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PO DĚKOVÁNÍ
• Gracias amigos de Lidice, ya recibí
el boletín, me hizo mucha ilusión.
• Přátelé z Lidic, děkuji vám, již jsem
Zpravodaj obdržela. Jsem velice nadšená.
Lidice Glenda Serrano Giler, Madrid.
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JUBILANTI V ZÁŘÍ
70 let
95 let

Miloš Fiala
*21. 9.
František Musel *23. 9.

• Vážení pánové, přejeme vám vše
nejlepší ke krásným narozeninám
a hlavně pevné zdraví.

ANKETA - OBEC LIDICE 1. - 30. 6. 2011 připravil: Zdeněk Fous (Veřejná knihovna Lidice)
V červnu proběhla po internetu ANKETA
s dotazem na náhodné respondenty: napište
3 věci, které se vám vybaví, když se řekne
„obec Lidice“. Těm, kteří vyplní i svou adresu,
zašleme po slosování věcné ceny: jednoroční
zasílání obecního Zpravodaje, informační
materiály a vstupenku do muzea a galerie PL.
(Při vyhodnocení ANKETY se k odměňování
přidali i děti a organizátoři probíhajícího
2. ročníku „Regionální výstavy školních družin“,
která začala v Lidicích 15. června a potrvá
do 30. září 2011 ve výstavní síni
Pod Tribunou).
Ankety se zúčastnilo 110 respondentů, z toho
104 uvedlo i svou poštovní adresu. (94 žen,
10 mužů.) Anketa probíhala volně, respondenti
si předávali e.mailem dotazník sami. Přišly
odpovědi z celé republiky. Nyní vás seznámím
s počtem hlasů, jak se odpovídalo. Můžete si
udělat názornou představu o výsledku ankety.
75 x: 10. června 1942 - vypálená obec německými nacisty - Lidická tragédie, 30 x: Památník Lidice a muzeum, 28 x: Upravená
a udržovaná obec - krásná nová obec - klidné
místo pro život - místo se smutnou historií
a světlou budoucností, 23 x: 2. světová válka,
23 x: Růžový sad a lidická růže, 21 x: Pomník
dětem od Marie Uchytilové, 13 x: Heydrichiáda,
atentát, 12 x: Film Lidice, 12 x: Přátelé
z nových Lidic, 11 x: Lidické děti a Lidické ženy,
9 x: Ženy se jménem Lidice po celém světě,
8 x: Zpravodaj OÚ Lidice, 7 x: „Vítání jara“
dětmi v krojích na pietním území, 5 x: Domov rodina - vzpomínky z dětství, 5 x: Oficiální

webové stránky obce Lidice, 5 x: Hezky
upravená knihovna, 4 x: Knihy o Lidicích,
4 x: Krásné sochy, 4 x: Lidická galerie,
4 x: MDVV Lidice, 4 x: Koncerty, kulturní akce,
Lidické zimní večery, 4 x: Nezapomenutelné
odpolední Čaje v kulturáku a jazzový orchestr
STYL, 4 x: Moje svatba v Lidicích, svatba mé
dcery, 3...x: Ukradená socha holčičky,
3 x: Dřevěný kříž s kolem z ostnatého drátu,
3...x: Koncentrační tábor Ravensbrück,
3 x: Zločinnost německých nacistů, 2 x: Malá
obec u Kladna, 2 x: Příliš hlučný pietní akt
u hrobu, 2 x: Lipová alej, 2 x: Lidická hruška,
2 x: Dobrý fotbal.
1 x: Josef Horák a Josef Stříbrný v uniformách
RAF, 1 x: Pumy na transportním vozíku
s nápisem „Za Lidice“ u bombardovacího
Wellingtonu 311. bombardovací squadrony
a tank T34 u 1. československého armádního
sboru na východní frontě s nápisem na věži
Lidice. 1 x: Restaurace s překrásnou zahradou,
1 x: OÁZA, 1 x: Můj odvod na vojnu v roce
1977, 1 x: Můj dědeček, jak v pohnutí hledí
na žlutou záři na obzoru (tehdy v roce 1942),
1 x: Známky Karla Svolinského z roku 1947,
1 x: Mateřské centrum „LIDIČKY“, 1 x: Svatební
salon, 1 x: Školní projekt - pátrání po lidických
ženách, 1 x: Obec Lidice se nepodařilo
německým nacistům smazat z mapy světa, jak
bylo původně jimi naplánováno, 1 x: Staré
Lidice, moji předci a můj přímý původ, na který
jsem hrdá, 1 x: Blízko obce Lidice je hrad Okoř.
Jména vylosovaných respondentů najdete
v pokračování příspěvku na straně 5.
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L I D I C E V Á Z E R B Á J D Ž Á N U Ing. Vladimír Kovačík (V Lidicích 9. srpna 2011)
Ve dnech 3. - 10. července t.r. jsem měl možnost se zúčastnit návštěvy Ázerbájdžánu. Posláním návštěvy byla prezentace Památníku Lidice a NKP Ležáky a to v této nám, ne příliš
známé zemi. Setkání a jednání se převážně
uskutečnila v hlavním městě Baku a v obci
Ašagy Agcakend - Chodžaly.
Této návštěvě předcházela poměrně dlouhodobá a činorodá spolupráce započatá v r . 2007
mezi Památníkem Lidice a Sdružením AZERČECH - reprezentovaná jeho předsedou panem
Elšanem Nazarovem, která se promítla do navázaní kontaktů i s tehdejším zastupitelstvem
naší obce. Výsledkem bylo jím přijaté usnesení,
že v obci Chodžaly, ponese jedna z ulic jméno
s názvem Lidice. Toto rozhodnutí vycházelo
z historických skutečností, které se udály v obci
Chodžaly, kde v únoru r. 1992 zahynulo celkem
613 civilních obětí, včetně 83 dětí. V úvahu byla
vzata i tragická osudová podobnost událostí
v Lidících a Chodžalech a to s odstupem pouhých padesáti let.
Vlastní akt - odhalení ulice s názvem Lidice
proběhl v
pátek 8. července 2011
ve městě Ašagy Agcakend - Chodžaly vzdálené
asi 320 km od hlavního města Baku (ve městě
Ašagy Agcakend - Chodžaly, nyní žijí uprchlíci
z původní obce Chodžaly, která se nachází cca
60 km vzdálena od demarkační linie). Ulice je
součástí nové zástavby je dlouhá více jak
700 m. Slavnostní odhalení názvu ulice - které
je v ázerbájdžánském a českém jazyce
zhotoveno na pískovcové desce, provedl
1. náměstek starosty města Chodžaly pan
Vahid Aliyev spolu s mojí maličkostí.
Jedná se o místo, které se rozprostírá v oblasti
Náhorního Karabachu v nadmořské výšce 1200
m n.m. a je obklopeno krásnou přírodní scenérií
a doslova „panenskou přírodou.“ Město Ašagy
Agcakend - Chodžaly, leží na úpatí hor, které
jsou pokryty zelení a horskými bystřinami, které
stékají do nižších poloh, s sebou unášejí
doslova křišťálově čistou vodu nejvyšší kvality.
Samotné odhalení ulice nesoucí název Lidice

mělo v celém Ázerbájdžánu charakter významné mezinárodně politické události. Potvrdil
to mimořádný zájem sdělovacích prostředků
(TV s celostátní působností, tisku apod.) stejně
jako osobní účast řady politiků na tomto aktu.
Přítomni byli mj: první nám. ministra
pro Diasporu pan Valeh Hadžiev - velvyslanec
České republiky v Baku pan Radek Matula zástupce Kanceláře prezidenta Azerbajdžánské
republiky Rovshan Agayev - poslanec
Parlamentu Azerbajdžánské republiky, pan
Elman Mamedov - hejtman kraje, pan Guliyev
a řada dalších osobností.
Po odhalení názvu ulice „Lidice“ došlo
k přemístění všech přítomných do nedalekého
Kulturního domu. Zde pokračoval slavnostní
program pod názvem „Světlo za Lidice“, které
uvedl předseda Sdružení AZER - ČECH
p. MUDr. Elšan Nazarov. Byl promítnut film „Lidice“ v ruské jazykové mutaci. Dle reakce přítomných (cca 150 účastníků), několika televizních štábů i všech zmíněných politiků, byla tato
forma prezentace více než „dobrá“. (TV snímala
část tohoto filmu a ve večerním vysílání jej odvysílala).
V mém vystoupení, které následovalo (v RJ),
jsem jako spolupracovník Památníku Lidice
poděkoval našim hostitelům za pozvání do jejich
krásné země a za možnost být přítomen
slavnostního aktu odhalení názvu ulice Lidice.
Dále jsem zdůraznil roli PL v novodobé historii,
jeho výchovnou a vzdělávací funkci. Další část
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vystoupení směřovala k práci s mladou
generací, zahrnující i oblast mezinárodní
spolupráce formou účasti dětí z řady zemí
celého světa na MDVV v Lidicích. Byla
poskytnuta stručná informace o počtu
zúčastněných a oceněných ázerbájdžánských
dětí na 39. ročníku MDVV. Zdůrazněna byla
skutečnost, že děti - bez rozdílu v které části
světa se nacházejí - by se neměly stávat oběťmi
násilí a utrpení.
To co se událo v Lidicích a to co se událo
v Chodžalech, má podobnou osudovou paralelu. Bylo zdůrazněno, že společným cílem našeho snažení je vyslat signál všem politikům
světa, o existenci spolupráce mírovou cestou
pro všechny země světa - např. formou účastí
dětí na takových akcích, jako je MDVV
v Lidicích jejíž 40. ročník proběhne v r. 2012.
V závěru svého vystoupení jsem tlumočil osobní
pozdrav od ředitele Památníku Lidice
JUDr. Milouše Červencla a vyzval naše hostitele
k větší účasti na 40. ročníku MDVV.
Předán byl pozdrav od starostky obce Lidice
paní Veroniky Kellerové. Z úst řady zúčastněných politiků, stejně jako z reakce přítomných
občanů, či zvýšeného zájmu sdělovacích prostředků bylo patrné, že odhalení názvu ulice Lidice - jako vůbec první české ulice
v Ázerbájdžánu - má mimořádný význam, který
nejen dle mého názoru přesahuje rámec samotné obce Lidice.
Součástí návštěvy byla i účast na několika dalších významných akcích a setkáních. Mezi ty

4

nejzajímavější patřila účast na 3. Kongresu
„DIASPORY“. Toto fórum (více jak 1.200 delegátů a hostů), které se koná v Baku každé čtyři
roky, je setkáním zástupců ázerbájdžánských
menšin žijících v zahraničí (údajně se jedná
o 50 milionů osob).
Význam této události potvrdila i přítomnost nejvyšších představitelů země na této akci v čele
s presidentem z Ázerbájdžánu panem Ilhanem
Alijevem, jeho choti (mj. velmi krásné), ale i celé
vlády.
Menšinám žijících prakticky ve všech
kontinentech světa, je ze strany státu věnována
výrazná pozornost včetně ekonomické podpory.
I v průběhu toho setkání se uskutečnila řada
neformálních setkání a proběhly rozhovory
s řadou významných osobností z politického
i veřejného života. Měl jsem příležitost pohovořit
i se zcela obyčejnými lidmi daleko v horách,
stejně jako se žáky ZŠ apod.
Poznatek z těchto setkání lze shrnout několika
slovy: pohostinnost, národní sebevědomí, víra
v lepší a mírovou budoucnost země a v osobu
jejich prezidenta. Dle poznatků které jsem nabyl
v průběhu návštěvy Ázerbájdžánu, je obecně
pojem „Lidice“ přijímán v této zemi s ohromným
uznáním a pokorou, mající nesmírně „vysoký
kredit“. A to se týká nejen Památníku či obce
Lidice, ale v celkovém kontextu se to dotýká
celé České republiky. Zcela určitě nám v tomto
směru pomohla i předchozí návštěva prezidenta
České republiky Václava Klause.
Obdobně pozitivně lze hodnotit i práci našeho
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velvyslance p. Radka Matuly, který byl přítomen
na akci odhalení „Ulice Lidice“. S nadsázkou si
dovolím tvrdit, že jsme společně v tomto regionu
zanechali „významnou českou stopu“, která
může být dobrým základem dalšího rozvoje
spolupráce a to včetně ekonomické. K této
úvaze mě vedou nejen poznatky z návštěvy této
„velice zajímavé a dynamicky se rozvíjející
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země, jakou bezesporu Ázerbájdžán je.“
A o které, zcela jistě uslyšíme v budoucnu!
Můj celkový dojem z návštěvy je více než dobrý.
Děkuji tímto vedení Památníku Lidice a zejména
řediteli JUDr. Milouši Červenclovi za důvěru reprezentovat NKP Lidice a Ležáky. Mimořádný
dík patří našim hostitelům, k jejichž tíži směřují
veškeré náklady spojené s mojí návštěvou.

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text: za OÁZU Libuše Doušová - http://www.seniori-oaza.cz/
Ahoj všichni, jsme parta docela schopných důchodců a tak se snažíme nečekat „až to přijde“.
Chodíme na koncerty, do divadla, jezdíme
za muzikou. Taky se staráme o záhonky
a kytičky. S tím nám pomáhají naše vnoučata.
No a tak nás napadlo, udělat si taky „webovky“.
Zkuste se s námi na ně podívat. Kromě fotografií z různých akcí, tam bude opět čerstvá nabídka toho, kam jít nebo, kam se jet podívat.
Kdo by měl o nějakou akci zájem, tak může
zavolat na telefonní číslo: 724 433 879.

F O T O G R A F I E P O 6 0 LE T E C H O Ž I L A text: Marek Veselý
V roce 1951 vyšla v Rudém právu fotografie, kterou jsme přetiskli
v minulém čísle Zpravodaje. A zároveň jsme uveřejnili výzvu, aby se
přihlásili pamětníci, kteří by mohli na snímku identifikovat dětské
postavy. Dostal jsem několik tipů. Asi nejobsáhlejší byl od paní
Mirky Kadlecové (její maminka Vlasta Lukášová měla totiž výstřižek
z novin doma): zleva - Zdenka Kotková, roz. Muselová, Věra
Stehlíková, roz. Trousilová, Václav Kloubek..(†), Alena
Starcová, roz. Lukášová a Mirka Kadlecová, roz. Lukášová.
Všechny děti tak byly vlastně z jedné ulice (dnešní 10. června
1942). Děkuji nejen paní Kadlecové, ale i ostatním (Zdenka
Kotková, Helena Čermáková, Věra Stehlíková), které pomáhaly „oživit“ 60 let starou fotografii.
V Y L O S O V Á N Í : ANKETA - OBEC LIDICE
Slosování o ceny provedli: Veronika Kellerová, starostka obce Lidice, Milouš Červencl, ředitel
Památníku Lidice, Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka družiny při ZŠ a MŠ Oty Pavla
v Buštěhradě. Ceny získávají tito vylosovaní:
1. cenu: Základní škola Havířov - Šumbark, Jarošova 33/851, okres Karviná,
děti z kroužku historiků, Mgr. Šárky Zapalačové. (celoroční zasílání Zpravodaje z Lidic)
2. cenu: Milena Matějíčková, Čáslav (volnou vstupenku do Památníku Lidice a knižní publikaci)
3. cenu: Olga Vildová, Střednice u Mělníka, (dárky vyrobené dětmi ve školních družinách)
Všem, kteří se naší „Ankety“ zúčastnili, děkujeme a vylosovaným upřímně blahopřejeme.
Veřejná knihovna Lidice, knihovna.lidice@seznam.cz
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D Ě T I Z L O T Y Š S K A P Ř I J E L Y D O L I D I C http://www.lidice-memorial.cz/

Ve čtvrtek 14. července 2011 přijely do Lidic
děti z Lotyšska, které se pravidelně účastní Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
a bývají v ní každý rokem velmi úspěšné.
Mezi malými návštěvníky byly i 3 děti, které
v letošním ročníku získaly ocenění
nejvyšší - medaile Lidická růže - 6 letý Oskars
Léconis z BJC Auseklis z Rigy dostal medaili
za malbu a 11 leté Asnaté Berzina a Eliza Daine
z Rigas Juglas Vidusskola z Rigy získaly medaile za keramické busty a kolekci skleněných
soch.
Děti, doprovázené pedagogy a rodiči, se zajímaly o expozici výstavy a na závěr prohlídky Li-

dické galerie shlédly film o průběhu
38. ročníku MDVV Lidice. Kurátorka výstavy
oceněné děti odměnila malými dárky, poděkovala všem za účast a popřála mnoho úspěchů
v dalším ročníku výstavy.
Obrovská účast lotyšských dětí ve výstavě, jakož i vysoká kvalita zasílaných prací a jejich
každoroční ocenění, je zásluha práce českého
zastupitelského úřadu v Rize, který společně
s výtvarnými pedagogy v Rize organizuje lotyšskou "podsoutěž" MDVV Lidice, ve které jsou
oceněni a odměněni nejlepší autoři a jejich vybrané práce pak reprezentují Lotyšsko
v Lidicích.

STŘEDISKO JUNÁK BUŠTĚHRAD „STRÁŽ LIDIC“ - dopis z Tábora 2011
text: Eliška Hrabinová, vedoucí oddílu LIŠČATA, foto: T. Skála (Havran), J. Veselý (Veselka)
Celý rok se na něj těšíme, celý rok si plánujeme, co se tam bude dít a jak to tam bude vypadat a pak, než se nadějeme, je pryč. Ráda
bych se s vámi ale podělila o můj pohled na prů-

běh letošního tábora, abyste si mohli alespoň
trochu představit, jak jsme se tam měli. Vy, kteří
znáte Střelu „U jezu“, mi musíte dát za pravdu,
že nádhernější místo si ani nemůžeme
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pro náš tábor přát. Lesy,
louky, řeka,
skalka, studánka. Nádherná příroda, která vám
absolutně vynahradí teplíčko domova. Může se
zdát v dnešní době naprosto nemožné fungovat
třeba jen 14 dní bez takových vymožeností jako
je elektřina, signál na mobil nebo splachovadlo,
ale jde to.
Jde to dokonce tak moc, že 100 % z nás
(a myslím, že teď mluvím opravdu za všechny
vedoucí) by dalo nevím co za to, aby mohli
zůstat třeba celé léto. Tak moc je tohle místo
krásné a magické. Vždyť to máme i v našem
pokřiku, který jste slyšeli - Tábor, splav
a kuchyně, to je naše svatyně!
Kdybych měla letošní tábor popsat jedním
slovem, bylo by to - PRVNÍ. Protože byl plný
takových malých první - pro někoho první tábor,
pro někoho první slib, poprvé role vedoucího,
první řezání pilou, první noční hlídka, první
„elpíčko“ (zeptejte se dětí, co to znamená),
první táborák, první skautský nástup, první boj
o vlajku, první lovení skřítků a víl, první výlet
na Rabštejn.
A mohla bych pokračovat. Celotáborová hra se
nesla v duchu Asterixe a Obelixe
a v jednotlivých etapách se děti učily nejen
spolupracovat v týmu (a věřte, že tohle bylo
obzvlášť složité), ale šlo hlavně o to, aby
se něco naučily, vyřádily se a pobavily. To jim
šlo dobře. Je moc milé pozorovat usměvavé
a bezstarostné tvářičky dětí a je ještě milejší,
když vidíte, že je to skutečně baví a na táboře
se jim líbí. Je vtipné, když se snaží vymyslet
zlepšovák ve formě pojízdného pásu z lesa, aby
nemusely všechno nosit samy. Je k popukání,
když vymýšlí různé „bejkárny“ a je ještě
veselejší sledovat, když se tomu smějí i ostatní.
I když smích prolínal celý tábor, byly
samozřejmě i horší chvíle, ale i ty jsou důležité.
Bez zla nepoznáte dobro a bez mračení by
úsměv nebyl tak hřejivý.
Ke každému táboru patří kytara a táborové
písničky. Protože o hudebníky jsme letos nouzi
neměli, byl celý tábor plný nádherných písniček,
které nám hráli při všech příležitostech. U ohně,
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při čvachtání v řece, v jídelně při hrách a třeba
i večer v kuchyni jako relax pro vedoucí.
Rozhodně nejoblíbenější dětskou písničkou
se stal Proklatej vůz.
Všem „tralalistům“ (Aladin, Čoflis, Havran, Láda,
Béda, Klokan, Ondra a snad jsem na nikoho
nezapomněla), tímto moc moc moc děkuju.
Nebyl by to tábor, kdyby se tu nezažilo i trochu
strachu. Někdo ho prožíval denně, když padla
tma, někdo se bál při noční hlídce, někdo měl
obavu z toho, že nevyhraje, někdo měl strach jít
v noci na záchod a někdo se bál, když najednou
v noci začaly bouchat petardy a hlídka volala
jako na lesy, že je PŘEPAD!!!
Vy strach mít nemusíte, všechno bylo
plánované a děti to měly jako noční bojovku.
Honily přepadníky (holky a kluky z prvního
běhu) a snažily se je chytit a najít věci, které
nám ukradli (budík a sekeru práce).
Holčičky měly ze začátku strach a nechtěly
vylézt ze stanu. Měli byste ale vidět, jak
se potom zapojily do honičky. Světýlka baterek
lítala po louce a všichni lovili „bandity.“
Pro někoho to byl ale takový „výděs“, že radši
zůstal hezky ve spacáku. Samozřejmě všechno
dobře dopadlo, každý „bandita“ byl dohoněn
a zajat a děti mohly jít v klidu spát. Ráno
se nebavilo o ničem jiném. Počasí bylo jako
každý rok spravedlivé. Chvíli teplo, chvíli zima,
chvíli sucho, chvíli mokro. V krásném počasí
jsme využili naši zlatou Střelu anebo jsme se
pomocí táborového vozítka (V3S) přesunuli
k nedalekému rybníku. Když naopak zase
pršelo, četli jsme si v teepee knížku - Kolik váží
Matylda. Vřele doporučuji. Zasmějou se u ní
rozhodně i dospěláci.
Dny plynuly a tábor se pomalu chýlil ke konci.
Děti využily každé chvíle, aby mohly hrát různé
hry, bavit se s novými kamarády, stavěly
si bunkry nebo malé lesní domečky pro zvířátka.
A pak přišla závěrečná etapa. I ty nejmenší
zvládli trasu bezmála 10 km, a když třeba
na chvilku nemohli, jejich starší kamarádi jim
pomohli. Všichni ale jinak hezky ťapali
a odměnou jim byl boj s Římany, který si celý
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tábor tolik přál, a také neodmyslitelný balíček s chlebem,
vajíčkem, jablíčkem, sušenkou
a paštikou. Poslední večer proběhl slibový táborový oheň
s vyhodnocením a předáním
odměn. Děti měly radost z cen,
my jsme zase měli radost, že
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děti mají radost, no zkrátka to
byl takový radostný ohníček
na
rozloučenou.
Většina
vedoucích se pak ještě po
uložení dětí ke spánku vrátila
k ohni a i přes nepříjemnou
zimu všichni jen tak seděli a
dívali se téměř mlčky do ohně.
Co jim běželo hlavou, můžu jen
odhadovat, ale tipla bych si, že
to bylo u všech celkem
podobné. Tady vás to prostě
a jednoduše dostane. Nebe
a na něm tolik hvězd, kolik
nikde jinde neuvidíte. Šumění
jezu, které vám ještě pár dní po
návratu domů bude chybět
při usínání. Les, který vám
poskytne útočiště kdykoliv
a na cokoliv si vzpomenete.
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Zlatá Střela, krásná, skvělá.
Tak jsem zjistila, že TROCHU
popsat tábor nelze. Je toho
ještě hodně, co by se dalo
napsat. Na závěr bych ale ráda
dodala, že to hlavní na tom
všem je parta skvělých lidí,
kteří se na těch pár dní stanou
báječnými vedoucími na plný
úvazek a i přes některé mouchy se dokážou na všem domluvit a o vše se postarat.
A letos to byla opravdu úžasná
parta. Jednou, až naši malí
Zálesáci a Liščata budou vést
svoje vlastní tábory, budeme
na tahle léta vzpomínat.
A bude se na to vzpomínat
krásně. Mějte nádherné léto
a těším se s vámi na viděnou!

Popis fotografií z junáckého tábora na řece Střela - zleva:
1. Římští legionáři, 2. Galští bojovníci, 3. Stavba galské vesničky, 4. Výroba luku a šípu

Zpravodaj OÚ Lidice
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VLČATA Z ODDÍLU ZÁLESÁCI ZE STŘEDISKA JUNÁKA BUŠTĚHRAD
„STRÁŽ LIDIC“ SKLÁDALA SLIB text i foto: Tomáš Skála alias Havran
Poblíž splavu řeky Střely se letos opět po roce
konal skautský tábor. Jelikož je nás hodně a tudíž se všechny oddíly na tábořiště najednou nevejdou, proběhly již tradičně běhy hned dva.
Na druhém běhu společně tábořily dva oddíly:
oddíl Zálesáci - mladší chlapci tzv. Vlčata
a oddíl Liščata - koedukovaný (smíšený Vlčata
a Světlušky).
Rád bych se podělil se čtenáři zpravodaje o zážitek, který si děti odnesli od táboráku. Závěrečný táborový oheň bývá zároveň i slibový.
Hlavní ohnivec vždy zapaluje hranici a vybraní
jedinci, kteří skládají skautský slib nebo slib Vlčat či Světlušek, zapalují 4 malé ohníčky - oheň
Pravdy, Lásky, Přátelství a Míru. Nejinak tomu
bylo i letos. Poté, co byl táborový oheň slavnostně zapálen, zaznělo za doprovodu kytar pár
písní a pak přišlo na řadu právě zmiňované
skládání slibu. Slib se skládá u státní vlajky,
skautského znaku a kroniky. Letos jsme měli tu
čest, že nám byla zapůjčena vzácná kronika
buštěhradských skautů z roku 1946.
Kroniku nám zapůjčila sestra Marie Horová alias
Merry a já jsem jí za to velice vděčný, neboť takovou kroniku nelze spatřit každý den. Než došlo k samotnému obřadu, přečetl jsem táborní-

kům úryvek z této kroniky o prvním výročí osvobození republiky od fašismu a o čtvrtém výročí
vyhlazení obce Lidice. V kronice se mimo jiné
píše: „5. května byl zapálen věčný oheň
v Lidicích, odkud byl štafetami roznesen
do všech měst a obcí v naší republice.“ Že
se naše středisko jmenuje Stráž Lidic již tak
dlouho a že se kronika dochovala několik
desetiletí na děti velmi zapůsobilo. Při čtení
těchto pasáží bylo slyšet pouze praskající oheň
a hukot Střely, jinak bylo hrobové ticho. Dále
jsem jim vyprávěl, jak zápisy končí rokem 1948,
kdy byla naše organizace nesmyslně zrušena,
neboť skautské ideály byly pro tehdejší politický
režim příliš nasáklé západním smýšlením.
Junák se na chvíli nadechl k životu v letech
1968 - 69, aby se v roce 1970 ponořil do doby
temna na dlouhých 20 let. Mohu říci, že snad i
proto si chlapci z oddílu Zálesáci považovali za
čest, že mohou slib složit právě na tuto kroniku
a brali svou roli velmi vážně. A tak mohlo z osmi
úst svobodně zaznít:
Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat
nejvyšší Pravdu a Lásku, že každý den vykonám dobrý skutek. Tak slibuji.

Zpravodaj OÚ Lidice
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
rozhovor připravil: Zdeněk Fous, (foto v Lidicích a v Praze: Dagomir Marquezi)

Jmenuji se Lidice Fróes Severiano de Oliveira
da Silva, ale používám umělecké jméno
Lidice - Bá. Jsem Brazilka. Je mi 44 roků.
Pracuji 24 let jako novinářka. V současné době
působím v týdeníku „AnaMaria“, zaměřený
na ženy v domácnosti. Můj manžel se jmenuje
Dagomir Marquezi a je také novinářem. Děti
nemáme. Žijeme ve městě São Paulo.
(Jen pro zajímavost - São Paulo je největší
město Brazílie, nejbohatší a největší město La-

Lidice - Bá (vpravo) - foto z redakce

tinské Ameriky a celé jižní polokoule a sedmou
největší metropolí na světě. São Paulo je
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hlavním městem stejnojmenného, nejlidnatějšího státu Brazílie - São Paola. Počet obyvatel
se pohybuje nad 10 milionů, rozloha města dosahuje 1 523 km². Název města odkazuje
na biblickou postavu, Pavla z Tarsu
(hebrejsky - Saul). Město leží na řece Rio Tiete.
Je to město přistěhovalců (imigrantů) a desítek
etnických skupin. Žije zde více než 22 miliónů
lidí z nichž mnozí jsou potomky dávných
italských či japonských přistěhovalců. Některé
městské čtvrti mají silně národnostní charakter Liberdade je asijská, Bala Vista a Bixiga jsou
italské, Bom Retir je stará židovská čtvrť, velká
ll
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arabská komunita je kolem Rua 25 de Marco.
Jihovýchodně od centra města leží ulice
mrakodrapů - Avenida Paulista. Na této ulici se
nachází také MUSEU DE ARTE DE SÃO
PAULO, které vlastní sbírku uměleckých děl
od světových malířů, jako je Rembrant, Rubens,
Renoir a další, a také vynikající díla brazilského
malířství. Vstup do muzea je zdarma.
Mezi zajímavosti patří i Parque do Ibirapuera.
Park navrhl světoznámý architekt Oscar Niemeyer, který navrhl i brazilské hlavní město
Brasília. Bylo to za prezidenta Juscelina
Kubitscheka de Oliveira, on byl českého původu
a po matce se jmenoval Julián Kubíček).
Pokřtěna jsem jménem Lidice, protože můj otec,
který je levicový novinář (jmenuje se Mylton
Severiano da Silva), se dozvěděl o tragickém
příběhu české obce Lidice, a od té doby snil
o tom, že až se mu narodí dcera, tak ji nechá
pokřtít tímto jménem.
Ve svém volném čase ráda cvičím břišní tance,
„aby tělo a mysl byly zdravé“ (usmívám se… ja,
ja, ja, nad touto přemoudřelou větou, ale, mě to
fakt baví). Neměla bych zapomenout o sobě
napsat, že mám ráda i kočky, ale před pěti lety
tomu tak nebylo, ba naopak, kočky jsem přímo
nesnášela.
Nyní máme dva kocoury, Mustafa a Hadije.
Jsou jak moje děti. Právě před pěti lety jsme je
našli opuštěné a když jsem je viděla zubožené,
tak po několika hodinách se mi jich zželelo.
Stejně tak manželovi a přijali jsme je domů oba,
jako kočičí bratry.
Od 28. května 2011 znám osobně i obec Lidice.

Zpravodaj OÚ Lidice
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S manželem Dagomirem jsem v letošního roce
prožila jeden z největších vzrušujících zážitků
mého života, navštívili jsme pietní místo obce
jejíž jméno 44 roků nosím.
Tato návštěva do České republiky měla
pro mne velký význam, protože jsem už ani
nevěřila, že se na tuto cestu vydám. Prožívala
jsem nepopsatelné pocity, kráčela jsem po zemi
pietního území v Lidicích, dýchala jsem stejný
vzduch, jako obyvatelé obce.
U pomníku lidických dětí jsem hodně plakala
a stále při procházení pietního území vzlykala.
Když jsem si tady uvědomila, jak tyto děti byly
zavražděné. V tu chvíli jsem si vzpomněla, jak
se mne lidé v Brazílii vyptávali, co znamená mé
křestní jméno. Vždy jsem vysvětlovala, že
jméno nosím na památku malé obce v bývalém
Československu. V roce 1942 vtrhli do této
poklidné obce němečtí nacisté a vypálili ji.
Všechny muže, i věkem chlapce a několik žen
postříleli. Ostatní ženy zavřeli v koncentračním
táboře Ravensbrück a 82 dětí zplynovali. Jen
17 jich přežilo, ti nejmenší byly v útulcích
či dány na německou převýchovu.
Když jsem navštívila muzeum a viděla fotografie
mrtvých, cítila jsem se tak bezmocná a křehká.
Byl to masakr, který je zcela nepochopitelný.
V Praze jsme navštívili historické památky
a hlavně jsme se zúčastnili premiéry filmu
Lidice. Tento film mne velice dojal, opět jsem
plakala. S manželem jsme se shodli, že byl
velice skvěle připravený scénář, dobře režijně
natočený film. Obdivovali jsme výkony českých
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herců, kameru mexického kameramana
a úchvatnou hudbu i zpěv, které film provázejí.
Byla jsem velice mile překvapena, když jsem
v závěrečných titulcích najednou zahlédla i své
jméno a fotografii, stejně tak ostatních žen
z celého světa, které se jmenují Lidice.
Zdeňku, netušila jsem, že jsi všechno připravil
pro producenta filmu pana Adama Dvořáka.
Zahlédla jsem v titulcích i tvé jméno. Moc ti,
i za ostatní ženy Lidice, děkuji a přeji ti, aby ses
z dlouhodobé nemoci brzy zotavil.
Po návratu do Brazílie, jsem začala plánovat
nový výlet do Prahy, a samozřejmě do Lidic,
protože v roce 2012 si připomeneme 70. výročí
lidické tragédie.
Přála bych si, abychom se s mnoha dalšími
ženami Lidice v Lidicích příští rok setkaly. Když
si představím, jak hodně je nás na světě, co
nosíme toto jméno, bylo by to krásné setkání.
Lidice v Lidicích. Věřím, že i ostatní ženy touží
po návštěvě místa, jehož jméno hrdě nosíme.
Všechny objímám a těším se na shledanou,
třeba na můstku v Lidicích v roce 2012.

Lidice - Bá (São Paulo 2. srpna 2011)

Zpravodaj OÚ Lidice
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SOUTĚŽ PRO MLÁDEŽ CEMACH ZNAMENÁ V HEBREJŠTINĚ KLÍČ K POZNÁNÍ
text: Iva Ruskovská, foto: Pavel Horešovský

Ve středu 3. srpna 2011 zahájily podpisem
MEMORANDA zúčastněné strany společnou
práci na projektu CEMACH.
CEMACH (hebrejsky výhonek, klíč k poznání) je
kreativní soutěž pro jednotlivce a týmy studentů
středních škol v poznávání současného Izraele,
jeho kultury, ekonomiky, vědy, historických
památek a přírodních krás.
Úvodní slovo k myšlence vzájemné spolupráce
na projektu přednesl 1. náměstek ministra
kultury František Mikeš. Mimo jiné ocenil
zapojení Památníku Lidice do tak významného
projektu, který plně vystihuje význam
překladu - CEMACH - klíč k poznání.
Ministerstvo kultury plně podporuje výchovu
a vzdělávání studentů v této oblasti.
František Mikeš popřál organizátorům hodně
úspěchů při samotné realizaci soutěže. Na jeho
slova navázal velvyslanec Státu Izrael v České

republice Yaakov Levy: „Práce s mládeží je
výzva. Podpisem MEMORANDA máme
příležitost spojit své síly na projektu
s Památníkem Lidice a Česko - izraelskou
obchodní komorou.
Naším společným cílem je podpora zájmu
českých studentů o tuto zajímavou soutěž
a podíl na výchově k toleranci druhých
a respektování jiných kultur a náboženství.“
Dále podpořil projekt CEMACH i prezident
Česko - izraelské obchodní komory Pavel
Smutný: „Prostřednictvím této soutěže chceme
mládeži představit Izrael jako moderní
demokratickou společnost, kde pracují vynikající
vědci, technici a umělci.
Tato země dosahuje v těchto a dalších
odvětvích vynikajících výsledků. Projektem
chceme přiblížit především současný Izrael, kde
se pouze neválčí, jak je někdy prezentováno.“

Zpravodaj OÚ Lidice

září 2011

Ředitel Lidického Památníku Milouš Červencl
vzpomenul především žijící lidické děti, které
mohou být živým odkazem a motivací pro osudy
stejně trpících lidí bez rozdílu národností
a kultur. „Projekt CEMACH představí nejen historii národa, který v období II. světové války
prošel podobným utrpením jako občané Lidic,
ale
především
představí
současnost
a perspektivy této moderní země.
„Dalšími významnými hosty, kteří podpořili realizaci soutěže, byla starostka obce Lidice Veronika Kellerová a primátor Kladna Dan Jiránek.
Podporu
soutěže
CEMACH
vyjádřil
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i student 4. ročníku doktorandského studia Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Michal Nevrkla, který se podílel na významném
projektu ve svém oboru na univerzitě v Haifě:
“Izrael je moderní země“.
Každému mladému člověku doporučuji zkušenost, kterou jsem během několika měsíců zažil
na univerzitě já.
Nesmírné pracovní úsilí, spolupráce a přátelská
atmosféra, která byla v našem týmu, mne osobnostně a pracovně obohatila. Vědci,
s kterými jsem měl možnost pracovat, byli špičkou ve svém oboru.

PIETNÍ VZPOMÍNKA V ŽATCI - http://www.lidice-memorial.cz, foto: Pavel Horešovský

Dne 16. července 2011 se v Žatci konala pietní
vzpomínka na vypálení obce Český Malín.
Za Lidice se zúčastnil ředitel Památníku
JUDr. Milouš Červencl s manželkou
a Pavel Horešovský za ZO ČSBS.
S hlavním projevem vystoupil 1. místopředseda
Senátu P ČR Přemysl Sobotka, účastníky piety
pozdravila hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová. S tradičně emotivním projevem

oslovila přítomné předsedkyně ÚV ČSBS
Anděla Dvořáková.
Na závěr promluvila předsedkyně Sdružení
Čechů
z
Volyně
a
jejich
přátel
Jaromíra Němcová - Ničová.
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3. část - VZPO MÍNKY K A PELNÍ KA, aneb p ovídá ní s muz ikantem
Ladislavem Humlem z Lidic - připravil Zdeněk Fous
• Dříve narození si rádi vzpomenou na populární
lidické Čaje. Bylo by zajímavé vědět kolik dvojic,
které později uzavřely manželství, se na Čajích
v Lidicích seznámilo. (Pokud někdo ze čtenářů
budete o někom vědět nebo sami jste těmi, kteří
se na Čajích poznali, budeme rádi, když se nám
do redakce zpravodaje přihlásíte i s fotografiemi. Děkujeme).
• Na Čaje stávaly často fronty před vchodem

kulturního domu a čekalo se na zadání stolů.
Při zábavách se také seznámila spousta
dvojic, které uzavřely později manželství. Co
já vím, tak 14 jich znám určitě.
• Do Lidic na Čaje jsem také rád chodil. Mám
jednu fotografii se spolužáky. Fotil nás v roce
1964, na tak zvaném „mramoráku“ v poschodí
kulturního domu, pan Karel Veselý
z Buštěhradu.

Na fotografii jsou zleva: Hana Bulantová, Jaroslav Švihlík, Blanka Hrabánková,
František Rys, Helena Minaříková, Jenka Kváčová, Zdeněk Fous, Olga Levá.

• Do Lidic jezdilo na Čaje mnoho lidí i z Kladna
a okolí. Pamatuji si, jak jsem v roce 1961
dojížděl na internát do Čáslavi. Nastupoval jsem
v neděli odpoledne na zastávce U Kahance,
do autobusu jsem se sotva dostal. Z Kladna už
byl zcela plný, přímo narvaný. V Lidicích všichni
vystoupili a tak nás někdy pokračovalo jen pět,
kteří jsme vystupovali až na Florenci v Praze.

• Zdeňku, máš pravdu, od autobusové
zastávky v Lidicích přicházeli mladí lidé ulicí
10. června 1942 ke „kulturáku.“ Bylo to jako
o procesí. Pořadatelé si na zábavě udržovali
vždy pořádek. Na zábavu se mohlo přijít jen
ve společenském oblečení, takže úroveň
byla vysoká. Opravdu se všichni bavili, jak ti,
co tancovali, tak i já a všichni muzikanti.

Zpravodaj OÚ Lidice

• Do redakce LZ jsme obdrželi od Tomáše
Skály fotografii jeho rodičů Jany a Jaroslava.
Oni z Buštěhradu, kde bydleli, pravidelně
docházeli na Čaje za jazzovým orchestrem
STYL. Později si v Lidicích postavili rodinný
domek. Pamětníci si mohou zavzpomínat na
krásný taneční sál kulturního domu, který byl
obložený dřevem. Bylo zde hezké prostředí.
• Skálovi byli nejlepší tanečníci, však jsem
je mohl z podia nejednou sledovat. Byli
také často v zájmu fotografů. Škoda, že už
na Jardu Skálu můžeme vzpomínat jen
v minulém čase, byl to bezvadej kluk
a pro Lidice mnoho dobrého udělal.
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Manželé Jana a Jaroslav Skálovi

• Do Lidic na Čaje se nechodilo jenom tancovat, ale i za novými populárními písničkami. Zajímalo
by mne, jak jste to tenkrát dělali, že jste měli hned připravené noty a mohli jste hrát novinky, co
tehdy hrály velké orchestry. Jako byl orchestr Karla Vlacha nebo Gustava Broma a dalších.
• Repertoár a nové písně od orchestrů Karla Vlacha, Gustava Broma, ale také z divadla
SEMAFOR a různých hudebních soutěží, jsem většinou nahrával z televize nebo rozhlasu
na magnetofon a potom přepisoval do not pro celý orchestr.
Též saxofonista Miroslav Danda sháněl od různých kapelníků
notový materiál a noty opisoval. Také klavírista Pavel Vlk opisoval. Každou středu byla v Kulturním domě zkouška, kde
se nové věci nazkoušely a na příštích Čajích už hrály.
• Vzpomínám si, že nás často čekalo na Čajích i překvapení, že jste
měli v programu nějakého populárního hosta z Prahy. Ládo,
vzpomeneš si ještě, kdo si s jazzovým orchestrem STYL zazpíval?
• Na Čajích s námi zpívaly, tehdy populární zpěvačky,
Judita Čeřovská, Edita Štaubertová, Yveta Simonová a jiní.
• Pro mladší čtenáře připomínám, že Judita Čeřovská byla výborná
zpěvačka i šansonierka. Ještě se hraje v rádiu plno jejích písniček.
Jen namátkou některé připomenu: „Malý vůz“, „Dominiku“, „Řekni, kde ty kytky jsou“, a ještě další.
(pokračování příště)
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