Zpravodaj
Obecního úřadu Lidice
Červen 2012 · číslo 6 · ročník 16 · zdarma

POEZIE NA VOLNÉ NOZE - z knihy autorských básní a ilustrací dětí
buštěhradské školní družiny - listopad 2011
uspořádala a fotografovala: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ZŠ a MŠ Oty Pavla

Klára Mrkvičková 7 let, Zuzana Veselá 7 let, Stela Sochrová 7 let, Zuzana Kuthanová 7 let,
Jana Kuchařová 7 let, Barbora Veselá 7 let, Tereza Sládková 7 let

Socho, socho, sošičko,
pousměj se maličko.
Pousměj se třeba víc,
pro děti ze starých Lidic.
Údolím do ticha
vede kamenná cestička,
po ní jde malá holčička.
A pak odchvátá a řekne dál:
„Maminko má, já ráda tě mám.“
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Fotografie k titulní stránce - zleva: 1) Klára Mrkvičková, 2) Zuzana Veselá, 3) Stela Sochrová,
4) Zuzana Kuthanová, 5) Jana Kuchařová, 6) Barbora Veselá, 7) Tereza Sládková

DĚKOVNÝ KONCERT PRO LIDICE - 9. června 2012 - od 20.00 hodin
• místo: Památník Lidice nádvoří před glorietem
• úvodní slovo předsedkyně PS PČR Miroslavy Němcové
• státní hymna v provedení sboru DUHA žáků družiny při ZŠ Buštěhrad, DS Plamínek,
DS Sluníčko, DS TELČísla, DS Ondrášek a DS Jizerka
• báseň „Pro děti z Lidic“ přednes – žákyně družiny při ZŠ Buštěhrad (viz titulní stránka a foto)
• báseň Marie Uchytilové „Nesmlouvej se mnou“ recituje: Máša Málková
• účinkují: komorní orchestr Queens of classic řídí: Jan Šrámek
• Marta Hanfová - soprán
• Lídice Róbinson - mezzosoprán
• Václav Hudeček - housle
• Martin Fila, Marcel Javorček - klavír
• Žofie Vokálková - flétna
• Waltr Hoffbauer - trubka
• Vejvodovo trio
• moderují: Jitka Moučková, Jiří Vaníček
• rozsvěcení svící na místě původních domů „Světla z lidických oken“ s účastí všech
dětských sborů

Vstup je zdarma a pro všechny, kdo mají k Lidicím vztah.
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ČASOVÝ PROGRAM PIETNÍ VZPOMÍNKY A DOPROVODNÝCH AKCÍ K 70. VÝROČÍ
VYHLAZENÍ OBCE LIDICE 10. ČERVNA 2012
Pietní vzpomínka
09:45
10:00
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15

– 10:00
– 10:40
– 10:45
– 10:50
– 10:55
– 11:00
– 11:05
– 11:10
– 11:15
– 11:40

Přesun hostů od muzea ke společnému hrobu
Kladení věnců u společného hrobu
Státní hymna – ženský pěvecký sbor Smetana
Přivítání ředitelem Památníku Lidice
Hlavní projev
Modlitba kardinála Dominika Duky OP
Vystoupení předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky
Poděkování ředitele PL a pozvání k přehlídce dětských sborů
Vystoupení sboru Smetana (Kantáta Lidice od J. Holíka)
Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu

Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý den zdarma.
11:30 – 11:40
11:45 – 12:00

12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 14:00

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“
Přijetí vedoucích sborů 1. místopředsedou Senátu P ČR
Přemyslem Sobotkou, starostkou obce Lidice a ředitelkou přehlídky
Slavnostní zahájení – 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka,
Čestná stráž Armády ČR, Ústřední hudba Praha, vystoupení
Anety Langerové
Vystoupení sboru Světlušky
Vystoupení sboru z anglického města Stoke-on-Trent
Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR

REMEMBER LIDICE - VZPOMÍNKA K 70. VÝROČÍ VYHLAZENÍ LIDIC V USA
text: Šárka Kadlecová, foto: Jan Sklenička

V roce 2009 jsem byla na studijním pobytu na
univerzitě v Minnesotě. Jako emeritní profesor
tam působil český krajan dr. Mestenhauser,
který v roce 1948 emigroval a dlouhodobě žije
v USA, kde působil i jako honorární konzul
pro oblast Středozápadu. Během stáže jsem
s ním konzultovala diplomovou práci a celkově
studium v USA. Při společných hovorech o dějinách Československa přišla řeč i na příběh mé
rodiny z Lidic. Darem jsem panu profesorovi poslala knihy „Lidice – příběh české vsi“ a knihu

mé tety „Jako chlapce by mě zastřelili“. Knihy se
mu velice líbily a požádal mě o zaslání anglických vydání do knihovny krajanského kulturního
centra v Minneapolis.
Minulý rok na podzim se mě pan profesor zeptal, zda by bylo možné uskutečnit besedu
s mou babičkou a pratetou prostřednictvím
SKYPE hovoru. Protože se nám návrh líbil,
souhlasily jsme. Technického zajištění se ujal
bratranec Vítek a já jsem měla na starosti organizaci a přípravu struktury přednášky
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a její tlumočení do angličtiny. Dne 21. dubna
jsme v 16.00 hod. (v 9.00 hod. tamějšího času)
s babičkou a pratetou zasedly u Skleničků
před počítač.
Zatím se v jedné univerzitní budově
v Minneapolis shromáždilo publikum. Vítek
spustil SKYPE a videokameru a napjatě jsme
čekali, zda se dostaneme přes oceán. Dopadlo
to výborně.
Ve vyhrazených dvou hodinách jsme
posluchače seznámily s historií Lidic, včetně
osobních příběhů a vzpomínek.
Na závěr jsme zvládly zodpovědět několik zajímavých dotazů, které se týkaly především života po válce a prožívání celé tragédie.
ŽIJÍ LIDICE V KAŽDÉM MĚSTĚ???
Téměř v každém městě, vesnici v Čechách
ve Slezku i na Moravě nalezneme ulici, (Lidická,
Lidických žen, apod.) Prosíme Vás, pošlete
nám fotku ulice i s Vámi u názvu ulice a napište
město, vesnici, ve kterém se nachází! Foto
může být z vaší návštěvy v obci či městě
na e.mail: havlujova.gabriela@seznam.cz
Do 31. prosince 2012. Děkujeme. (Některé
z vás vylosujeme a dostanete knižní publikace
z Památníku i Obecního úřadu Lidice).
Fotografie: místostarosta Lidic Tomáš Skála
se synem Tomášem. Zlín – Lidická ulice.
*Ahoj Zdeňku, vyrazili jsme s rodinkou na pietní
vzpomínku do Prlova a na Ploštinu. Posílám
z telefonu fotku ze Zlína.
Měj se hezky, zdraví Skálovic rodinka
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S posluchači jsme mohly dobře komunikovat,
neboť jsme na obrazovce viděly přednáškovou
místnost a několik tváří přítomných.
Blíže nám pak byli prezident Českého
a slovenského centra, který kladl dotazy, a pan
profesor, jenž setkání zahájil a nakonec nám
děkoval. Prezident Českého a slovenského
centra v Minnesotě Allyn Johnson po přednášce
vzkázal: „Děkujeme vám za dojemný popis lidické tragédie. Vaše přednáška na nás velice
zapůsobila. Někteří diváci plakali, když jste
vyprávěly svůj příběh.“
Ředitelka Renata Tichá dodala: „Byla to pro nás
v Minnesotě jedinečná příležitost dozvědět se
o masakru v Lidicích.“
Pro účastnici Beu Fleming byl SKYPE rozhovor
zajímavý a dojemný, především, když zjistila, že
je oběma sestrám a jejich rodině věnována celá
strana 38 v knize o Lidicích.
„Teď doufám, že navštívím Památník Lidice, až
příště pojedu do České republiky“, sdělila.
Účastníci poté shlédli, podle jedné studentky
velmi silný, film „Lidice“.
Byla to patrně první veřejná vzpomínka
na letošní sedmdesáté výročí lidické tragédie,
a na tak vzdáleném místě.
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JUBILANTI V ČERVNU
Květuše Formánková
Helena Malá

4. 6.
6. 6.

70 let
89 let

Ladislav Huml
Vladimír Tříska

17. 6.
27. 6.

82 let
81 let

Vážení jubilanti, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji Obecnímu úřadu Lidice v čele s paní starostkou Veroniku Kellerovou za blahopřání
a dárkový koš k mým narozeninám.
Jaroslav Mezera, Lidice

PODĚKOVÁNÍ PAMÁTNÍKU LIDICE OD NAŠICH (přespolních) ČTENÁŘŮ
• Dobrý den, dnes 19. dubna 2012 jsem spolu s 37 deváťáky naší základní školy absolvovala
komentovanou prohlídku Vašeho památníku a musím poděkovat nejen všem zaměstnancům
za bezproblémový chod a dechberoucí zážitky z expozice (a též bezchybného stavu celého
památníku i jeho okolí), ale hlavně paní Marii Borové, která se nám po celou dobu exkurze
věnovala. Objíždím s žáky již řadu let mnoho významných míst po celé republice, ale přístup s tak
úžasným vhledem do duše žáků jsem zřejmě ještě nezažila... Také proto prvně píši pochvalný
e-mail, protože - jak učím i své žáky - dobré věci by se měly chválit veřejně.
Srdečně zdravím ještě jednou do Lidic a děkujeme všem za výjimečný zážitek!
Mgr. Anna Šalanská, ZŠ Chlumec, okres Ústí nad Labem
P. S. - Také děkujeme za krásné knihy, které nám byly věnovány zdarma u příležitosti výročí oné
neblahé události. Jistě najdou své místo v naší školní knihovně!

UCTĚNÍ OBĚTÍ HEYDRICHIÁDY
V den 70. výročí vyhlazení obce Lidice německým nacisty se připojte
i Vy k uctění památky všech obětí Heydrichiády.
Minutou ticha uctíme nevinné oběti nacistického běsnění na území našeho
státu v rámci pietní vzpomínky v Lidicích 10. června 2012 ve 12.00 hodin.
Vzpomeňme v každé obci naší vlasti v uvedený čas na všechny oběti
a věnujme jim minutu ticha! Pro budoucnost našich potomků řekněme jasné
NE! Jakékoliv formě neonacismu, antisemitismu a rasismu.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU - DAGMAR DOST - NOLDEN, MAYBE BEING - obrazy, sochy,
objekty. Památník Lidice 28. 6. - 26. 9. 2012. Vernisáž: 28. června 2012
v 18.00 hodin. Výstavu uvede: Luba Hédlová, kurátorka výstavy. Pořadatel
výstavy: Památník Lidice. Grafický design: Tereza Veselá. Výstava potrvá
do 26. září 2012, otevřeno denně 10.00 - 17.00 hod.

…další informace o obci naleznete na - http://www.obec-lidice.cz/
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LIDICE BUDO U ŽÍT text: Antonín Topič, (87 roků) Buštěhrad

V letošním roce vzpomínáme již 70. výročí lidické tragédie, kdy 11. června 1942 vydala
Česká tisková kancelář v tzv. Protektorátě
Čechy a Morava, hrůznou úřední zprávu
o Lidicích.
„Za pátrání po vrazích SS-Obergruppen-führera
Heydricha byly zjištěny nezvratné důkazy, že
obyvatelstvo obce Lidice u Kladna poskytovalo
podporu a pomoc okruhu pachatelů, kteří přicházeli v úvahu. V závěru úřední zprávy bylo
uvedeno, že obyvatelé této vesnice svou činností a podporou vrahů SS-Obergruppenführera Heydricha se co nejhrubším způsobem
provinili proti vydaným zákonům, proto byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračního tábora a děti dány na náležité vychování. Budovy v obci byly srovnány se zemí
a jméno obce vymazáno.“
Toto nehorázné a vymyšlené, lživé obvinění
bylo záminkou, jako akt msty, bezohledného
útisku a pošlapání veškeré lidskosti. Lidice,
malá prostá, česká, převážně dělnická obec,
žila spořádaným a klidným společenským životem. Příprava a datum ke zničení Lidic byla
Němci utajovaná a obyvatelé Lidic a Buštěhradu
nic netušili. Až v noci z 9. na 10. června roku
1942 byl nápadný průjezd kolony nákladních aut

Buštěhradem plně obsazených ozbrojenými
německými vojáky, směřujícími do Lidic.
Proto již za svítání ráno 10. června se začínali
scházet u autobusové zastávky u „Macíků“
buštěhradští občané k objasnění této neobvyklé
situace. V tomto shromáždění jsem byl také
od rána přítomen, bylo mi 15 roků.
První informaci, že se v Lidicích něco připravuje, jsme dostali od pana učitele Ladislava
Šimandla, který byl řídícím učitelem lidické
dvoutřídky, ale bydlel v Buštěhradě a do školy
docházel do Lidic každý den pěšky. Ve středu
ráno 10. června na silnici do Lidic byl, ale zadržen ozbrojenou stráží a po zjištění totožnosti,
byl vrácen zpátky do Buštěhradu. Po návratu
nám sdělil, co zažil a že silnice do Lidic je oboustranně uzavřená.
První lidický občan Václav Jelínek přijel na kole
z noční směny z blízkého dolu ve Vrapicích kolem 7 hodiny ranní. Pocházel z Buštěhradu
a oženil se do Lidic, kde také s rodinou bydlel.
U autobusové zastávky debatoval a radil se
s přítomnými staršími občany, jak se má ve své
situaci zachovat. Po vážném odhadnutí možností, se rozhodl, že do Lidic odjede, že tam má
ženu a malé dítě a ničím se neprovinil a byl přesvědčen, že se mu nic nemůže stát.
Po svém rozhodnutí nasedl na kolo a odjel
do Lidic, aby se už nikdy nevrátil. Bylo mu
teprve 23 roků.
Barbarský zločin spáchaný na Lidicích otřásl
celým civilizovaným světem. Obrovskou odezvu
měl lidický zločin zejména na Americkém kontinentě a ve Velké Británii „Lidice budou žít“
(Lidice shall live), kde před mnoha továrnami
po celé Anglii byly pořádány sbírky na odčinění
škod způsobených německými nacisty.

NÁVŠTĚVA PARKU LIDICE VE MĚSTĚ CREST HILL - USA

text: Antonín Topič

V roce 2006 při návštěvě v USA ve městě Chicago u své vnučky, jsem využil možnosti navštívit
město Crest Hill ve státě Illinois, vzdálené 80 mil západně od Chicaga.
V tomto městě byl uzavřený park městské části pojmenován Lidice, kde se při každém výročí
vyhlazení Lidic koná pietní shromáždění k uctění památky Lidic za účasti občanů ze širokého okolí
komunity Česko-Slovenských občanů, kteří žijí v USA, představitelů města a čestných hostů.
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provede městem a ukáže Park a Památník.
Po návratu s námi starosta s přítomnými úředníky uspořádal v reprezentační síni Městské
knihovny malou improvizovanou tiskovou konferenci o Lidicích. Kde jsem také vzpomněl na našich pět lidických spolužáků ze třídy, kteří se
s námi loučili koncem června roku 1940 v buštěhradské Měšťanské škole, na závěr povinné
školní docházky.
V té době nikoho z nás nenapadlo, že našim
patnáctiletým kamarádům zbývají jen pouhé dva
roky života.
Naše návštěva v roce 2006 v USA potěšila starostu města Nick E. Churnovice natolik, že nám
poslal oficiální pozvání na Lidický ceremoniál,
konaný v červnu roku 2007.
Oficiální pozvání jsem obdržel i v dalším roce
2008 a to i se žádostí o vystoupení na pietním
aktu, jako host a pamětník Lidické tragédie.
Postupně docházela pozvání k účasti na další
výročí, na které jsem se již omluvil z důvodů fyzické náročnosti daleké cesty a mého vysokého
věku. Ale navázaná přátelství trvají.

Dále byl vybudován na čelném místě města
památník o zavražděných obětech a zničení
obce Lidice.
Při příjezdu do města jsme si pro orientaci obstarávali plán města na Městském úřadě. Když
tamní úřednice zjistila, že jsme z Evropy,
z České republiky a navíc z Buštěhradu, který je
vzdálen 2 kilometry od Lidic a že já jsem ještě
jeden z mála žijících pamětníků lidické tragédie,
zavedla nás ke starostovi města panu
Nick E. Churnovicovi, který nás srdečně přivítal,
jako vzácné hosty z České republiky. Okamžitě
přerušil práci v úřadě s nabídkou, že nás
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Po návratech z USA jsem si vždy uvědomoval
jakou úctu a vřelý vztah mají stále k Lidicím i
po letech, obyčejní lidé vzdálení tisíce kilometrů
od České republiky. *Popis fotografií z archivu
pana Antonína Topiče: 1. foto - pojmenování
LIDICE PARK, 2 - foto - umístění Památníku
ve městě, 3 - foto - starosta Crest Hill
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Nick E. Churnovic - při slavnostním zahájení
pietní slavnosti - 8. června 2008, 4 - fotoU Památníku starosta Crest Hill Nick
Churnovic a Antonín Topič
*Poznámka redakce: Děkujeme paní Daně
Musilové, sousedce pana Topiče, která ochotně
přivezla, jak fotografie, tak i rukopisy příspěvků.

BESEDY „LIDICKÝCH“ SE ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
foto: Pavel Horešovský a Olga Zubová
fotografie zleva: 1. beseda v Kolíně - 23. 4. 2012, 2. beseda v Teplicích - 24. 4. 2012, 3. beseda
Zruč nad Sázavou - 9. 5. 2012, 4. beseda v Čáslavi 10. 5. 2012 - spojená s návštěvou Kutné Hory.

• Vážená sestro, dovolte, abych Vám za nás Lidické poděkoval za sjednání besed, na kterých jsme měli
možnost vyprávět mladé generaci, která válku neprožila o tragédii, která postihla naši obec. Též Vám
velice děkuji za pozvání do Vaší galerie a za zajímavý a zasvěcený výklad o Kutné Hoře. Za účastníky
besed bratr Pavel Horešovský, Lidice
• Dobrý večer! Děkuji za zásobu fotografií i za hezká slova. Bylo mi ctí poznat lidické děti, lidické přeživší
a ráda jsem s vámi spolupracovala. Snad jsem alespoň malinko přispěla k šíření povědomí o lidické
tragédii, což považuji za velmi důležité. Budete-li mít chuť, můžeme v besedách pokračovat
po prázdninách. Srdečně zdraví Olga Zubová, Kutná Hora

Zpravodaj OÚ Lidice

červen 2012

9

ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE OPĚRNÝCH ZDÍ A OBJEKTU IN MEMORIAM
text: http://www.lidice-memorial.cz/, foto: Pavel Horešovský

Jednalo se o poměrně rozsáhlý objem zemních,
stavebních a kamenických prací, které byly realizovány v úctyhodném tempu. Zahájeny byly
po nezvykle dlouhém schvalovacím procesu až
v polovině listopadu minulého roku a řada
odborníků nevěřila tomu, že lze rekonstrukci
dokončit ve stanoveném termínu, kterým byl
30. duben 2012. Dlužno dodat, že nám přálo
i štěstí s poměrně mírnou zimou. Památkáři

navíc ocenili vysokou kvalitu kamenických prací
se značně zvětralým pískovcovým obkladem.
Škoda, že tak kvalitní a citlivá práce není
odvedena i na jiných historických památkách,
například na Karlově mostě v Praze. Stavitelství
Kladno potvrdilo, že k objektům Památníku
Lidice přistupuje historicky obezřetně a že si je
plně vědomo o jak celosvětově významnou
památku se v Lidicích jedná.
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
připravil: Zdeněk Fous
• V měsíci březnu, letošního roku, jsem od pana Adama Dvořáka - producenta filmu LIDICE,
obdržel e.mail. Psal mi, jestli bych mohl informovat Lídici Róbinson, že v rámci promítání filmu
LIDICE v Argentině, bude film promítán 9. - 10. 5. 2012 i na Velvyslanectví ČR v Buenos Aires.

Srdečně vás zveme na promítání filmu režiséra Petra Nikolaeva, podle scénáře Zdeňka
Mahlera, který bude představen v Buenos
Aires v rámci evropského filmového festivalu.
Máte možnost film vidět ve středu 9. května
v Italském kulturním institutu v 18.00 hodin
nebo ve čtvrtek 10. května v prostorech
Alianza Francesa (Avenida Cordoba 936/946)
ve 21:00 hodin. U tohoto promítání bude
přítomen producent filmu Adam Dvořák.

• Ve čtvrtek 10. května mi napsal manžel Lídice
Róbinson, operní zpěvák - tenor z Ekvádoru
Juan Borja.
• Zdeňku, byl jsem dnes ve čtvrtek 10. května
2012 s Lídice Róbinson, na slavnostním
promítání filmu LIDICE, které se konalo
na Českém velvyslanectví v Buenos Aires. Díky
za upozornění. Posílám ti fotografii Lídice
s DVD filmu. Další ti už napíše sama Lídice.
• Milý Zdeňku, dnes jsem byla na „mém“ filmu
„LIDICE" se šokujícími záběry. Bylo mi
nesmírným potěšením, setkat se s českým
filmařem Adamem Dvořákem. Tento film je
založen na příběhu ze skutečného života,
k němuž došlo během 2. světové války.
Z lidského hlediska líčí „Holocaust Lidice“

Ju an Bo rj a
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jsou to děsivé stránky v dějinách, v němž česká obec byla vyhlazena nacisty, a která byla schopna
najít odvahu i sílu pro obnovu, a stala se skutečným příkladem pro celé lidstvo. Posílám ti také fotku
setkání z promítání filmu „Lidice" na Velvyslanectví České republiky. Nechtělo se mi z filmového
představení a milého setkání ani odejít, bylo tam tak pěkně, jak jsem i očekávala. Díky za všechno.

Popis fotky - zleva: Ondřej Pometlo - (Velvyslanectví ČR v Buenos Aires -velvyslanecký tajemník,
politické vztahy, tisk, školská spolupráce, vládní stipendia, krajané, vedoucí konzulárního úseku),
Juan Borja, manžel, Adam Dvořák, syn Adámek (6 roků) a Lídice Róbinson.
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Zdeňku, ve čtvrtek 7. června 2012 přijedu do Lidic. Na slavnostním koncertu chci svým
zpěvem vyjádřit poděkování obci Lidice za všechny ženy, mé sestry z celého světa, které
hrdě nosíme jméno Lidice. Těším se moc na vás všechny.
Na shledanou v sobotu 9. června ve 20.00 hodin u muzea Památníku Lidice. Lídice Róbinson

● DŮLEŽITÁ INFORMACE: Pane Fousi, ještě jsem málem zapomněl, podařilo se mi domluvit
zcela mimořádně, že v den výročí 10. června 2012 půjde film LIDICE v České televizi. Původně měl
jít až s půlročním zpožděním na podzim.
Zdraví, Adam Dvořák - Praha

NÁVŠTĚVA KT RAVENSBRÜCK A MĚSTA BERLÍN - REINICKENDORF
text i foto: Pavel Horešovský - předseda ZO ČSBS Lidice

Ve středu 2. května 2012 ředitel Památníku
Lidice Milouš Červencl, Lubomíra Hédlová
a Pavel Horešovský navštívili koncentrační
tábor Ravensbrück, kde položením kytice růží
uctili památku Lidických žen, které zde během
věznění položily život. Při této příležitosti, byla

předána pamětní deska, která zde bude
14. června 2012 odhalena.
Kytice růží byla také položena před radnicí
čtvrti Berlína - Reinickendorf.
(*popis fotografií: 1, 2, 3 - KT Ravensbrück,
4 - Pomník před radnicí čtvrti Reinickendort.)
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Pokud některé své články o lidických akcích
končím postesknutím nad malou účastí Lidických, pak tentokrát musím (ale rád) udělat výjimku. Na vzpomínce a připomenutí státního
svátku k ukončení 2. světové války se 8. května
sešlo nezvykle hodně místních občanů všech
věkových kategorií. U společného hrobu lidických mužů na pietním území jsme položili věnec, pan místostarosta Tomáš Skála promluvil
krátce ke shromážděným a my jsme každý sám
za sebe věnovali tichou vzpomínku … Já například na zcela konkrétní dva lidické muže ze 173
zastřelených a zde ve společném hrobě pochovaných.
Oba lidičtí muži byli totiž mými předky – pan
Václav Nechvátal (*1873) a pan Josef Zbrojka
(*1895). Ten první byl otcem mé prababičky
(tedy vlastně prapradědeček) a druhý byl mým
pradědečkem. Jejich podobu znám pouze z fotografií a o jejich životě vím jenom to, co mi
řekla babička. V roce 1942 už byl Václav
Nechvátal v důchodu, ten rok by mu v září bylo
69 let. Necelých dvacet posledních let prožil
v Lidicích, když předtím dělal šafáře – správce
statku - v obci Zhoř (okr. Rakovník). Josef
Zbrojka se přistěhoval do Lidic v roce 1912
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(bylo mu 17 let), o tři roky později narukoval
na frontu, přeběhl do ruského zajetí a po válce
se do Lidic znovu vrátil, oženil se, pracoval jako
mistr „na martinkách“ v Poldině huti, měl dvě
dcery, dvě políčka a maličké hospodářství. Jeho
život skončil výstřelem popravčí čety v pouhých
47 letech.
Tak právě na ně jsem zavzpomínal a také si
připomenul onu větu, kterou můžeme číst
na zídce v blízkosti hrobu - „Ač mrtví, stále
bojují.“ Čest jejich památce.
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4. část - POVÍDÁNÍ NEJEN O KNÍŽKÁCH se Slávkou Kopeckou
spisovatelkou, nakladatelkou, kamarádkou, sousedkou a lidickou občankou z Oradourské ulice.
rozhovor připravuje: Zdeněk Fous
• Slávko, nevím, jestli to naše povídání do lidického Zpravodaje nevypadá na první pohled, jakoby „předpřipravené“. Ale musím
vše uvést na pravou míru, neboť ty předem
nevíš, na co se tě budu příště ptát. Měl jsem
určitou představu pro zadávání nových dotazů, ale rád bych se nyní přizpůsobil i tématu tohoto červnového čísla Zpravodaje.
Většina příspěvků se bude vztahovat
k 70. výročí lidické tragédie. Od tvé
maminky, která se dožila vysokého věku,
jsem se hodně dozvídal o starých Lidicích.
Ona si pamatovala jak na své spolužáky
z Lidic, tak i jména kluků se kterými ráda
tancovala. Mohla bys mi říci, kdy ses
o Lidicích, jako malá holka, dozvídala ty?
• Jako úplně malá holka jsem v šuplíku doma
v kredenci našla divnou fotografii. Nebylo na ní

nic než valící se kouř odněkud z údolí. Nikde nikdo, ani jeden člověk, jen ten kouř. Nepochopitelné. Tak jsem se doma zeptala na tu fotku.
A tak jsem se také poprvé dozvěděla o Lidicích.
O jejich osudu.
Fotku poslal na tehdejší adresu mých rodičů
někdo z Buštěhradu, amatérský fotograf.
A protože máma mnoho lidických dobře znala,
vyprávěla mi pak o jejich osudu
s velkým pohnutím. Říkala mi: „Mládenci z Lidic
mi na tancovačkách v Buštěhradě, třeba
u Koulů, na Krétě nebo na Kahanci, nadbíhali

(máma byla fešanda!) a kdybych si byla některého z nich vybrala, čekal by i na mně hrozný
osud. Byla jsem tomu hodně blízko. A pak dodávala: „Kdybych si byla některého toho lidického fešáka vzala, ty bys jen těžko mohla být
na světě!“ V hlavě jsem si to tenkrát srovnávala
všelijak… ale už jsem věděla, co jsou Lidice.
• Uvědomil jsem si, že ve starých Lidicích
býval mlýn, ale o pekařích nevím. Nevyprávěla ti maminka, že by Kváčovi - pekaři dodávali chléb a další pečivo i do Lidic?
• To nevím, ale myslím, že to tak nebylo. Vždyť
jen v Buštěhradě bylo několik pekáren – a
všechny se uživily. Domnívám se tedy, že lidický pekař živil svou obec sám. Bez dalších
dodávek odjinud. Ale zeptej se na to pamětníků,
já to nevím.
• Narodil jsem se v Buštěhradě, takže návštěva Lidic byla pro mne samozřejmostí.
Později jsem do Lidic, coby kluk, jezdil často
na kole. V muzeu, které bylo v budově, co je
dnes klubovna Mysliveckého sdružení OREL
Lidice, jsem byl mnohokrát. Ve třídě byli našimi spolužáky děti z Lidic. Ptám se proto,
jelikož jsem se v poslední době doslechl
i z rozhlasu, že se v minulosti do Lidic prý
jezdilo na školní výlety tzv. „dobrovolně-povinně“. Jak jsi na tom byla ty, když jsi navštěvovala školu ve Veltrusech?
• Na školním zájezdě jsem v Lidicích nikdy nebyla. Ale do Buštěhradu, než jsme se tam znovu
nastěhovali, jsem jezdila za tetami a strýčky.
A tehdy jsem také poprvé při procházce
navštívila pláň a staveniště… rodící se nové
obce Lidice. Kde by mě tenkrát napadlo, že
v jednom z těch pěkných domků budu na stará
kolena spokojeně bydlet a pracovat?
• Naše generace si však už připomíná jen
nové Lidice. Ve vzpomínkách kapelníka
Ladislava Humla se psalo o jazzovém
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orchestru STYL. Mohla, bys mi něco povědět, co ty a populární „čaje“ v Lidicích,
a vůbec i „lidický kulturák“?
• To byla krásná éra, ráda vzpomínám. Na čaje
jsem s buštěhradskými spolužáky taky chodila,
třebaže ne příliš často. Hrála jsem volejbal
za Buštěhrad a za dorost Slavoje Praha, víc
času než na parketě jsem trávila na hřišti.
Ale už zcela jistě vím, že se mi nové Lidice moc
líbily, že kulturák byl na dobré společenské
úrovni a že orchestr pana Humla hrál výborně.
A já o tanečníky nouzi neměla.
• Když jsem se v roce 1972 přistěhoval
z Buštěhradu, tak jsem si uvědomil, že
do Lidic z Buštěhradu jezdilo hodně
maminek s kočárky. Potkával jsem své
spolužačky - maminky často v ulicích nebo
v růžovém sadě. Co ty jako maminka dvou
dcer Aničky a Marušky, jezdila jsi také
do Lidic s kočárkem?
• Tak to ne. Já jsem odpůrce jízdy s kočárkem.
Moje dcery vyrostly, aniž by drandily někde
přes silnice. My jsme měli na balkoně starý
kočárek, který neměl kolečka. Holkám to
vyhovovalo. Spaly klidně, nikdo s nimi nikdy
nedrncal, párkrát nám zmokly, bývaly zasypány
sněhem, ale neprotestovaly. K doktorovi jsem je
nosila v tašce, nebo - to se taky přiznám hodný pan doktor Bureš přišel k nám na pár
slov a miminka si prohlédl. Měla jsem u něj
protekci, jsme přátelé.
• Tuším proč,… pan MUDr. Radim Bureš psal
bezvadné detektivky, ale pod pseudonymem.
Také jsem jeho knížky četl. Rád na něho
vzpomínám, jak na vynikajícího lékaře, tak
i dobrého člověka.
• Slávko, od kterého roku v Lidicích bydlíš?
• Šťastnou shodou náhod jsem téměř před
dvaceti lety dostala od kamarádky nabídku k odkoupení domku v Lidicích. Byl celkem
v pořádku, ale vyžadoval velkou rekonstrukci,
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ještě se topilo uhlím a koksem. Bydlela jsem
s rodinou tehdy v Praze, ale denně jsem
do Buštěhradu jezdila za matkou, která už
potřebovala pomoc. Dcery už dávno
navštěvovaly pražské školy a můj muž se blížil
k důchodu. Tak jsme si řekli, že holky necháme
v Praze, odstěhujeme se do Lidic, pomalu
zvládneme přestavbu a budeme blíž mámě
v Buštěhradě. A já budu mít konečně kde
pracovat pro své nakladatelství. V Praze jsem
všechny texty smolila na kuchyňské desce.
Takhle poměrně jednoduše jsem s rodinou
udělala jeden z nejšťastnějších kroků ve svém
životě. Lidice mám pod kůží, se vším všudy,
znám jejich osud a žiju jejich přítomností. Mám
v Lidicích už dávno mnoho dobrých přátel,
spolužáků, mám tu bratrance Pepu, Zdeňka
a Milušku, senzační sousedy… Co člověk může
víc chtít? Žiju tu ráda a práce mi tu jde
od ruky… Neměnila bych!
• Vážím si tě, že vždy zdůrazňuješ jak
v rozhlase, tak i při jiných příležitostech, že
bydlíš v Lidicích. Nakladatelství „Sláfka“ je
už pojem, a je spojováno právě s Lidicemi.
• A taky mě velmi těší, když moje opravdu četné
návštěvy kamarádů, přátel a mnohých opravdu
významných osobností naší kultury (to se
prosím nechlubím, to jen konstatuju) je z Lidic,
z celé obce, u vytržení… Kam se hrabou
satelity, vzdychají všichni shodně! Lidice totiž
mají - i vzhledem k historii - duši, chytrý
architektonický řád, osobitý půvab…
Žije se tu fajn!
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Důležité upozornění - samoobsluha v Lidicích Vás zve do svých prostor v následující prodejní době:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

7.30 - 12.00 hod.
7.30 - 11.00 hod.
7.30 - 12.00 hod.
7.30 - 12.00hod.
7.30 - 12.00hod.
8.00 - 11.00 hod.

13.00 - 16.00 hod.
zavřeno
13.00 - 16.00hod.
13.00 - 16.00hod.
13.00 - 16.00hod.
zavřeno

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

Z Veřejné knihovny Lidice se k nám, e.mailovou
poštou, dostala pozvánka na 1. ročník
„Přehlídky výtvarných prací a textové tvořivosti
dětí“, která se konala ve středu 9. května
od 14.00 hodin v Domě s pečovatelskou službou
Buštěhrad. V nových prostorách společenské

místnosti ředitelka DPS paní Stanislava Šumná
seniorům a hostům krásně představila děti
ze školní družiny Základní školy Buštěhrad.
Děti ze souboru DUHA s paní vychovatelkou
Annou
Holeyšovskou
střídavě
zpívaly
a předčítaly básničky i krátké pohádky, které
samy napsaly. Potom nám ukázaly své obrázky
na téma „Pohádkové bytosti“. Na hezkých
obrázcích bylo vidět, že si děti daly opravdu
záležet. Dostaly za své snažení pamětní listy.
Když skončil slavnostní program vernisáže, tak
bylo připravené pohoštění. Jak pro děti, tak
pro domácí seniory, ale i pro hosty.
Myslím si, že se všichni dobře pobavili. Děti
i dospělí. Nejkrásnější na celém programu bylo
propojení stáří a mládí. Takových setkání by
do budoucna mělo být více.
Moc se nám vše líbilo. Děkujeme.

BLAHOPŘÁNÍ SPISO VATELI PŘEMYSLU VEVERKOVI

Letošní „Číši Petra Voka“, literární cenu
udělovanou Jihočeským klubem Obce
spisovatelů, převzal ve čtvrtek 3. května 2012
v obřadní síni budějovické radnice spisovatel
Přemysl Veverka. On byl v minulosti redaktorem

Mladého světa, nakladatelským redaktorem
i dramaturgem Československé televize
a po roce 1989 dokonce i parlamentním zpravodajem, šéfredaktorem časopisu Umění a byznys
anebo spoluautorem knihy Slavné pražské vily.
Nejbližší je ale Přemyslu Veverkovi bezpochyby
literární tvorba. I v ní zabrousil do řady žánrů,
od poezie přes novely, romány, detektivku
z parlametního prostředí, až po knihy z oblasti
literatury faktu, z nichž jedna, „Jak se chodí
do Lidic“, byla oceněna prémií v rámci Cen
Miroslava Ivanova. V posledních letech Přemysl
Veverka spolupracuje s Památníkem Lidice.
Napsal poutavého průvodce příběhem této
tragédií poznamenané obce. Osud další
za války zničené obce Ležáky, ho inspiroval
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k románu „Láska a smrt na potoce Ležák.“ Panu spisovateli Přemyslu Veverkovi blahopřeje
k prestižní literární ceně a přejeme pevné zdraví. Děkujeme za jeho příspěvky do Zpravodajů OÚ
Lidice i za zajímavé knihy, které věnoval do naší knihovny.
Redakce Zpravodaje

O LIDICKÉ MADO NĚ - akademická malířka Renáta Kaiserová, Kladno

Lidickou madonu jsem udělala speciálně
pro Lidice, jako uzavření jedné příhody z dávné
minulosti.
Babička Slávka byla po narození maminky
Evičky (1940) znovu těhotná právě jen do dne
Lidické tragédie. Dědeček, Josef Popek jezdil
několik dní malovat starostu Lidic, i ten den se
sebral a jel na kole přes pole s taškou
malířských pomůcek, ovšem píchl duši o něco
ostrého. Místo, aby se vrátil domů, jel to
spláchnout do hospody, kde seděl do večera
a netušil co se děje. Babička, která slyšela
od někoho o tom, že lidické ženy vezou
do kladenského gymnázia, dospěla k hrůzné
představě, že dědu zabili. Hrůzou, možná
omdlela nebo co, sama nevěděla, ale potratila.
Ovšem, miminko v ní bylo už příliš veliké, aby
ho samovolně potratila. Děda, večer přišel
a honem utíkal k sousedovi, aby zavolal
příbuznému, doktoru Chodovi (léčil i Antonína
Zápotockého) a ten přijel se sanitou
pro babičku, odvezl jí do pražského sanatoria,

kde jí operoval. Dítě zčernalo a babičce vzali
i dělohu, protože měla těžký zánět a jen taktak jí
zachránili život. Celé rodině to pomotalo život.
Musela jsem vytvořit opukovou madonu,
Lidickou madonu, jako symbol všech maminek,
které ztratily své děti. Ta, nejstrašnější ztráta
pro ženu. Také, jsem byla vděčná, že nezabili
dědečka, netušila jsem, že by cizího člověka zastavili a ani by mu německé hlídky nedovolily
vejít do Lidic.
Dlouhá léta jsem přemýšlela, jakým způsobem
jim to projevit a Lidická madona byla moje
volba. Moje snaha vyšla naplano, madona je
a bude uložená v depozitáři, než se rozpadne a
já mám jen oči pro pláč. Asi by pomohlo o ní
psát, ani nevím, jestli mi jí půjčí na výstavu
do Kladna. Chtěla jsem jí dát Lidicím, ale jak to
vypadá, tak jsem jí dala Národní galerii, která si
jí neumí vážit, namísto lidických rodáků.

(poznámka redakce: Lidickou madonu darovala
paní Renáta Kaiserová během vernisáže
výstavy v Lidické galerii v roce 2007.
Na fotografii je zmenšenina LIDICKÉ MADONY)
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MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY text: Irena Přibylová
Vážení a milí, i na červen jsme pro Vás připravili
bohatý program. Nejen že stále pokračujeme
v našich pravidelných aktivitách - cvičení rodičů
s dětmi, výtvarném řádění a zpívánkách, ale
můžete se těšit i na několik mimořádných akcí
pro malé i velké. Úplně na začátek bychom rádi
ještě jednou upozornili na Den dětí, na jehož
organizaci se podílí i naše MC.
A co dalšího jsme pro Vás v červnu nachystali?
Můžete se těšit na poslední návštěvu
v Mateřské škole v Lidicích a na besedu s paní
ředitelkou MŠ Mgr. Soňou Macháčkovou
konanou v MC Lidičky. Při posledním výtvarném

řádění v tomto školním roce se sejdeme
na betonovém plácku u fotbalového hřiště
a budeme kouzlit obrázky křídami. A stejně jako
v loňském roce se budeme těšit na setkání
s Vámi při hledání pokladu svatého Jana. Opět
pro Vás chystáme trasu plnou úkolů, jejichž
splnění Vás dovede až k ukrytému
Svatojánskému pokladu. Přijďte se s námi
pobavit na některou z našich posledních
předprázdninových akcí. Těšíme se na Vás!
Více informací k jednotlivým akcím postupně
naleznete na www.mclidicky.cz nebo sledujte
letáčky vyvěšené v obci.

Program MC Lidičky na ČERVEN 2012
2. 6. 2012

4. 6. 2012
6. 6. 2012
11. 6. 2012

13. 6. 2012
20. 6. 2012

24. 6. 2012

25. 6. 2012

od 9.00 hod. - Dětský den - ve spolupráci s OÚ Lidice a Sokolem Lidice zveme
všechny malé i velké na dopoledne plné soutěžení a sportování. Pro děti je
připraveno mnoho věcných odměn a opět se můžete těšit na stánek
s dobrůtkami z „domácích pekáren“ lidických maminek.
od 9.30 hod. - poslední návštěva školky v rámci programu „ Příprava na školku“.
Sraz účastníků programu je v 9.25 hod. před MŠ v Lidicích.
od 16.00 hod. - výtvarné řádění – budeme tvořit velké barevné květinky, které
dotvoříme cukrem, mákem nebo kokosem
od 15.00 hod. - beseda s ředitelkou MŠ v Lidicích - přijďte do MC Lidičky
na neformální posezení s ředitelkou MŠ v Lidicích Mgr. Soňou Macháčkovou.
Beseda je určena všem rodičům, jejichž děti v září 2012 nastupují do místní
MŠ. Dozvíte se například, jaké jsou požadavky na dítě při nástupu do MŠ, jaké
jsou současné problémy adaptace dětí v MŠ, jak dítěti při adaptaci ve školce
pomoci a mnoho dalších užitečných rad. Bude Vám představena i činnost MŠ
a můžete se zeptat na vše, co Vás zajímá. Vaše děti vezměte s sebou k dispozici bude volná hernička!
od 16.00 hod. - zpívánky
od 16.00 hod. - výtvarné řádění - sejdeme se na betonovém plácku
u fotbalového hřiště a budeme tvořit kouzelné obrázky křídami. V případě
nepříznivého počasí se sejdeme v MC Lidičky a budeme tvořit a malovat
na téma léto a prázdniny.
od 16.30 hod. - Kouzelný slunovrat aneb Cesta za pokladem svatého Jana přijďte nám pomoci splnit náročné úkoly, sesbírat devět kouzelných bylin, najít
Svatojánský poklad a pomocí kouzelného zaříkávadla poklad otevřít. Nakonec
si opečeme buřtíky. Sraz účastníků je v 16.30 hod. před MC Lidičky. Na akci je
nutné se do 20. 6. 2012 přihlásit pomocí on-line registračního formuláře, který
včetně podrobnějších informací naleznete na www.mclidicky.cz .

v MC Lidičky začínají letní prázdniny ☺
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LIDICE - 28. DUBNA 2012 - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PROVÁZELO LETNÍ POČASÍ
text: Miroslav Ramba - hospodář, foto: Veronika Kučerová

Poslední dubnová sobota patřila jako každý rok
tradičním rybářským závodům. Připravená
místa obsadilo 65 závodníků, z toho 8 dětí,
které soutěžily ve své vlastní kategorii. Celou
soutěž organizačně připravil výbor MO ČRS Lidice pod vedením předsedy Petra Klímy. Poděkování patří i panu Vaňhovi, který zajistil občerstvení závodníků a OÚ Lidice, který přispěl
na hodnotné ceny. Vítězem závodů se stal pan
Ivan Nový s celkovou délkou úlovků 593 cm.
O příznivý průběh závodů se též zasloužilo
teplé, téměř letní počasí.
Na regule soutěže pak dohlíželi pečlivě vybraní
rozhodčí. Ti naměřili vítězi závodu dospělých

panu Ivanu Novému celkovou délku úlovků
pěkných 593 cm. Druhé místo obsadil pan
Antonín Beck s délkou 314 cm, následován
třetím panem Petrem Šnicrem s délkou 263 cm.
V kategorii děti zvítězil žák Vojtěch Štěbán
s 50 cm. Na závěr byli vylosováni ti, jimž
rybářská štěstěna tolik nepřála, a mohli si ulovit
svého kapra do rukou v kádi.
Závěrem myslím, že mohu konstatovat, že se
letošní ročník lidických závodů vydařil ke spokojenosti závodníků, hostů i pořadatelů a že se
účastníci tohoto přátelského setkání u Lidického
rybníka příští rok setkají znovu.

PIETNÍ AKT V JAVOŘÍČKU - 28. DUBNA 2012 - foto: Pavel Horešovský

Za obec Lidice pokládaly věnec Věra Čepelová a Libuše Součková, za Památník Lidice a ZO ČSBS
Lidice Pavel Horešovský, Jana Hanzlíková a Veronika Rýmonová.
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE - NABÍDKA Z NOVÝCH KNIH
text: Zdeněk Fous
• Milí čtenáři i noví zájemci o čtení, vybíráme pro vás jednu zajímavou
knihu z nové nabídky
Šárka Horáková:
DVOJJEDINÁ ŠTĚPÁNKA HANIČINCOVÁ
Publikace Šárky Horákové dává nahlédnout pod povrch idylického mediálního obrazu Štěpánky Haničincové jako laskavé průvodkyně dětskými pořady a líčí
střet jejího působení ve světě dětských pohádek
s tvrdou realitou doby poznamenané politickou
cenzurou a praktikami totalitního režimu proti
nepohodlným lidem i osobní tragédii ženy, která
neuměla stárnout.
První kniha z nové ediční řady dává nahlédnout
pod povrch idylického mediálního obrazu Štěpánky
Haničincové jako laskavé průvodkyně dětskými
pořady a líčí střet jejího působení ve světě dětských
pohádek s tvrdou realitou doby poznamenané
politickou cenzurou a praktikami totalitního režimu
proti nepohodlným lidem i osobní tragédii ženy, která
neuměla stárnout.
Kniha je podobně jako TV cyklus komponována jako
dokumentární průvodce životem slavné osobnosti.
Autorka pracuje s autentickými výpověďmi a dobovými materiály a hledá odpověď na otázku, proč se
osud tohoto člověka utvářel právě tímto směrem.
Vzniká tak ucelený portrét jednoho života, v daném
případě pro mnohé možná překvapivý.
Všechny čtenáře do knihovny srdečně zveme, rádi Vám další knihy z nové nabídky osobně
představíme.
V měsíci červnu 2012 vždy v pátek od 16.00 - 18.00 hodin se na Vás těší
Jirka Černý a Míša Indráková
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