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LIDICKÉ PAMĚTNÍKY PŘIJAL PŘEDSEDA VLÁDY ČR
foto: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-nesmime-zapominat-na-osudy-lidic-alezaku-97023/
text: http://www.lidice-memorial.cz/
V úterý 26. června historika, který doplňoval informacemi i pan
2012 Petr Nečas premiér. Za pamětníky na závěr setkání poděpřivítal na za- koval panu premiérovi předseda ZO ČSBS Lihradě Kramářovy dice Pavel Horešovský těmito slovy: „Přijměte
vily přeživší pa- naše upřímné poděkování za přijetí přeživších
mětníky
vůbec lidických žen a dětí v Kramářově vile. Pro
jako první český všechny účastníky setkání to byl nezapomenupremiér. „Je to pro mne čest, vaše životní osudy telný zážitek a současně výraz ocenění, jakého
nesmíme zapomínat, musíme si připomenout, se jim v celé sedmdesátileté historii ještě nedože osud Lidic a Ležáků je něco, co by mělo být stalo. Vaše vřelá slova a laskavá péče z Vaší
mementem,“ řekl ministerský předseda. strany i od Vašich spolupracovníků jim byly odSoučástí přijetí byla i prohlídka reprezentačních měnou i posilou do dalších aktivních let při udrmístností Kramářovy vily s odborným výkladem
žování odkazu obětí lidické tragédie".
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PIETA K 70. VÝRO ČÍ VYPÁLENÍ O SADY LEŽÁKY
text: http://www.lezaky-memorial.cz/curently_cz.aspx
foto: Petr Hroník, Kladno

Pietní vzpomínka k 70. výročí vypálení osady
Ležáky se uskutečnila v neděli 24. června 2012
za nebývale velkého zájmu zhruba 7 tisíc
účastníků. S hlavním projevem vystoupil prezident republiky Václav Klaus. Po něm přednesl
modlitbu kardinál Dominik Duka.
Vzpomínka na odboj zazněla z úst armádního
generála Tomáše Sedláčka a závěrečné slovo
patřilo předsedovi ČSBS Jaroslavu Vodičkovi.
Státní hymnu a závěrečnou skladbu zazpívali

chlapecký sbor Boni pueri a sopranistka Pavlína
Senić. Příznivé slunečné počasí umožnilo parašutistům tradiční seskok z VÚ Chrudim do prostoru pietního území. Pietní vzpomínce předcházela mše, kterou celebroval kardinál
Dominik Duka.
V rámci pietního dne předal ředitel Památníku
Lidice v muzeu Pamětní odznaky vybraným
spolupracovníkům památníku jako ocenění
za dlouhodobou podporu aktivit NKP Ležáky.

NÁVŠTĚVA STAROSTY ORADOURU-SUR-GLANE V LIDICÍCH
text i foto: http://www.lidice-memorial.cz/

Pan Raymond Frugier je jedním z nemnoha lidí
pocházejících z původní vesnice Oradour, kteří
unikli likvidaci obyvatel 10. června 1944. Ještě
před příchodem nacistů byli varováni
a s matkou a sestrou se schovali v nedalekých
lesích. Dnes je již přes 40 let starostou

obnovené vesnice, která leží nedaleko místa
masakru, nyní zakonzervovaného pamětního
území. Pan starosta se v neděli účastnil
pietního aktu v Ležákách a následující den
v pondělí 25. června 2012 se zastavil
i v Lidicích, aby si prohlédl jak pietní území, tak
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památník i galerii. Při recepci u paní starostky Kellerové mu byla ředitelem Památníku Lidice,
v upomínku jeho zdejšího pobytu, předána pamětní medaile.
Zanechal zde také zápis v pamětní knize: „Zde v Lidicích se čas zastavil ve věčnosti svědectví těch,
kteří zde vytrpěli hrůzy způsobené nenávistí a barbarstvím. Skláním se před památkou nevinných,
přijímaje ponaučení z jejich utrpení – nezapomeňme nikdy. Všichni mučedníci nás zavazují k tomu,
abychom byli obránci humanity a abychom konali tam, kde lidská důstojnost byla zlomena."

JUBILANTI V SRPNU
Petr Klíma
1. 8.
70 let
Jiřina Krausová
24. 8.
Marie Knorová
7. 8.
70 let
Jiří Záruba
24. 8.
Marie Šupíková
22. 8.
80 let
Vážení jubilanti, přejeme Vám všechno nejlepší a především pevné zdraví!

80 let
75 let

PODĚKOVÁNÍ
• Upřímně děkuji OÚ a Zastupitelstvu Lidice za milé blahopřání i květiny s dárkovým balíčkem
k mým narozeninám, které mi přišel předat místostarosta a dobrý soused Tomáš Skála.
Ladislav Huml, Lidice

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané, obec Lidice ve spolupráci s Mikroregionem Údolí Lidického potoka nechala zhotovit
aktualizované letecké snímky naší vesnice. Pro případné zájemce jsou k nahlédnutí na OÚ,
a můžete si je i na obecním úřadě objednat.
1 ks … zalaminovaný snímek obce 42 x 30 stojí 240,- Kč

HEZKÝ DEN VÁM VŠEM LIDICKÝM,
letos při 70. výročí mě společně s Klárou Kalibovou napadlo, že by bylo fajn zjistit,
co vlastně dělá a jak se má třetí generace
Lidických, čili vnuci a vnučky lidických žen.
Plánujeme uzavřené setkání 21. září 2012
ve večerních hodinách v Praze na Kampě,
v restauraci Gotika
(http://restauracegotika.cz/kontaktyen.html).
Pokud máte zájem, přijďte se podělit o to:
- jak se máte
- co děláte
- co znamená pocházet z Lidic
- jak se měli letos během 70. výročí
- jak vnímáte medializaci kolem naší vesnice
- anebo jen tak
Prosím zvěte další, kontaktů máme jenom na pár z Vás. Potvrďte svou účast na tel čísle:
602 668 482, nebo email: havlujova.gabriela@seznam.cz
Děkujeme a těšíme se na viděnou. Gábina Havlůjová & Klára Kalibová
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PONDĚLÍ 11. 6. 2012 – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBŘADNÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU
Na fotce OÚ jsou zleva: Jiří Černý a Michaela Indráková s dcerou Jaroslavou, Jan a Hana Tykalovi
se synem Janem, Jiřina Prágrová s dcerou Annou, Petra a Petr Radovi se synem Petrem, Hana
a Tomáš Mrázkovi se synem Petrem.

LIDIČTÍ MYSLIVCI DĚTEM
text a foto: Marek Veselý
Denně sedíme u počítače a „přírodu si posíláme
mailem“ v nádherně uspořádaných barevných
fotografiích – a to především tu cizokrajnou.
Slovo myslivec máme spojené spíše s pravopisnými cvičeními nebo krimi zprávami v televizi. Spíše máme povědomost o tom, jak se daří
pražským gorilám, než jestli je v okolí obce dostatek zajíců, bažantů a srnčí zvěře.
Jenže ono nestačí jenom nad tím mávnout
rukou, nebo ruce založit v klín, ono je potřeba
pro změnu něco udělat a začít hezky
u nejmladší generace. Myslivecké sdružení
OREL Lidice to vzalo za ten správný konec.
Na úterý 26. června připravili její členové akci

„Myslivci dětem“, a tak se více jak stovka dětí
z 1. až 5. třídy Základní školy Hřebeč dopoledne
a na dvacet žáčků ze školní družiny při ZŠ
Buštěhrad odpoledne dostavilo ke klubovně MS
OREL Lidice. Děti si nejdříve poslechly poutavé
povídání Marty Hanfové a Václava Peka ml.
o tom, kdo je a co dělá myslivec, jaké druhy
zvěře (srnčí, černá, ptactvo, škodná, dravci) žijí
v okolí našich obcí.
To vše s ukázkami paroží, vycpanin, trofejí
a obrázků a také otázkami do publika malých
posluchačů, kteří často přidali i své vlastní
zážitky. Následovala „Naučná myslivecká
stezka“, na které si děti vyzkoušely své

Zpravodaj OÚ Lidice

srpen 2012

právě nabyté vědomosti, dovednosti, ale také
šikovnost, takže nechybělo ručkování přes
potok, hod na cíl, střelba ze vzduchovky a celá
řada dalších disciplín. Vše završila i ukázka
hašení lesa od hřebečských dobrovolných
hasičů.
„Nechtěli jsme soutěž v pravém smyslu, ale zato
takovou, aby byla spojená s pohybem,“ říká
Marta Hanfová, která s nápadem uspořádat toto
setkání s myslivci a s přírodou přišla už
před třemi lety. „Nikdo tedy neskončil první,
druhý či třetí, ale věříme, že všichni si odnášejí
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nové vědomosti a hlavně spoustu zážitků.“ Děti
také pilně a pravidelně přinášejí celý rok
do škol krmení pro zvěř, které si myslivci
odvážejí. Při úterní akci bylo „krmení“ naopak
pro děti – myslivci si pro ně na závěr připravili
výborné grilované občerstvení.
Na konec snad jenom vyjádření Anny
Holeyšovské, vedoucí vychovatelky ŠD
z buštěhradské školy:
„Dnešní odpoledne bylo kouzelné a nejen
děti si odnášely plno dojmů. Byla to krásná
tečka za školním rokem.“
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MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY text i foto: Irena Přibylová

Milí příznivci mateřského centra Lidičky,
i přesto, že jsme vyhlásili na léto prázdniny,
které u nás v Lidičkách začínají již 25. června,
rádi bychom se s Vámi touto cestou podělili
o několik informací a ohlédli se prostřednictvím
fotografií za akcemi, které jsme pro Vás v roce
2012 připravili nebo se podíleli na jejich
přípravě. V době, kdy tento článek vzniká, nás
čeká ještě jedna velká předprázdninová akce,
kterou je Svatojánské hledání pokladu.
Tato akce byla v loňském roce velmi úspěšná,
proto doufáme, že bude úspěšná i letos a že se
nám tímto podaří do naší obce zavést novou
tradici, na kterou se budou moci každoročně těšit nejen malí, ale i velcí obyvatelé Lidic. Velkých akcí, které jsme letos pořádali, nebylo
málo a těch menších bylo ještě o mnoho víc.
Mezi velké akce rozhodně patřilo Předvelikonoční hraní, Pálení čarodějnic a Den dětí.
Z menších akcí, které probíhaly přímo v prostorách MC Lidičky, bychom rádi zmínili úspěšné

promítání pohádek a odpoledne s názvem Jak
chutná párty, pro dospělé pak výtvarné dílny
Korálkování a Velikonoční tvoření a odpoledne
pro maminky a babičky s názvem Den pro královny. A určitě nesmíme vynechat ani pravidelné aktivity, kterými jsou velmi úspěšné cvičení maminek s dětmi do tří let, výtvarné řádění
i zpívánky.
Podívejte se tedy na několik vybraných fotografií, a pokud Vás zajímá více nejen fotografií ale
i informací, navštivte naše internetové stránky
na adrese www.mclidicky.cz. A co se u nás
bude dít v létě? I když jsme vyhlásili prázdniny,
prostory MC Lidičky projdou dalším potřebným
vylepšením (nové police, osvětlení, částečné
dovybavení kuchyňky, atd.).
Také bychom rádi nakoupili další vybavení,
především pro cvičení rodičů s dětmi, výtvarné
řádění, zpívánky a pomůcky pro speciální kurzy
pro nastávající rodiče a rodiče malých miminek.
No a samozřejmě budeme velmi intenzivně
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pracovat na programu Lidiček na další školní
rok, s kterým, jak doufáme, Vás seznámíme už
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v příštím vydání Zpravodaje. Užijte si krásné a
pohodové letní prázdniny!

• DOŠLO DO REDAKCE LZ - Vážený pane redaktore, žádám Vás laskavě o uveřejnění připojeného
článku ve Zpravodaji OÚ Lidice. Popisuje další dosud neznámé skutečnosti kolem tragédie Lidic,
které budou jistě zajímat zvláště původní obyvatele Lidic. Velmi Vám děkuji Ing Josef Podzemský

NEZNÁMÁ OBĚŤ LIDICKÉ TRAGEDIE
text: Ing Josef Podzemský
Nemohu k 70. výročí lidické tragédie Lidic
ne¬chat zapomenout na život jedné ženy,
o které dodnes nikdo neví, a přesto byla také
obětí hrozných událostí v Lidicích, jako
čtyřicetiletá obyvatelka tehdejší obce. Byla to
Marie
Podzemská,
svobodná,
sestra
zastřeleného Štěpána Podzemského, tetička
zabitého syna Štěpánka Podzemského
a švagrová Anny Podzemské trpící
v koncentračním táboře. Měla i další bratry, kteří
v tragické době nebydleli v Lidicích, a sice to byl
Ing Josef Podzemský bydlící v Nové Pace
a MUDr Karel Podzemský s trvalým bydlištěm
v Nepomuku. A právě o Karla Podzemského
jde. V době tragédie v Lidicích byla moje teta
Marie Podzemská na návštěvě u svého bratra
Karla v Nepomuku. Návrat do Lidic nebyl možný
a naštěstí nacisti nevěděli, kde se Marie nalézá,
i když po ní bylo zahájeno velké, ale
bezúspěšné pátrání. Z počátku ji její bratr Karel
ukryl mimo své bydliště, později, kdy pátrání
nacistů skončilo, ji po tři roky až do konce války
v květnu 1945 ukrýval ve svém domě, kde měl
i svou lékařskou ordinaci, a to tajně ve sklepní
místnosti před vyzrazením. Při odhalení by ji
hrozil koncentrační tábor a krutý trest by hrozil
i samotnému ochránci. Navíc jeho manželka
byla evidována Němci jako židovka, sledována
a tehdy chodila s povinným označením JUDE.
Marie mohla chodit ze sklepa ven do zahrady,
ale jen na chvíli a pouze v noci. Její tříleté
utrpení, nedostatek světla a tepla, a neustálá
obava ze zatčení, se podepsalo na jejím
psychickém stavu. Po květnu 1945, kdy se
nemohla vrátit do zničených Lidic, nakonec
s porušenou psychikou začala tříletou ochranu

svým
vlastním
bratrem
považovat
za dlouhodobé utiskování jeho vinou a odjela
za svým druhým bratrem Ing Josefem
Podzemským, který tehdy bydlel se svou
rodinou v Trutnově. Tam pak bydlela nedaleko
jeho bydliště v soukromí. Přes velkou péči
tohoto druhého bratra se její psychický stav
stále zhoršoval, její samostatné bydlení se
stávalo riskantní, jediným východiskem bylo její
převezení
do
psychiatrické
léčebny
v Kosmonosích, kde také po určité době
zemřela. Jako její synovec mám toto vše
v dobré paměti a to už i z toho důvodu, že
patřím mezi několik dosud žijících mužských
obyvatel tehdejších předválečných Lidic. V létě
1938 jsem bydlel se svým otcem Josefem,
rodákem z Lidic a svou matkou v Nové Pace
a tehdejší situace vypadala na začátek války
s Němci a na bombardování města, kde byly
průmyslové závody. Proto nás otec na čas
přestěhoval ke svému bratru Štěpánovi
do klidné obce Lidice, kde nic takového
nehrozilo. Bydlel jsem tam s matkou a malým
bráškou asi tři měsíce. Jako čtyřletý se na obec
dobře pamatuji, strýček tam měl statek s čp. 4
nedaleko kostela, a koně na, kterém jsem mohl
sedět, a s kočárkem s bráškou jsme jezdili
pěšky pro nákup do Buštěhradu. A měl jsem
tam také hodnou tetičku Marušku, o které jsem
vám zde napsal a která pak měla svůj
nezáviděníhodný průběh života, a ten jsem
nemohl nechat nepoznaný. Musím k tomu
všemu ještě dodat, že i další léta jsme vždy
jezdili v letních měsících do Lidic za rodinou
Podzemských, naposledy v roce 1941, ale v létě
1942 to už nešlo...
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SETKÁNÍ V NOVÉM BO RU S DOTEKY MINULO STI
text: Zdenka Kotková (roz. Muselová z Lidic)

Zase se po čase chci s Vámi podělit o milý zážitek. Z článků ve Zpravodaji Občanského sdružení Lidice www.lidice.cz, které pravidelně sleduji, jsem se dozvěděla, že opět v letošním roce
Milena Městecká uskuteční pochod po trase
Ravensbrück – Nový Bor na památku pětice lidických žen, které utekly z transportu v dubnu
roku 1945 a vydaly se pěšky na cestu do vlasti.
Protože bydlím v Liberci, rozhodla jsem se
do Nového Boru zajet a Milenu přivítat, při jejím
návratu 22. 5. 2012, v den výročí příchodu Lidických žen. Našla jsem místo ve Smetanových
sadech, kde Novoborští společně s OSL vysadili
v roce 2012 Lípu Lidických žen a čekala jsem.
Setkala jsem se s milými lidmi, panem Josefem
Doškářem, předsedou ZO ČSBS a jeho ženou
a dozvídala se podrobnosti o této akci.
Zanedlouho se v parku objevila trojice žen
s květinami v ruce. Položily květiny k lípě a já
jsem se konečně seznámila s usměvavou, útlou
ženou Milenou Městeckou. Chtěla jsem jí
poděkovat, ale přes slzy jsem nebyla schopná
vyjádřit to, co jsem v tu chvíli cítila. Po čtrnácti
dnech pochodu vypadala Milena šťastně,
dokončila ušlechtilou myšlenku. Ušla kolem
470 km a na své cestě myslela na útrapy těch
žen, které se ve válečné vřavě vracely domů
s nadějí, ale na konci cesty je čekala strašná
zpráva. Pokračovalo dlouhé vyprávění, naše
dotazy, nápady jak se v příštím roce k pochodu
alespoň symbolicky připojit. Pochodu se i

po etapách účastnili další: Marcela Ježková
z Kladna, Kateřina Matějková z Varnsdorfu, Jiří
a Marie Nenutilovi ze Stříbra, Zbyněk Tarant
z Mostu, Artur Buder z Limberku. Celou trasu
projel na kole pan Josef Doškař,
ve svých 69 letech a po několika vážných
zdravotních problémech. O pochodu byl napsán
i článek v regionálním tisku a z iniciativy
starosty města Lieberose, ale bohužel
komentáře k článku typu „Co se Češi hrabou
v naší minulosti, když Lidice leží v Polsku, to ta
paní nemá nic jiného na práci, my máme jiné
starosti apod.“ svědčí o tom, že se ne všichni
Němci poučili. Proto jsou tyto akce, jako byl
pochod na památku transportu smrti, velmi
důležité. O tomto setkání Vám píši hlavně proto,
že bychom se měli připojit i my, pozůstalí. Já se
budu snažit, alespoň symbolicky k pochodu
připojit, můj manžel je nadšený z myšlenky, že
by se připojil k panu Doškářovi a trasu projel
na kole. A co vy ostatní? Najde se mezi
Lidickými někdo, koho tato myšlenka osloví?
Pokud, ano, spojte se s panem Nešporem,
předsedou OSL a on kontakty Mileně Městecké
předá. Přihlásit se je potřeba nejpozději
do podzimu. Dostala jsem pěkné fotografie
ze setkání, kdy se Občanské sdružení Lidice
podílelo na akci v Tachově pod názvem Den
pro Lidice. Viděla jsem lidické ženy s hůlčičkou,
jak neúnavně jezdí na podobná setkání. Ale
jednou to bude na nás, na našich dětech, pak
vnoučatech. Předávat poselství Lidic dál,
dlužíme to svým předkům za jejich útrapy.
A na závěr trochu veseleji. Letos jsem se znovu
pokusila přihlásit „Lidickou hrušeň“ do ankety
Strom roku. Má to být strom s příběhem a ten
má hrušeň zvlášť v roce 70. výročí vyhlazení
Lidic hodně silný. Dostali jsme se do finále šesti
stromů a tak teď to chce poslat co nejvíce hlasů.
O to vás ještě chceme požádat. Poslání hlasu.
DMS STROM6
číslo mobilu 87777
Z Liberce Vám všem děkuje Zdenka
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NASLOUCHEJME LIDICKÝM ŽENÁM!
text: Milena Městecká, Praha

Před dvěma týdny jsem došla k Lidické lípě v
Novém Boru a položila u ní květiny na památku
pěti Lidických žen. Podobně jako ony v r. 1945,
jsem prošla pěšky cestu 470 km dlouhou, z Ravensbrücku až domů do Čech. Cesta mi trvala
14 dní, ony ji tehdy šly jen o několik dní déle.
Celou cestu jsem na ně myslela - žádná z nich
už dnes nežije, jaká je to škoda! Když jsme přišli
s p. Nešporem a p. Doškářem z Nového Boru
na nápad cestu zopakovat, už jsem se nemohla
zeptat ani jedné z nich, jaké to tehdy bylo. Paní
Nešporovou jsem vlastně jen párkrát kdysi zahlédla a toho si teď velmi vážím. V té době jsem
ale nevěděla ani o její cestě z koncentráku
domů ani o mnoha jiných věcech, o kterých by
mi bývala mohla vyprávět právě jen ona. Věděla
bych na co se jí mám zeptat. Jak jim tehdy
na cestě asi bylo? Byly vyčerpané?, měly po
cestě strach z nebezpečí a neměly kde hlavu
složit? Bez map, bez dokumentů, bývalé
vězenkyně v nepřátelské zemi. To všechno
netuším, ale co vím docela jistě, že byly určitě
šťastné, že domů dojdou. Ještě však nevěděly,
že Lidice už nejsou. Bloudily, ale určitě se
vzájemně podporovaly. Paní Anna Nešporová
tehdy Kohlíčková šla s „maminkou“ - svou
tchýní, paní Marií Kohlíčkovou, dále paní

Maruška Zelenková s paní Annou Hroníkovou
a její dcerou Miluškou Hroníkovou. Tak se
Lidické ženy podporovaly i před transportem
smrti v koncentráku. Bez toho by nepřežily
a domů se nevrátily. O tom nám dnes může
vyprávět už jen několik, dosud žijících Lidických
žen. Když jim naslouchám, vnímám jejich
moudrost, nabytou utrpením, kterým prošly
a které dokázaly překonat. Domů navrátivší se
ženy, i když žádný domov nenašly, dokázaly
z ničeho vytvořit nové Lidice. Dokázaly naplnit,
co jim po válce přál celý svět, že: „Lidice budou
žít!“. Naslouchají dostatečně všichni, už jen
několika žijícím pamětnicím? Váží si opravdu
jejich slov? Když Lidické ženy říkají, že něco se
prostě pro Lidice nehodí, slyší je někdo? Nechá
je někdo veřejně vyjádřit se k tomu? A hlavně
poslechne je vůbec někdo? Bohužel naslouchat
všichni neumějí, ani se o to nesnaží. Těm bych
vzkázala - uvědomte si, že jste zdaleka nedokázali to, co dokázaly ony. Pokloňte se před nimi!
Moje cesta byla takovou malou skromnou
poklonou. Poklonou, kterou jim může složit
téměř každý z nás. Určitě nás na cestě
z Ravensbrücku domů v příštím roce bude víc.
Okusit na vlastní kůži jen nepatrný zlomek toho,
čím ony musely tehdy projít, dokáže člověka
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přinutit k zamyšlení. Doufejme, že jim pak také
budeme díky tomu více naslouchat, ale hlavně
rozumět! Můj osobní názor k zahájení projektu
Rozeznění, který má být spuštěn navzdory
tomu, že s ním doposud žijící Lidické ženy
a děti vyjádřily nesouhlas? V duchu jsem s nimi,
vnímám jak jim je asi těžko u srdce z toho
Rozeznění, jak jsou Lidické ženy i dnes
po letech zoufalé. Musím říct, že to úplně

hmatatelně cítím. Cestou z Ravensbrücku jsem
pochopila, jak musely být pevné ve svém
přesvědčení, že přežijí, když v beznadějné
situaci, v lágru, pod kuratelou dozorkyň byly
také mnohdy zoufalé. Ať nejsou zoufalé, přežily
útrapy koncentračního tábora, přežijí i
Rozeznění! Ti ostatní se musí snažit jim
naslouchat a sami nakonec snad jednou
pochopí, jak moc! Pozdravte ode mne Lidické
ženy i Lidické děti, pokud je to potěší! Stále si
uvědomuji můj vlastní myšlenkový posun vždyť ani já sama jsem dříve nevnímala co to
úsloví „Lidická žena“ znamená. Je to pro většinu
neznámý pojem, nedostatečně a nesprávně
komunikovaný, nikým nevykládaný a také proto
nedoceněný. Pochopila jsem ho až cestou
z lágru domů. Úcta chybí všem, kteří na jejich
prosby nedají.
(viz fotografii lidické děti a ženy,
zleva: Jana Hanzlíková, Marie Šupíková,
Milada Cábová a Miloslava Kalibova)

INZERÁT ZPRAVODAJE
Vážený pane místostarosto,
na základě telefonického hovoru ze dne 9. 7. 2012,
si Vás dovoluji požádat o vydání inzerátu tohoto
znění:

"Koupím tiskový list Lidice 2007 (V111)
o 9 známkách a 12 kupónech, který byl
vydán a prodáván při příležitosti konání
výstavy poštovních známek s tématikou
Lidic ve dnech 9. 6. - 17. 9. 2007.
Jaroslav Šimek - mobil: 739 81 00 31."
V příloze zasílám část tiskového listu. Veškeré
náklady s vydáním inzerátu samozřejmě uhradím.
Předem děkuji za kladné vyřízení a jsem
s pozdravem Ing. Jaroslav Šimek
● Uveřejnění
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INZERÁTU ve Zpravodaji OÚ Lidice se účtuje:
za celou stránku A5 Kč 100,- a za polovinu stránky A5 Kč 50,Poplatek se platí v kanceláří Obecního úřadu Lidice .
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HOSTOUŇ – LIDICE A ZPĚT… POCHOD ZDEŇKA FOUSE POTŘETÍ

Pochod Hostouň – Lidice s podtitulem „Pochod
Zdeňka Fouse“, kterému je také pochod věnován,
byl letos v několika ohledech zcela výjimečný.
Začalo to již posunutím data z dubna
na červen, jelikož v jedné rodině se rodilo a
ve druhé maturovalo (tímto oběma rodinám vřele
gratulujeme k úspěšnému zakončení). Vyšli jsme
tedy 16. června 2012 od křížku v Hostouni. Jako
každý rok nám opět přálo počasí, ale zatímco v
dubnu je sluníčko a jasná obloha velmi příjemnou
záležitostí, v červnu se nám to zdálo jako problém.
Od rána pražilo sluníčko, v poledne již teplota
atakovala třicítku. Dalším zajímavým poznatkem
během přesunutého pochodu byl fakt, že v červnu
je již tráva poměrně dost vysoká, a tudíž bylo
potřeba vynaložit mnohonásobně více sil
pro zdolání terénu s golfkami. Nicméně vše jsme
statečně překonali. Letošní pochod byl vyhlášen
jako speciální „proužkatý“ – všichni účastníci, malí
i velcí, museli mít na sobě cokoli proužkatého.
S radostí konstatujeme, že disciplinovanost našich
účastníků je na velmi vysoké úrovni!! Do Lidic
jsme došli v čase oběda, spálení, žízniví, upocení.
Z posledních sil a pod pohrůžkou krutého trestu

jsme se doslova doploužili do cíle – k domu
Zdeňka Fouse, kde proběhlo konečné focení
a rozdávání tradičních botiček, tentokrát perníkových. Poté se část výpravy utrhla ze řetězu
a vtrhla do hospody, aby se trochu osvěžila, další
část pokračovala spořádaně k rybníku, kde
na všechny čekal oběd takřka královský – opékání
buřtů na ohni. Děti nadchl úplně zelený vodník,
který se zjevil zpoza vrby a rozdával dětem
sladkosti. Po zaslouženém odpočinku a za všudypřítomného letního žáru jsme se hrdinně vypravili k domovu. Pro zajímavost – pochodu se
zúčastnilo 37 osob a rekordní počet kočárků –
celkem šest! Z letošního pochodu plyne jedno
důležité poučení – příští rok půjdeme opět
v dubnu. Poznámka na závěr: všechny děti, ženy
i muži došli v pořádku a bez újmy na zdraví
(o vlivu na psychiku nemáme dosud žádné
zprávy). Příští rok opět POCHODU ZDAR! ZDAR!
ZDAR! Hostouňští nadšenci
Milí kamarádi z Hostouně,
děkuji Vám za radost, Zdeněk
(Fotky z našich akcí www.umrtveni.rajce.idnes.cz)
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5. část - POVÍDÁNÍ NEJEN O KNÍŽKÁCH se Slávkou Kopeckou
spisovatelkou, nakladatelkou, kamarádkou, sousedkou a lidickou občankou z Oradourské ulice.
rozhovor připravuje: Zdeněk Fous
• Slávko, minule jsem musel vynechat pokračování našeho povídání. Celé číslo Zpravodaje bylo věnováno 70. výročí. O tvém
vztahu k Lidicím jsme ale před tím už mluvili… Konečně by tedy měly přijít otázky
na knížky. Jako novinářku, spisovatelku
a nakladatelku tě zná většina lidí a já nejspíš
nebudu originální, ale mohla bys mi odpovědět, kdy ti nějaký text poprvé vyšel tiskem?
• Poprvé? Marně vzpomínám…Myslím, že to
bylo v nějakém školním plátku vydaném v
několika výtiscích. Ale vím jistě, že mě vždycky
přitahovaly školní nástěnky, památníčky, noviny,
časopisy, knížky… Skládala jsem rýmovánky a
legrace ve stylu „láska, páska, vráska“ už jako
malá. Doma jsem měla skvělý vzor: máma měla
na všechno vždycky trefnou odpověď a třeba
celé dlouhé básničky ze školy si pamatovala až
do konce života. A to doslova. Ovlivnila mě tím.
Často mi zpívala krásné písně o tom, jak „Hrál
mladý cikán pod zámkem“ a recitovala mi na
požádání Krále Lávru a když jsem moc zlobila,
tak spustila Osiřelo dítě… A měla vkus: milovala
Jaroslava Seiferta… Zkrátka já už jako malá
rychle pochopila, že v řeči a ve zpěvu lze najít cítila jako ryba ve vodě? To ne. Jsem nejradši,
úlevu, že je zkrátka fajn, když našinec svůj když mi uvaří někdo jiný – to si daleko víc pomateřský jazyk dobře ovládá. Cestou k poznání chutnám. Ale zmíněné tři kuchařky jsem sestajazyka jsem se pak vydala. Už jako holka, pak vila nejen z receptů, ale především z návštěv
vynikajících umělců kolem rodinného stolu.
studentka a nakonec novinářka a nakladatelka.
• Slyšel jsem, že jsi v nakladatelství začínala A byla to trefa do vkusu čtenářů. Mohla jsem
s kuchařkami, což byl v té době originál, klidně v této práci pokračovat a Jiřina
a pak se s nimi roztrhl pověstný pytel. Ty jsi Bohdalová si mohla s klidem otevřít hospodu.
Ale po těch třech knížkách jsme obě mířily už
ale vždycky měla dobré nápady.
• Ale já nezačínala kuchařkami! Nejprve jsem jinam. Já začala psát pro Jiřího Sováka a
odkroutila dvacet let v novinách. Otřískala jsem Vlastimila Brodského a teprve po úspěchu jejich
se v profesi a získala potřebné zázemí pro další knížek jsem si mohla své spolupracovníky mezi
práci: pro vydávání knih. Kuchařky, které jsem s špičkovými umělci vybírat. A teprve v té době
Jiřinou Bohdalovou sepsala po roce 1989 hned jsem cele ovládla nakladatelskou profesi.
tři, byly tak trochu z nouze ctnost. Kuchařky byly • Práce v novinách je nejlepší průprava
žádané téma, ale že bych se právě v kuchtění k psaní knížek. Mnoho vynikajících
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spisovatelů začínalo u novinařiny. Třeba
spisovatel Karel Čapek či Ota Pavel…
a vlastně i ty.
• Souhlasím… bez průpravy v novinách bych
v nakladatelování a psaní knížek patrně
úspěšně neobstála. Noviny jsou droga - když je
člověk mladý a plný sil… Knížky jsou zdánlivě
poklidnější profese, ale zároveň jde o dílo
daleko náročnější. Nehledě k tomu, že knížka
se vydáním stává trvalou hodnotou, což se
o novinách ani zdaleka říct nedá. Není přece nic
staršího, než včerejší noviny…
• Po roce 1989 jsi začala vydávat knížky.
Můžeš říci, co ta práce obnáší? Myslím si, že
mnoho čtenářů ani netuší, jak knížka vzniká.
Naučil jsem se vázat knížky, dokonce jsem
se tím nějaký čas, jako domácí pracovník,
živil. Když jsem v lidické knihovně bral
do ruky knížky, vždy jsem se podíval i
na vazbu. Ale pro vznik nové knížky je toho
jistě zapotřebí daleko víc…
• Vydání knížky je složitý a propletený proces.
Má tři hlavní a velmi těsně související strany.
Sepsat dobrou knihu je věc autora. Vydat ji je
věc nakladatele. Prodat ji je věc knihkupce
(distributora) … a čtenáře. Ty tři stránky musí
ladit a ten, kdo hlavně nese svou kůži na trh,
není jen autor, ale především nakladatel. Ten
musí udělat zásadní rozhodnutí co z nabídky
vydat a co ne. A odhadnout výši nákladu
a postarat se o kvalitu (výrobu, podobu,
vazbu…) knížky. O úspěchu díla ale vždy
rozhoduje jeho veličenstvo čtenář. Ten buď
koupí, nebo ne. A to je vždycky nervák…
• Můžeš prozradit kolik knížek jsi vydala?
Chtěl bych také dát na vědomí všem, kteří
mají knížky rádi, že od roku 2004, kdy je Veřejná knihovna Lidice na „staronovém“
místě, jsi do knihovny darovala mnoho nových knížek. Musel jsem pro tebe vytvořit
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dvě police, kde jsou knížky jen z tvého nakladatelství. Musím se zeptat nových knihovníku Jirky a Míši, jestli už nemuseli připravit třetí polici. Je to i rarita naší knihovny,
máme knížky od nakladatelky a spisovatelky,
která v Lidicích bydlí a pracuje. A
pro zajímavost dodávám, že jsi i naší
čtenářkou s pořadovým číslem: 14.
• Za dvacet let jsem vydala kolem 160 knížek,
na všech jsem se podílela buď jako
nakladatelka nebo spoluautorka, vždy jako
editorka, korektorka, písařka, většinou jsem
výrazně ovlivnila i výtvarnou podobu té které
knížky. Stokrát jsem celý náklad skládala z fůry
na fůru, ze skladu do skladu, vozila jsem palety
do distribucí a odvážela stohy knih z garáže
do garáže a kamkoliv bylo třeba… Jsem totiž
paličatý solitér, dělám nejradši všechno sama,
nemám a nikdy jsme neměla sekretářku, ani
písařku, ani korektorku, na všechny tyto profese
si najímám spolehlivé externí spolupracovníky.
I v mé práci jsou ale nejdůležitější nápady a já
ty své za těch dvacet let v knížkách uskutečnila:
například profilovou řadu memoárů, sebrané
spisy Jiřího Sováka, Oty Pavla, knížky Jiřiny
Bohdalové,
Marie
Kubátové,
Jindřišky
Smetanové, Olgy Sommerové, pana doktora
Mahlera, mladého Aleše Cibulky… Vydala jsem
obrázkové publikace z kreseb Jiřího Šlitra,
obrázky Ivy Huttnerové, Jiřího Wintra Neprakty. Básničky Jirky Žáčka, Jirky Slívy…
v řadě MINIMAX. V ní jsem vydala i veselou
gratulaci Karlovi Gottovi k jeho sedmdesátinám,
dodnes ji ode mne lidi žádají… Snažím se
vydávat vlídné, chytré, pozitivní a také veselé
knížky. Třebaže už, jak ráda říkám „couvám
do depa“. Mám už svá léta, nadřela jsem se
dost… Chci poněkud zvolnit a slibuju si to
dlouho. Ale už se do toho vážně dám!

Nepřehlédněte - INFORMACE Z REDAKCE ZPRAVODAJE
Protože se v redakci Zpravodaje OÚ Lidice sešlo opět hodně zajímavých příspěvků a fotografií
od našich dopisovatelů, a pro nedostatek místa je nebylo možné zařadit do tisku. Našlo se náhradní
řešení. Současně s elektronickým Zpravodajem bude vycházet i „PŘÍLOHA“, kterou najdete na
oficiálních webových stránkách obce Lidice, které pravidelně aktualizuje Bohumil Kučera člen OZ:
http://www.obec-lidice.cz/zpravodaje-ou-lidice/
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ÚČAST NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI V BĚLORUSKU – 1. část
text: Ing. Vladimír Kovačík, foto: Pavel Horešovský

Na pozvání Běloruského státního muzea historie
Velké
vlastenecké
války
/BSMHVVV/
ve dnech 14. až 18. května 2012 navštívili
Bělorusko a jeho hlavní město Minsk zástupci
Památníku Lidice. Posláním byla účast
a vystoupení na IV. Mezinárodním kongresu
a vědecké konferenci věnované tématu:
„Nacistické represálie a likvidace obcí a měst
v období II. světové války“. Hlavním posláním
tohoto mezinárodního fóra byla „Podpora rozvoje
mezinárodní komunikace, analýza národní
a společné evropské historie boj proti falzifikaci
historie a revizi výsledků II. světové války“.
Přítomni byli zástupci: z České republiky,
Slovenska, Makedonie, Německa, Itálie, Izraele,
Ruska, Ukrajiny.
Za českou stranu na tomto fóru přijali účast p.
Pavel Horešovský, historik Vojtěch Kyncl
a Vladimír Kovačík. Jednání bylo dvoudenní
a probíhalo v kongresovém sále moderní budovy
Běloruské Národní knihovny /BNK/. Všechny

účastníky kongresu přivítal a jednání zahájil ředitel
Běloruského státního muzea historie Velké
vlastenecké války p. Azaronok S.I. V jeho průběhu
v kategorii - přímých účastníků - vystoupil p. Pavel
Horešovský na téma „Zahynuvší lidické děti symbol zrůdnosti fašizmu, aktuálnost tohoto
tématu“. Jeho vystoupení bylo oceněno bouřlivým
potleskem. V neformální části pak následovala
řada osobních setkání a rozhovorů probíhajících
ve velmi přátelském duchu.
Obdobný průběh i uznání mělo i vystoupení
Dr. Vojtěcha Kyncla, který vystoupil na téma
„Vzpomínky v ruinách. Vyhlazovací válka
v českých a německých obcích“. Na závěr jednání
dvoudenního fóra, kde se v široké diskusi
vystřídalo mnoho domácích i zahraničních
vystupujících, byli vybraní představitelé oceněni
Pamětní medailí „Moskevského Muzea Velké
vlastenecké války 1941-1945“. Za českou stranu
byla tato pocta udělena řediteli NKP Lidice-Ležáky
Dr. Milouši Červenclovi.
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Ocenění v zastoupení převzal pan Pavel Horešovský. V následném doprovodném programu jsme
měli příležitost zhlédnout expozici /BSMHVVV/,
která je rozmístěna v osmi sálech a zahrnuje
předválečné období, napadení SSSR včetně
Běloruska. Významná část je zde věnována
partyzánskému odboji, který na území Běloruska
byl jednou z nejvýznamnějších forem odporu proti
německým okupantům, historickému obratu
průběhu války, mapující vítězný postup Rudé
armády přes Bělorusko a další země, až
po vítězného ukončení 2. Světové války a pád
Berlína. Součástí je expozice poválečné období
a znovuobnovení nejen Minsku /který byl z 85%
zničen/, ale fakticky celé země, která byla velkou
měrou postižena.
Velmi silným zážitkem byla návštěva Chatyně místa, které postihl podobný osud jako Lidice
a Ležáky. Jedná se o pietní území, které
symbolizuje tragický osud Běloruska v průběhu
II. Světové války, kde zahynula více jak čtvrtina
obyvatel /více jak 2,3 mil./, bylo zničeno více jak
9200 vesnic a 200 měst. Zajímavá byla návštěva
nově vybudovaného areálu v přírodě /přibližně
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50 km od Minsku/, kde je umístěna dobová
technika /nákladní auta, tanky, houfnice/
a to v prostoru navozující atmosféru válečné doby.
Toto místo slouží nejen k jeho prohlídce, ale jsou
zde pořádány ukázky dobových bojových akcí.
Stejně autenticky působí nedaleko odtud v lese
vybudována partyzánská základna, dávající
názorný a věrohodný obraz, jak zde partyzáni žili
/zemljanky, pro bojové jednotky, radistické
a velitelské/.
Zhotovena je zde i jakási dílna, kde bylo možné
opravovat či dokonce vyrábět jednoduché, ale
funkční ruční zbraně /minomety/ .Hlubokým
zážitkem, byla simulace bojové akce mezi
příslušníky Rudé armády a jednotkami SS
v dobových uniformách a zbraních/ a to vše
podbarvené dokonalou zvukovou kulisou. Oba
výše uvedené areály byly financovány
z prostředků soukromé firmy působící v daném
regionu. Obdobně zajímavá byla návštěva 100 km
severozápadně od Minsku vzdáleného „Mirského
zámku“, jehož počátky se datují okolo 15. století
a který je na seznamu UNESCO.
Dokončení příště
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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 - 1. část
vyprávění na pokračování připravuje: Zdeněk Fous
fotografie: Pavel Oslejšek z Kladna - Rozdělova
Nejlépe bude, když své vyprávění začnu pěkně
od začátku. V roce 2002 jsem sedával u jednoho stolu v Lázních Mšené s paní Anežkou
Hřebejkovou. Už podle jména mne napadlo jen
jediné, a uhodl jsem. Je to maminka filmového
režiséra Jana Hřebejka. V roce 2010 mi
zatelefonovala, že manžel její vnučky Adam
Dvořák, bude producentem filmu Lidice a jestli
bych mu nemohl s něčím pomoci. Jednalo se
o navázání písemného kontaktu se ženami,
které se jmenují Lidice. Protože většina těchto
žen mluví španělsky, rozhodl jsem se, že se
pokusím, prostřednictvím facebooku, požádat
tyto ženy o adresu. Z filmového štábu jim byla

zasílána čepice s logem „Lidice žijí dál“. Od nich
se požadovalo jediné, nechat se v čepici
vyfotografovat, aby tyto snímky mohly být
zařazeny do závěru filmu. Kdo jste tento film
viděl, můžete porovnat výsledek mého snažení.
První kontakt jsem navázal s Peruánkou Lídicí
Watkin, která žije v USA. Bylo to 28. září 2010.
Do dnešního dne se mi přihlásilo 154 žen, které
se jmenují Lidice. (uvádí se, že jich bude ve
světě, převážně v Americe, více jak 1000).
4. prosince 2010 jsem získal odpověď od Lídice
Robinson, Ekvádorky žijící v Buenos Aires
v Argentině. Dozvěděl jsem se, že je operní
pěvkyně, (mezzosoprán) v divadle opery Teatro

Cólon (Kolumbovo divadlo). Protože mám rád
divadlo, brzy jsme se spřátelili, poněvadž jsme
si měli o čem psát. Lídice mě mile překvapila,
protože o naší obci věděla mnohé, jak o její
historii, tak i současnosti. Znala velice dobře
českou kulturu, od hudebních skladatelů až
po kulturní památky Prahy. Přála si, abych ji
zasílal fotografie z Lidic, které mi nafotil Pavel
Horešovský. Poslal jsem jí také snímky
z Adventního koncertu 2010, Vítání jara
v Lidicích na pietním území 2011, a to ji velice
okouzlilo. Začala se od té doby ptát na děti
ze souboru DUHA a na učitelku Annu. Což je
vedoucí vychovatelka buštěhradské školní
družiny, Anna Holeyšovská, známá v Lidicích
spíše pod jménem „Anička“.
V lednu 2011 mi Lídice poslala k narozeninám
MP3 s nahrávkou jejího zpěvu. Byla to Ave
Maria od Franze Schuberta. Nahrávku
jsem přeposlal řediteli Památníku Lidice
JUDr. Milouši Červenclovi, a on mi okamžitě
odepsal, že ho zpěv Lídice Robinson velice
nadchl. Požádal mne, jestli bych mohl Lídici
napsat, že by si přál, zdali by zazpívala
na Děkovném koncertu 9. června 2012. Lídice
odepsala, že by se uvolnila z divadla a ráda
do Lidic přijela.
Pak už všechny „úřední“ záležitosti vyřizovala
v anglickém jazyce Mgr. Ivona Kasalická.
O zajištění letenky a ubytování se postarala
asistentka ředitele Renata Hanzlíková.
V úterý 7. června nastal ten den, kdy kurátorka
Lidické galerie Mgr. Luba Hédlová jela přivítat
Lídici Robinson na letiště Praha – Ruzyně.
Letadlo přistálo se zpožděním. Po vyřízení
všech náležitostí se Lídice Robinson ubytovala
v hotelu KRYSTAL v Praze – 6. Druhý den
vedla první cesta, za doprovodu paní Luby
Hédlové a Moniky Vaňhové, (Štrougalové)
do Památníku Lidice. Uvítal ji zde ředitel PL
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Milouš Červencl. (viz fotografie). Další cesta vedla za dětmi a paní vychovatelkou Aničkou
Holeyšovskou do školní družiny v buštěhradské
škole. Všichni se na Lídici velice těšily, vždyť si
už dlouho spolu dopisovaly. Od 4. dubna 2012
se stala Lídice Robinson kmotrou jejich
pěveckému souboru DUHA. Děti si na setkání
připravily dárky, písničky i se tancovalo.
V družině bylo pěkně a veselo.

Na závěr setkání ve školní družině Lídice Robinson položila kytičku u pamětní desky lidickým dětem, které do buštěhradské školy chodily, ale po 10. červnu 1942 se už nikdy do školy nevrátily,
protože byly zavražděné v koncentračním táboře v Chelmu.
13. srpna oslaví Lídice Robinson 39. narozeniny. Přejeme ji vše hezké. „Lídice, feliz cumpleaños“.
(pokračování příště)
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE - NABÍDKA Z NOVÝCH KNIH
text: Zdeněk Fous
• Milí čtenáři i noví zájemci o čtení, oznamujeme Vám, že 18. července t.r.
jsme obdrželi do knihovny nový soubor knih z výměnného fondu Středočeské
vědecké knihovny Kladno. Celkem 166 knih. Z této nabídky uvádíme některé tituly knih.
Francková, Zuzana:
Hill, Susan:
Mráz, Igor:
Javořická, Vlasta:

Prázdninová láska
Žena v černém
Myslivci z hor
Ve vichřici života

Fousek, Josef:
Harris, Lee:
Nečas, Luboš:
Mueller, Dagmar H.

Dobré jitro, člověče
Vražda na apríla
Milena Dvorská
Zuzka a poníci

• Děkujeme Pavlu Horešovskému, který přivezl z návštěvy Minsku (viz článek na str. 16 - 17)
do naší knihovny krásné obrazové knihy.
DĚDICTVÍ BĚLORUSY, PARTIZÁNSKÝ ALMANACH, UCHOVÁNÍ PAMĚTI NA ROK 1941-1945.
(knihy jsou v azbuce)
NEJMLADŠÍ ČTENÁŘKA NAŠÍ KNIHOVNY

Jaruška Černá a RÁKOSNÍČEK

VÝLOHA NAŠÍ KNIHOVNY

nová výzdoba z MŠ Lidice

Všechny čtenáře do knihovny srdečně zveme, rádi Vám další knihy z nové nabídky osobně
představíme. V měsíci srpnu 2012 vždy ve čtvrtek od 16.00 - 18.00 hodin.

Ve čtvrtek 30. srpna bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
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