rady jmenuje členy,
kteří spoluorganizují duchovní akce v budově Oáza a na pietním území v Lidicích a
za nemalou provozní dotaci.
Srdečně děkujeme našemu pravidelnému duchovnímu, společenskému a finančnímu
podporovateli Dr. Ernstu Uhlovi a jeho paní, kteří nám vždy nalijí osobní síly, když si
nevíme rady.
Děkujeme Mateřské škole v Lidicích, především paní ředitelce Mgr. Soně
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Macháčkové a pí učitelkám Lence Králové a Barboře Süssemilchové, za výrobu
vánočních ozdob na stromeček a přípravu dětského vystoupení na předvánoční
besídku a vedení dětí k setkávání seniorů s dětmi.
Děkujeme paní redaktorce Michaele Klapalové a Bohouši Kučerovi za zveřejňování
informací o činnosti Mementa Lidice v Lidickém zpravodaji a na webových
stránkách obce.
Díky patří paní Pernerové za přípravu výstavy retrokočárků a hraček z minulého
století.
Veliké díky patří Mateřskému centru Lidičky, že u nás pořádá svůj kroužek pro malé
děti. Tím se náš dům Oáza otevřel další věkové kategorii a že se zapojilo do akce
výstava vánočních stromečků.
Za osobní nezištnou pomoc jmenovitě děkujeme
- Lence Dobšové a Ing. Miloslavu Müllerovi za důkladnou kontrolu a pomoc s
finančními záležitostmi
- Ing. Janu Smrčinovi za pomoc při organizování společenských akcí, zejména
říjnového setkání, při kterém jsme vzpomenuli 20. výročí položení základního
kamene domu Oáza
- P. ThDr. Gabrielovi Rijadu Mulamuhičovi, Ph.D., O.Cr. za organizování
duchovních akcí
- Marku Veselému za tvorbu a správu webových stránek
- Jiřímu Černému a Františku Černému za moderování některých besed, za
„tlumočení“ společenských akcí, za vyklízení věcí při svozu velkoobjemového
odpadu a za údržbu internetového zařízení
- Jaroslavě Macháčkové a Pavle Nešporové za přípravu a dobrovolnou účast při
víkendových a večerních akcích
- Evě Dingové za sekání trávy na zahradě
- Jaroslavu Kalistovi a Danuši Chramostové za péči o zahradní keře a květiny
- Libuši Doušové a Pavle Nešporové za přípravu Velikonoční výstavy ve svém
volném čase.
Mnohokrát také děkujeme všem návštěvníkům Oázy, bez nichž by náš dům nebyl
tím, čím je. Byl by pouze domovem pro seniory, nikoli místem, kde lidé nejenom žijí,
ale kde si hrají děti, dospělí skotačí při cvičení, kde se setkávají různé věkové
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kategorie. Místem, kde to žije.
Za finanční podporu v roce 2017 děkujeme
- Nadaci AGROFERT za dar
- Obecnímu zastupitelstvu obce Lidice za provozní dotaci
- Arcibiskupství pražskému za provozní dotaci
- Mikroregionu Údolí Lidického potoka za dotace z Malého dotačního titulu
- Concordii Pax, z.s. za příspěvky na akce *Lidický senior* a *Výstava seniorských
prací v Lysé nad Labem*.

V Lidicích dne 16. 4. 2018

Marek Veselý

Ing. Michaela Indráková

předseda správní rady

ředitelka
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