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Lidice Róbinson – mezzosopranistka z Ekvádoru, zpívá v opeře v Buenos Aires - Argentina.
Fotografie (zákulisí divadla) z opery P. I. Čajkovského „Evžen Oněgin.“ Role Olgy, sestra Taťány,
(pokračování na str. 3 - 4)
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PO DĚKOVÁNÍ
• Děkuji obecnímu zastupitelstvu
za blahopřání, květiny a dárkový balíček
který mi v den mých 81. narozenin předal
místostarosta a dobrý soused Tomáš
Skála.
Ladislav Huml, Lidice 87
• Ayer recibí la carta con el boletín de
Lidice. Muchas gracias. Včera jsem
obdržela dopis se Zpravodajem z Lidic.
Mnohokrát děkuji. Mayra Lidice,
Ciudad de México, 18/6/2011
• Za včasné srpnové vydání LZ, redakce
děkuje firmě DARVIS spol. s r. o. z Kladna
a techniku Ondřeji Havlíčkovi za rychlou
opravu notebooku.
www.darvis.cz

2

PŘEMÍSTĚNÍ ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. KATEŘINY VEVEROVÉ
V BUŠTĚHRADĚ.
Nová adresa: Zubní ordinace,
Kladenská 728, Buštěhrad.
Telefon: 312 250 676
Ordinační doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 17.00
7.30 - 15.30
7.30 - 12.30
7.30 - 16.00
7.30 - 12.30

Šipka na fotografii označuje okno zubní ordinace dr. Veverové. Dům se
nachází v ulici Kladenské, poslední směrem na Prahu, naproti kostelu. Dovnitř
se vchází brankou.
Redakci LZ na změnu upozornil a fotografie poslal: M. Veselý

PODĚKOVÁNÍ STAROSTKY text: Veronika Kellerová
Vážení občané,
jistě jste zaznamenali nový vzhled a obsah informační vitríny obecního úřadu před místní samoobsluhou. Již jednou jsme děkovali v našem Lidickém zpravodaji Ing. Jiřímu Černému
a Ing. Michaele Indrákové z ulice Josefa Štemberky za jarní a velikonoční vyzdobení vitrínky.
I nyní bychom chtěli poděkovat za jejich výborný nápad, kdy do vitrínky nainstalovali fotky z různých
významných událostí, které se udály v obci Lidice.
Když budete mít čas a chuť, můžete se přijít podívat, jak některé z Vás zachytili naši fotografové.

Zpravodaj OÚ Lidice

srpen 2011

3

ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
rozhovor připravil: Zdeněk Fous
Přála si, až se jí narodí dcera, že se bude
jmenovat Lidice, a to na památku obce, kterou
němečtí nacisté chtěli vymazat z mapy světa.
Moji rodinu tvořila vždy jen maminka, byly jsme
velmi chudé, ale přesto se pro mne maminka
obětovala a umožnila mi vystudovat hudební
konzervatoř v Quito. Po mamince jsem zdědila

Jmenuji se Lidice Róbinson. Narodila jsem se
13. srpna 1973 ve městě Quito v Ekvádoru.
Celým jménem se jmenuji Lidice Jasmína Róbinson. Lidice mne pojmenovala moje maminka,
která se narodila v červnu 1940. Ona se už jako
malá holčička dozvídala o tragédii obce Lidice.

vlohy k hudebnímu nadání. Ona také krásně
zpívala a tančila. Naši dávní předci pochází
z černých otroků, kteří byli do Jižní Ameriky
dovezeni otrokářskými loděmi z Afriky. (1. foto:
šťastná po koncertě, 2. foto: v divadelní šatně
před představením, 3. foto: s maminkou. )
.
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V současné době žiji v Argentině. Jsem operní
pěvkyně - mezzosopranistka, v angažmá
divadla „TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA“
v Buenos Aires. Můj manžel Juan Borja se také
narodil ve městě Quito a je operní zpěvák tenor. Zpíváme v opeře jednoho divadelního
ansáblu. (Viz. naší společnou fotografii.) Juan je
velice úspěšný. Sama se také mohu pochlubit
oceněním,
které
jsem
získala
v mezinárodní pěvecké soutěži „Maria Callas
2004.“ Získala jsem 1. cenu za nejlepší
interpretaci a umělecký výkon „Bel Canto“
v opeře Gioacchino Rossiniho Lazebník
sevillský (Il barbiere di Siviglia). V březnu t.r.
jsem měla premiéru opery Petra Iljiče
Čajkovského „Evžen Oněgin.“
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(Viz. fotografii na titulní straně srpnového
Zpravodaje.) Zpívala jsem roli Olgy. V neděli
17. července 2011 zpívám na premiéře opery
Gioacchino Rossiniho „Cesta do Remeše“
(Il viaggio a Reims). Byla jsem obsazena do role
Maddaleny. Zdeňku, až budu zpívat tuto roli, tak
zpěv věnuji jen tobě. Za vše ti s maminkou
i s Juanem děkujeme. Jsi náš společný přítel
z Lidic. Dobře znám i české hudební skladatele
a to Myslivečka, Janáčka i Dvořáka. Mým
velkým přáním je zpívat v opeře Rusalka roli
Ježibaby. Slyšela jsem a obdivuji českou
mezzosopranistku Dagmar Peckovou. Je
úžasná. Moje největší životní přání je navštívit
v roce 2012 české Lidice. Chtěla bych se
poklonit všem zavražděným obětím a zazpívat
k uctění jejich památky. Mé jméno na plakátech
stále připomíná, že „Lidice žijí dál.“

Lidice Róbinson, Buenos Aires, 15/7/2011
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE č. 6/2011
zapsala: Martina Toulcová
Na 6. veřejném zasedání zastupitelstva obce h) žádost paní Kachlíkové a pana Fouse
Lidice konaném dne 28. června 2011 bylo na poražení stromu, i) přijetí dotace
na „Přípravné společenské a sportovní akce
přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo: a) změnu k 70. výročí ode dne vypálení obce“,
programu, b) výrok auditora o přezkoumání j) vybudování cestiček na hřbitově,
hospodaření,
ověření
účetní
uzávěrky k) odstranění původní hrací sestavy na dětském
a závěrečný účet obce Lidice za rok 2010, hřišti.
c) uzavření smlouvy (dodatku) mezi obcí Lidice 2.
Zastupitelstvo
obce
pověřilo:
a Magistrátem města Kladna na úhradu a) místostarostu obce uzavřením smlouvy
neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky (dohody) mezi obcí Lidice a Magistrátem města
základních škol pro rok 2011, d) zapůjčení Kladna na úhradu neinvestičních výdajů
uměleckých předmětů ze sbírky OÚ Lidice za dojíždějící žáky základních škol pro rok
pro Státní oblastní archiv v Praze, s tím, že 2011, b) místostarostu obce uzavřením smlouvy
budou řádně pojištěny po dobu výstavy na příspěvek na činnost s Tělovýchovnou
a seznam zapůjčených předmětů bude ještě jednotou Sokol ve výši 90. 000,- Kč,
obecním zastupitelstvem upraven, e) schválilo c) místostarostu obce vyhlášením výzvy
žádost o příspěvek na činnost pro TJ Sokol na výběrové řízení na opravu střech obecního
ve výši 90..000,- Kč, f) přijetí dotace z rozpočtu úřadu a obchodního střediska, d) místostarostu
Středočeského kraje na opravu střechy obce vyhlášením výzvy na výběrové řízení
obecního úřadu a vyhlášení výzvy na výběrové na „Vybudování Lidického úseku cesty z Lidic
řízení na opravu střech obecního úřadu a do Hřebče a výsadba doprovodné zeleně“,
obchodního střediska, g) přijetí dotace e) místostarostu obce vydáním rozhodnutí
z rozpočtu Středočeského kraje v rámci pro paní Kachlíkovou a pana Fouse na poražení
Středočeského Fondu Životního prostředí a stromu, f) místostarostu obce odstraněním
zemědělství na projekt „Vybudování Lidického hrací sestavy na dětském hřišti.
úseku cesty z Lidic do Hřebče a výsadba 3. Zastupitelstvo obce neschválilo: a) žádost
doprovodné zeleně“ a vyhlášení výzvy Památníku Lidice na udělení čestného
na výběrové řízení na výše uvedenou dotaci, občanství panu Anatoliji Karpovovi.
Tomáš Skála
místostarosta obce

Michaela Klapalová
členka OZ

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU LIDICE Veronika Kellerová, starostka
1) Vážení občané, dovolte mi, abych Vás informovala o výsledku našeho snažení v rámci dotačních titulů. Obec Lidice si prostřednictvím
různých
grantů
a
dotací
požádala
o kofinancování plánovaných akcí. A nyní už
známe výsledky našeho snažení. 6. června
2011 schválilo Zastupitelstvo Středočeského
kraje rozdělení dotací z rozpočtu Středočeského
kraje a naše obec obdržela v rámci Středočeského Fondu Životního prostředí a zemědělství

dotaci ve výši 1,.7mil Kč na vybudování
"Lidického úseku cesty z Lidic do Hřebče
a výsadba doprovodné zeleně", tato cesta je
určena především jako bezpečná cesta
do Hřebče pro pěší a cyklisty a navazuje na již
vybudovaný hřebečský úsek. Věříme, že tato
cesta přispěje k rozvoji obce a bude dobrým řešením pro využití vašeho volného času
na procházky a jízdy na kolech po okolí. Dále
jsme z Fondu hejtmana Středočeského kraje
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MUDr. Davida Ratha obdrželi částku
500.000,- Kč na opravu střechy obecního úřadu

a z Fondu kultury Středočeského kraje částku
100.000,- Kč.

2) V rámci mikroregionu jsme od Letiště Praha
obdrželi částku 640.000,- Kč, kterou bychom
rádi použili na opravu střechy nad obchodním
střediskem. Bohužel jsme neobdrželi dotaci
na rekonstrukci chodníků v západní části obce,
ale na podzim se pokusíme získat dotaci znovu.
Nebyli jsme úspěšní ani v grantové žádosti
společnosti ČEZ, kde jsme žádali o příspěvek
na opravu "Rákosova křížku" a na Ministerstvu

pro místní rozvoj, kde jsme žádali o dotaci
na opravu dětského hřiště na fotbalovém hřišti,
proto jsme se rozhodli realizaci nových herních
prvků financovat z obecního rozpočtu.
V současné chvíli máme podanou žádost
o dotaci na zateplení a rozšíření naší mateřské
školky a ve stádiu rozpracování je žádost
o dotaci na zateplení obecního úřadu.
O výsledku Vás budeme opět informovat.

text i foto: Libuše Doušová

PAMÁTNÍK LIDICE NA VÝSTAVIŠTI LYSÁ
NAD LABEM. Jan Řehounek, manažer výstav

Tak, jak jsem slíbila, chci vám přiblížit atmosféru
soutěže Šikovné ruce našich seniorů pro radost
a potěšení. Přihlásilo se celkem 1.070 účastníků
s 3.990 pracemi. Mezi prvními jsme nebyli. Diplom
pro Oázu jsme ale přivezli. Byla tam spousta nádherných věcí. Porota měla opravdu těžkou práci. (Já
bych ty nejlepší nevybrala.) Současně tam byla i výstava květin a pestrý program. Už se těšíme na
příští ročník soutěže. Jen ještě nevíme, co vyrobit.

Spolu s výstavami Senior - Handicap: aktivní život,
Šikovné ruce našich seniorů a Lázeňský veletrh
byla od 16. - 19. června 2011 otevřena květinová
výstava „Růžová zahrada“.
Pod patronací časopisu Receptář reprezentační expozici o ploše 1 400 m2 vytvořil Ing. Vlastimil Šindelář. Mezi hlavní partnery výstavy patřil Památník
Lidice se svým Růžovým sadem, který dodal několik
set krásných řezaných růží.

LIDICKÁ OÁZA V LYSÉ NAD LABEM
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UDĚLENÍ PAMĚTNÍCH ODZNAKŮ PAMÁTNÍKU LIDICE
(text: Naďa Rezková Přibylová, Památník Lidice, foto: Pavel Horešovský)
S platností od 14. června 2008 uděluje při významných příležitostech ředitel Památníku Lidice „PAMĚTNÍ ODZNAK PAMÁTNÍKU LIDICE“.
Odznak je zhotoven ve dvou barevných provedeních: bronzovém a stříbrném.
Bronzový odznak se uděluje zaměstnancům
nejdříve po dvou letech trvání pracovního poměru v památníku, stříbrný odznak se zpravidla

uděluje po pěti letech spolupráce s Památníkem
Lidice.
Odznak se uděluje právnickým nebo fyzickým
osobám, včetně cizích státních příslušníků, a
zaměstnancům za významnou dlouholetou
spolupráci s Památníkem Lidice a za vynaložené úsilí při dosahování výrazných výsledků při plnění úkolů příspěvkové organizace
a naplňování zřizovací listiny, za rozvoj vztahů
Památníku Lidice s veřejností, s orgány státní
správy, s občanskými organizacemi a sdruženími.
Dne 11. června 2011 udělil ředitel Památníku
Lidice STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku
Lidice: PaedDr. Marii Kocálové, učitelce Gymnázia Kladno, Anně Holeyšovské, vedoucí vychovatelce školní družiny ZŠ Buštěhrad,
Tomáši Skálovi, místostarostovi obce Lidice,
Ing. Ivanu Ulrychovi, majiteli nakladatelství
Vega-L, Marku Veselému, učiteli 7. ZŠ Kladno,
Ing. Václavu Rosenreiterovi, spolumajiteli
firmy ROZA s.r.o., Davidu Vaughanovi,
redaktorovi Českého rozhlasu.
BRONZOVÝ Pamětní odznak Památníku Lidice
uděluje
ředitel
Památníku
Lidice:
Ivaně
Palečkové,
zaměstnankyni
PL,
Anně
Dostálové,
zaměstnankyni
PL,
Jaroslavu Tauberovi, zaměstnanci PL.

Zpravodaj OÚ Lidice

srpen 2011

UDĚLENÍ MEDAILE ŘEDITELI
PAMÁTNÍKU LIDICE
V rámci letošní pietní vzpomínky
69. výročí v Lidicích bylo předáno
ocenění Společnosti Ludvíka Svobody Pamětní medaile Ludvíka Svobody,
řediteli Památníku Lidice JUDr. Milouši
Červenclovi, kterou převzal z rukou
prof. Zoe Klusákové - Svobodové.
Medaile byla udělena „Za záslužnou
práci pro přátelství mezi národy
a uchování paměti o společném boji
proti fašismu ve II. světové válce.“

18. června 2011 - UCTĚNÍ PAMÁTKY LIDICKÝCH OBČANŮ V PRAZE
foto: Pavel Horešovský

Položení kytice u pamětní desky lidickým dětem v Thomayerově nemocnici v Praze - Krči.

Pietní vzpomínka položení kytice v místě zastřelených 26 lidických občanů, Praha - Kobylisy.
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Položení kytice u domu, kde se narodilo
6 dětí po lidické tragédii,
Praha 10 – Dykova ulice.
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Vzpomínka u památníku obětí
heydrichiády před krematoriem,
Praha 10 – Strašnice.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 6. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
„LIDICE PRO 21. STOLETÍ“
se uskutečnilo 16. června 2011 v KK Skuteč. Ceny si zde převzali soutěžící, kteří se umístili
v 1. i v 2. věkové kategorii soutěže na prvních třech místech a rovněž autoři nejlepších literárních
prací. Ocenění jim předávali 1. náměstek ministra kultury, starosta města Skuteč, předseda poroty
soutěže, zástupce ČSOB a další významné osobnosti. http://www.lezaky-memorial.cz/

19. června 2011 - PIETNÍ VZPOMÍNKA V LEŽÁKÁCH foto: Pavel Horešovský
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20. června 2011 - Ležáky - OHEŇ (BEZ) NADĚJE
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http://www.lezaky-memorial.cz/

Pochod na trase Ležáky - Pardubice s cílem u pomníku Na Zámečku se uskutečnil 20. června 2011.
Ohně ve svítilnách symbolicky zapálili na závěr pietní vzpomínky předseda Senátu PČR M. Štěch
a předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR M. Němcová a z rukou armádního generála
T. Sedláčka si svítilny převzali školáci ze Včelákova a Skutče. V cíli pochodu na účastníky čekala
primátorka Pardubic Š. Fraňková a další účastníci piety, aby společně následně uctili u pomníku
památku popravených odbojářů z Ležáků a Pardubicka.

9. července 2011 - PIETNÍ VZPOMÍNKA V NOVÉM MALÍNĚ
http://www.lidice-memorial.cz, foto: Pavel Horešovský/
Obec Nový Malín si připomínala 374
zavražděných Čechů a 26 Poláků. Vzpomínky
se zúčastnil a zdravici přečetl v zastoupení
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Miroslavy Němcové poslanec Parlamentu
ČR Ing. Radim Fiala. Dále měla projev
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
PaedDr. Alena Gajdušková. Zdravici také
přednesl vedoucí Odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu Olomouckého kraje
PhDr. Jindřich Garčice a zástupkyně
Volyňských Čechů paní Němcová z Brna.
Za oběti tragédie byla sloužena panychida.
Za obec Lidice se zúčastnili starostka Veronika

Kellerová a přeživší z Lidic Jana Hanzlíková,
Pavel Horešovský a Marie Šupíková
a za Památník Ing. Ančo Marinov. Obec Český
Malín byla založena v roce 1871 emigranty
z Rakovnicka, Lounska a Žatecka. Nacisty byla
zničena 13. července 1943. Zabiti byli i ti, kteří
se náhodou nacházeli ve vsi. Některým
malínským se naopak podařilo ukrýt. Jako
i v jiných případech i tady bylo cílem pachatelů
zastrašit volyňské obyvatelstvo. Po válce se
někteří přeživší vrátili do Československa
a usadili se ve Frankštátu u Šumperku.
V roce 1947 byla pak tato obec přejmenována
na Nový Malín.
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PIETNÍ VZPOMÍNKA V ROCE 1951 (připravil: Marek Veselý)
V minulém čísle Zpravodaje jste si mohli přečíst
o pietní vzpomínce k 69. výročí vyhlazení obce
Lidice. Zapátral jsem v dobovém tisku, abych se
podíval, jak se psalo v souvislosti s výročím vyhlazení Lidic před 60 lety – tedy v roce 1951.
Na internetu je zpřístupněný archiv tehdy
nejčtenějších novin – Rudého práva (a také
„největších“ – vzhledem k neobvykle velkému
formátu).
V úterý 12. června 1951 (v pondělí Rudé právo
nevycházelo) najdeme hned na 1. straně článek
s názvem „Lidice nás zavazují k vystupňování
boje za mír“, ve kterém je shrnuto, jak taková
pietní vzpomínka tehdy vypadala. Cituji: „Na mírové manifestaci v Lidicích se sešel v neděli (10.
června 1951 – pozn. M. Veselý) značný počet
občanstva. Slavnost byla uspořádána krajským
výborem obránců míru, lidickými ženami a krajským výborem Svazu bojovníků za svobodu. Lid
Pražského kraje zde manifestoval proti ozbrojování západního Německa, za Pakt míru mezi
pěti velmocemi a proti zrádné reakci.“
Pak článek zmiňuje, kdo se manifestace
účastnil, či kdo k přítomným promlouval.
Za
všechny
jmenujme
alespoň:
místopředsedkyně Národního shromáždění
Anežka Hodinová – Spurná, ministr vnitra
Václav Nosek, primátor hlavního města Prahy
dr. Václav Vacek, též hosté ze zahraničí –
z Německé
demokratické
republiky.
Ke shromáždění promluvila i předsedkyně
Místního národního výboru Lidice Růžena
Petráková. A co předcházelo projevům? Opět
cituji: „V 10 hodin dopoledne byly k hrobu
lidických hrdinů položeny věnce Národního
shromáždění, vlády, Komunistické strany
Československa, Čs. a Německého výboru
obránců mírů a masových organizací“.
Pod článkem je ještě otištěno „Poselství
lidických žen Světové radě míru a mírumilovným lidem na celém světě.“
V současné době už lidické výročí neplní první
strany, ale nesmíme zapomínat, že od doby vy-

hlazení uplynulo v roce 1951 teprve 9 let
(a konce války teprve šest). Způsob uctění památky v Lidicích odpovídal tehdejší době, stejně
tak rétorika projevů a článků dobového tisku
(mírová manifestace, boj za mír, zrádná reakce,
masové organizace). Nemění se jenom základ
akce, který by se dal shrnout do dvou slov –
věnce a projevy. Asi jenom pamětníci si tuto
dobu vybaví, včetně jmen výše uvedených
osob.
Prolistoval jsem ještě Rudé právo, které vyšlo
v den výročí vyhlazení Lidic, tedy v neděli
10. června 1951. Tam jsem našel články hned
tři. Jeden se jmenuje „Korejské Lidice“ a reaguje
na již rok probíhající válku v Koreji. Druhý
článek s názvem „Lidice – hrozba válečným
štváčům“ napsal Jiří Marek (spíše ho znáte jako
autora „Hříšných lidí města pražského“). Jedná
se o silně emotivně laděný příspěvek zmiňující i
další obce s podobným osudem (Ležáky,
Javoříčko,
Malín,
Tokajík,
Oradour
a Distomo). A kdo je viník? Jiřímu Markovi je
jasné, že viníkem je imperialismus, cituji: „I to,
že vypálení Lidic je důsledkem imperialistické
politiky, že vypálení Lidic je rub oné lesklé
mince kapitalismu, kterou shrabují do svých
safesů bursiáni z Wall Streetu.“
Ale článek, který je z dnešního pohledu tím nejzajímavějším se jmenuje prostě „Lidice opět žijí“
a jeho autorkou je Helena Leflerová, jedna
z lidických žen. Odtud se totiž dozvíme něco
konkrétního o životě v nově budovaných Lidicích. Tak například, že do června 1951 je
v Lidicích obydleno již padesát domků lidickými
ženami a jejich rodinami a dvacet se jich dokončuje. Že tu zatím žije 56 lidických žen, obec má
celkem 182 obyvatel, 83 žen dosud bydlí
v Kladně a jinde.
Pak také, že lidické ženy vysázely větrolamy
na severozápadě nové obce a ovocné sady
v jižní části, kde se plánuje rekreační středisko.
Vysázeny byly lípy na „hlavní silnici“ a dnes se
již zelenají, jak píše Helena Leflerová.
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Je také upraveno a právě otevřeno prozatímní
dětské hřiště. Z lidických žen je zmíněna
Růžena Petráková (předsedkyně MNV) a také
Ladislava Muselová (babička současné
starostky Veroniky Kellerové). Pro nezasvěcené

12

a ty, kteří tuto dobu nepamatují, jenom uvedu,
že plánované rekreační středisko nikdy nebylo
postaveno a prozatímní dětské hřiště bylo
u domu čp. 150 v ulici Josefa Horáka, kde dnes
žije paní Jana Hanzlíková s rodinou.

U článku je také uvedena fotografie, kterou jsme se rozhodli přetisknout. Musíte však
prominout její špatnou kvalitu (která se odvíjí od špatné kvality tehdejšího novinového
tisku).
Je pod ní popisek „Děti před novým domkem – symbol dnešních Lidic“.
Zajímalo by mne, jestli by někdo nevěděl, kdo je na ní zachycen. Pokud kohokoliv
z fotografie poznáte, dejte mi, prosím, vědět.
e.mail: vesely.marek@seznam.cz, tel. 312 253 080. Děkuji předem.
(Poznámka: úplně vpravo by se mohlo jednat o paní Mirku Lukášovou – dnes Kadlecovou.)
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KOUZELNÝ SLUNOVRAT ANEB CESTA ZA POKLADEM SVATÉHO JANA
text: Tereza Bublíková, MC Lidičky, foto: Bára Kučerová (str. 13), Irena Přibylová (str. 14)

Podle pověsti je svátek svatého
Jana dnem a hlavně nocí plné
kouzel, země vydává poklady,
oheň rozdává síly a byliny dostávají čarovnou moc.
Mateřské centrum Lidičky se
v tento magický den rozhodlo
zprostředkovat dětem z Lidic
a okolí, alespoň kousek

z atmosféry, panující kolem
Svatojánské noci. Děti nejrůznějšího věku vyrazily s rodiči
v malých skupinkách sesbírat
devět kouzelných bylin, které
chlapcům a děvčatům přinášejí
lásku, pokud je mají o svatojánské noci pod polštářem. U
nás tomu bylo trochu jinak. Našim soutěžícím, jak dětem, tak i
rodičům, po úspěšném splnění
úkolů přinesly bylinky odměny,
které jim pak dále usnadnily
cestu za pokladem. Děti měly
za úkol např. lovení rybiček,
hádání
večerníčků
nebo
hledání surovin na lektvar pro
čarodějnici a aby rodiče nepřišli
zkrátka, u každého stanoviště
dostali soutěžní otázku a pokud

ji nezodpověděli, čekal na ně
neméně lehký náhradní úkol.
Po splnění soutěžních disciplín
děti putovaly se svými odměnami v podobě mapy k pokladu
či magického zaříkávadla
k lidickému rybníku. Jak napovídala mapa, byly zde ukryty
dokonce dva poklady, a tak děti
čekala těžká, ale zajímavá
orientace v mapě. Zanedlouho
byly malými šikulkami objeveny
dvě zlaté kapradiny označující
a hlavně otevírající poklady.
Nastalo urputné hrabání, kopání a odhazování hlíny
a klestí, a přestože si děti vysoutěžily i nástroje na
vykopávání, mnohé si s tím
nelámaly
hlavu,
zabořily
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Dvě truhly s pokladem
prstíčky do hlíny a hrabaly a hrabaly, dokud
země nevydala obě dvě truhly s pokladem. Pak
už zbývalo jen vyřknout magické zaříkávadlo
a truhly ukázaly svá tajemství. Právě tento
okamžik byl odměnou pro přihlížející rodiče,
protože napětí, očekávání a hlavně radost

v dětských očích, byla nezapomenutelná. Po
spravedlivém rozdělení zasloužených odměn,
jsme se přesunuli k malému svatojánskému
ohni, na kterém jsme opekli část pokladu – buřtíky. Dál už následovalo jen spokojené mlaskání
všech účastníků i organizátorů.

• Ve Veřejné knihovně Lidice se těší na Vaši návštěvu, Hana Vondráčková, Anna Vondráčková,
pátek: od 16.00 – 18.00 hodin
(www.obec-lidice.cz/knihovna-lidice/)
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2. část - VZPOMÍNKY KAPELNÍKA, aneb povídání s muzikantem
Ladislavem Humlem z Lidic - připravil Zdeněk Fous
• Tak to je v dnešní době až neuvěřitelné, že
během 14 dnů jste měli sestavený orchestr a už
jste mohli hrát. Vzpomínám si, že „Na Kahanci“
bylo nabito nejen na sále, ale také u oken hostince, kde stávalo hodně diváků a posluchačů,
kteří se přes záclony dívali se zájmem na taneční páry a poslouchali tehdy populární písničky. Jako kluk si vzpomínám, že jsme obdivovali v tancování Jardu Skálu s jeho budoucí ženou Janou. (Skálovi si později postavili domek
v Oradourské ulici v Lidicích.) Oni opravdu „váleli“, jak se tehdy říkalo, že „trsali“ rokenrol. Ale
abych to nezamluvil. Mohl bys mi říci, jaké nástroje jste měli v obsazení?
• Obsazení jazzového orchestru jsme měli
3 trumpety, (Huml, Kolařík, Dlouhý),

1 - 2 trombony (Kočárek, Semenec),
5 saxofonů (Pokorný, Velc, Rákos, Kočí,
Šuchman), bicí, (Zvoníček, Mikeš Jaroslav),
basa (Chrastil), klavír (Vlk), někdy harmonika
(Mikeš Libor) a kytarista, který též zpíval
(Pánek z Brandýska)
• Měli jste i své další zpěváky a zpěvačky?
• Ano, měli, protože zpěv jsme si obstarávali
sami. Pavel Vlk (klavír), já (trumpeta), Miroslav Danda (saxofon).
Ze začátku s námi zpívala mladičká Helena
Romová z Buštěhradu. (viz.foto.) Později
i pražská zpěvačka Svobodová. Také si
s námi občas zazpíval Ing. Miloš Vacek
z Buštěhradu, syn profesora na pražské
Konzervatoři pana Karla Václava Vacka.

• Helenu Romovou si pamatuji, bydlela ve stejné
ulici. (V Lidicích měla a má příbuzné.) To vím,
že krásně zpívala. Je zajímavé, že Helena je
také naše společná příbuzná. Má mladší sestru

Věru a také měla ještě starší sestru Zdenu,
která nádherně zpívala. Byla v roce 1941-1946
členkou
Smíšeného
pěveckého
sboru
Buštěhrad. Ale velmi mladá po válce zemřela.
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• Tak to je pro mne také zajímavost, že
Helena Romová je další hudebně nadaná
příbuzná. Nevěděl jsem, že máme všichni
společné předky. Slyšel jsem, že oni
na Kladensko přišli od Příbrami jako zkušení
havíři, když se tady zakládaly uhelné doly.
Ale více už jsem nevěděl.
• Budeme pokračovat ve vzpomínání na jazzový
orchestr STYL. Vzpomínal jsi na hraní na Čajích
v hostinci Na Kahanci, ale jak vím, orchestr brzy
přešel do nově otevřeného Kulturního domu
v Lidicích. (Poznámka: Kulturní dům v Lidicích,
tzv. „kulturák“, byl postaven podle projektu arch.
Františka Marka. Jeho stavba byla započata
v roce 1957 a předána do zkušebního provozu
14. června 1959.) Zajímalo by mne, ve kterém
roce jste se přemístili z Buštěhradu do Lidic?
• Od října roku 1959 jsme přešli
do Kulturního domu v Lidicích, kde byla

Ladislava Muselová
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vedoucí paní Ladislava Muselová, později
paní Miloslava Žižková, (obě byly lidické
ženy). Tyto čaje a další zábavy v „kulturáku“
byly hojně navštěvovány.
• Uvědomuji si, že mnoho mladších čtenářů ani
netuší, jak velká byla popularita „Čajů“
lidického „kulturáku“, když tady hrával jazzový
orchestr STYL.
(pokračování příště)

Miloslava Žižková
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