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70. výročí vypuknutí II. světové války - Lidičtí v Gdaňsku
V souvislosti s pozváním od starosty Gdaňska Pawla Adamowicze se v Gdaňsku dne 1. září 2009
zúčastnila delegace vyslaná Památníkem Lidice vzpomínkové akce k 70. výročí vypuknutí II. světové války.
Delegaci tvořili místostarosta obce Lidice pan Tomáš Skála, „přeživší lidické dítě“ a člen výboru ZO
ČSBS Lidice pan Pavel Horešovský a za Památník Lidice vedoucí muzea Ing. Ančo Marinov. V
pondělí dne 31. srpna ve večerních hodinách měla delegace možnost shlédnout v Neptun Cinema
světovou premiéru filmu o životě Ireny Sendler, polské sociální pracovnice během II. světové války
a po ní (Odvážné srdce Ireny Sendler), která během II. světové války zachránila 2500 židovských
dětí z Varšavského ghetta. Irena Sendler zemřela loni ve věku 98 let. Do konce života zůstávala
v kontaktu se spoustou dětí, které zachránila a které ji často oslovovaly „Mami“.
Režisér a stejně tak i hvězdy filmu se účastnili premiéry filmu. Před spuštěním filmu vystoupil s
hlavním projevem prezident Polské republiky Lech Kaczyňski.V úterý dne 1. září v dopoledních hodinách se v Arthur´s Court konala „Mezinárodní vzpomínková konference starostů měst postižených
II.světovou válkou" za účasti zástupců „Světového kongresu polských veteránů“ a studentů
z Westerplatte School Club. Během konference položili prsti hlíny přivezené delegacemi z měst a
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obcí symbolizujících II. světovou válku do speciální urny, jež se později stane součástí základního
kamene muzea II. světové války, které bude vybudováno v Gdaňsku. Vedoucí delegace pan Tomáš
Skála při této akci přispěl krátkým projevem v anglickém jazyce.
Po skončení konference byla otevřena výstava pod širým nebem, kterou organizovalo Historické
muzeum Gdaňska. Výstava je věnována městům a obcím, které sehrály speciální roli ve II. světové
válce.
Na výstavě je umístěn také výstavní panel Lidic, jenž je
sestaven ze zapůjčených fotografií z muzea Památníku
Lidice. V odpoledních hodinách proběhl hlavní
mezinárodní ceremoniál věnovaný vzpomínce k 70.
výročí vypuknutí II. světové války, který se konal u Památníku obránců polského pobřeží v Gdaňsku na
poloostrově Westerplatte, kde v roce 1939 II. světová
válka začala, když bojová loď „Schleswig – Holstein“
zahájila ve 04:45 minut první palbu.
Vzpomínkové akce se zúčastnily vládní delegace
z mnoha zemí světa. Hlavní projev měl prezident Polské

republiky Lech Kaczyňski, dále předseda vlády Polské republiky pan Donald
Tusk. Ze zahraničních delegací měli
dále projev německá kancléřka Angela
Merkel, premiér Ruska Vladimír Putin a
další významní vládní činitelé. Ve večerních hodinách proběhl v kostele kon-
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cert Polského filharmonického orchestru „Válečná requiem“ a následně v kostele Nejsvětější
Trojice představilo Artistické duo Thyrsa Hilden a Pio Diaz projekt "Město v plamenech - Nejsvětější
Trojice v plamenech".
text i foto: Ing. Ančo Marinov - (www.lidice-memorial.cz)
Vedoucí delegace p. Tomáš Skála při této akci přispěl krátkým projevem v anglickém jazyce
Vážený pane prezidente, pane starosto, dámy a pánové, milí hosté, přijeli jsme k vám z České
republiky, z vesnice nedaleko Prahy jménem Lidice. Dne 10. června 1942 byla tato obec totálně
zničena nacisty jako akt pomsty po atentátu na
Reinharda Heydricha. Nejsmutnější je fakt, že
nikdo z obyvatel neměl s tímto atentátem nic
společného.
173 mužů bylo zastřeleno. 26 mužů a žen bylo
dodatečně popraveno o 6 dní později v Praze.
Všechny ženy byly odeslány do koncentračních
táborů, 60 z nich nepřežilo, po válce se do vlasti
vrátilo 144. Ze 105 dětí přežilo pouze 17.
Dnešních dnů se dožilo 10 lidických žen a 14
dětí. Jeden z nich tu dnes sedí mezi námi, v
době lidické tragédie mu bylo pouze 16 dní.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám jej
představil – pan Pavel Horešovský…
Rád bych jménem lidických občanů i jménem
svým poděkoval za pozvání. Je pro nás čest přispět trochou lidické země ke vzniku muzea II.
světové války v Gdaňsku.
Doufáme, že i to je cesta, jak neustále připomínat nacistická zvěrstva a nikdy nepřestat bojovat proti jejich návratu…
Děkuji za pozornost (foto: Ing. Ančo Marinov)
Další Pamětní odznaky Památníku Lidice byly předány.
Další Pamětní odznaky Památníku Lidice byly předány. Dne 10. 9. 2009 se uskutečnilo slavnostní
setkání v Lidické galerii při kterém
byly předány Pamětní odznaky za
spolupráci s Památníkem Lidice
dvěma osobnostem. Z rukou
ředitele
Památníku
převzali
ocenění paní Marie Tykalová ze
ZO ČSBS Praha 5 a JUDr.
František Mikeš 1. náměstek
ministra kultury. Slavnostnímu
aktu byli přítomni zástupci obce
Lidice, ZO ČSBS, některé
přeživší lidické ženy a děti a
pracovníci Památníku.
(www.lidice-memorial.cz)
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Jubilea
Anna Möstlová
Zdeňka Čížkovská
Jana Křivanová

7.10.
16.10.
24.10.

75 let
85 let
75 let

Vážené jubilantky, dovolujeme si Vám popřát ke krásným narozeninám hodně zdraví a štěstí.
Poděkování
• Děkuji panu Tomáši Skálovi, který mi za Obecní úřad a zastupitelstvo obce Lidice popřál k mým
narozeninám a předal dárky. Návštěva i dárky mne velmi potěšily.
Josef Kváča
Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 33
Na 33 veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 26.8.2009 bylo přijato toto
usnesení :
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
a/ Zastupitelstvo obce Lidice souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební řízení – „Lidice nová
TS, kVN, kNN“ firmy Miloslav Kalců – Kralupy nad Vltavou. Investorem této akce je ČEZ
Distribuce A.S. Děčín.
b/ schvaluje výsadbu nové zeleně u polní cesty, jako náhradu za zničenou
c/ schvaluje realizaci projektu dopravního opatření v obci, zpracovaný firmou PROZNAK
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje :
a/ OZ neschvaluje žádost p. Koláře, týkající se předběžného souhlasu k záměru stavby voltaické
elektrárny na pozemcích p. Koláře. Po doplnění p. Kolářem potřebných náležitostí do žádosti
bude OZ souhlasit se záměrem stavby voltaické elektrárny.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a/ požadavek OHS Kladno, týkající se rekonstrukce umývárny v MŠ a posoudí možnosti této realizace.
b/ informaci o společném jednání zástupců obce Lidice a zástupců Městského úřadu Buštěhrad
c/ informaci o návrhu kamerového systému ostrahy parkoviště před obchodním střediskem a promyslí další postup v této věci.
d/ žádost pí Vondruškové o pronájem nebytových prostor v obch.středisku. Pan starosta seznámí pí
Vondruškovou se stanoviskem OZ.
e/ informaci p. Skály o návštěvě a účasti na pietním aktu ve slovenské obci Kaliště
f/ informaci o jednání zástupců obce Lidice a myslivců se zástupci provozovatele ČOV, týkající se
hromadného úhynu divokých kachen.
Lidice 26.8.2009

starosta obce JUDr. Josef Klíma, místostarosta obce Tomáš Skála

Středisko OÁZA rozšiřuje své služby a nově nabízí:
● Praní a mandlování prádla ● Velké nákupy ze supermarketů v Kladně ● Vyzvednutí léků a
zdravotních potřeb v Buštěhradě a v Kladně, dále můžete využívat „Sociálně právní poradnu Oáza“.
● Poradnu a půjčovnu zdravotních pomůcek ● Bližší informace a požadavky: paní Pavla Nešporová ● Středisko Oáza nabízí k pronájmu prostory společenského sálu pro pořádání oslav,
setkání, prezentací, výstav, seminářů. Kapacita sálu je 30 – 40 osob ● Občerstvení je možné
připravit dle dohody. INFO: 312 253 504, e-mail: memento.lidice@cbox.cz, www.oazalidice.cz
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Lidická galerie - KŘESLO PRO HOSTA v rámci „Lidických zimních večerů“ 2009
8. října od 18.00 hod. 2009 Křeslo pro Mílu Viklickou. Miluše Viklická vystudovala FF UK v
Praze. Již jako studentka pravidelně navštěvovala poetickou vinárnu Viola. V 80.letech napsala
scénář Jarní měsíc v zahradách Kjóta, poezie a divadlo NÓ ze zlatého
věku japonského písemnictví, premiéra byla v roce 1988. Porevoluční
období bylo pro Violu velmi dramatické. Provozovatelem byly totiž
Restaurace a jídelny Prahy1, které byly zrušeny a Viole hrozil zánik
rovněž M.Viklická pomáhala dr. Vladimíru Justlovi, dlouholetému
uměleckému řediteli a tvůrci, Violu zachraňovat. V roce 1992 jí dr. Justl
Violu předal. A od té doby říká s jistou nadsázkou, že podobně jako
on –“ztotožnila svůj život s Violou”. Docela výjimečným úspěchem bylo
udělení Ceny Thálie dvěma hercům jednoho představení B.Bohdanové a J.Somrovi za nejlepší herecký výkon roku 2001 ve hře
The Gin Game a potom v roce 2006 D.Prachařovi za hru Novecento.
Památník Lidice a Viola systematicky spolupracují již pět let.
13. října od 18.00 hod. Křeslo pro Taťjanu Medveckou Provází
Tomáš Engel hudba Marcel Javorček. Taťjana Medvecká od dětství
recitovala a věnovala se baletu, navštěvovala také literárně dramatický
kroužek na Lidové škole umění, její cesta ke studiu herectví byla tedy
jasnou volbou. Na DAMU byla přijata již z druhého ročníku gymnázia,
studium absolvovala v roce 1975. Již za studií hostovala v Národním
divadle, od roku 1975 je stálou členkou jeho činohry. V 90. letech pak
pohostinsky účinkovala také na dalších scénách, například v Rokoku, v
Dejvickém divadle nebo v Divadle Na zábradlí. Přelom tisíciletí pak
Medvecké přinesl satisfakci za její dlouholetou oddanost jevištní práci;
je dvojnásobnou držitelkou Ceny Thálie za role ve hrách Marie
Stuartovna (2000) a Poprvé vdaná (2002)
19. října 2009 od 18.00 hod. Křeslo pro Hugo Pavla provází Slávka Kopecká hudba - Marcel Javorček. Hugo Pavel je skromný
pán, který v životě zažil snad úplně všechno. Slávu, za 2. světové války
koncentrák, milostná trápení, nemoci, bídu i přepych. I jeho, stejně jako
bratra Otu, očaroval život v přírodě na vesnici. Jeho dřevěný srub se
tyčí 50 metrů od břehu Berounky na strmém kopci hned u Nižboru. Ota
o něm psal, Hugo ho žije.
22. října 2009 od 18.00 hod. Křeslo pro Slávku Kopeckou
provází - Robert Tamchyna hudba - Vladislav Borovka. Slávka
Kopecká je původní profesí novinářka. Po ukončení studia na Fakultě
tělesné výchovy a sportu UK žila krátce ve Francii. Po návratu
pracovala nejprve ve Večerní Praze a poté až do roku 1989 v kulturní
rubrice časopisu Květy. Postgraduálně studovala Fakultu žurnalistiky
UK a Divadelní vědu na DAMU. Po revoluci spoluzakládala časopis
Reflex. Od roku 1991 píše a vydává knížky ve svém soukromém nakladatelství „Sláfka“. Vydala
více než 160 titulů, především memoárů umělců, na nichž se spolupodílí autorsky. Ve volném čase
hraje ráda tenis a jezdí na kole. Žije a pracuje v Lidicích u Kladna.
(Památník Lidice)
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18.00

hod.
Koncert:
Thetford
Grammar
Scholl
Chamber
Choir
účinkuje
pěvecký
sbor
z Anglie,
varhany

65. výročí vypálení slovenské obce Kaliště

Delegace z Lidic se zúčastnila 15. srpna 2009 pietního aktu k 65. výročí vypálení slovenské obce
Kaliště pod názvem "STRETNUTIE GENERÁCIÍ". Delegaci tvořili pracovníci Památníku Lidice,
zástupci obce a ZO ČSBS. Hlavní projev měl prezident SR Ivan Gašparovič, za české účastníky
promluvil předseda Poslanecké sněmovny ČR Miloslav Vlček.
Po ukončení pietního aktu se zástupci Lidic v Kališti zúčastnili odhalení milíře, zhlédli kulturní
program (koncerty, pěvecká a taneční vystoupení) a zúčastnili se krátkých rozhovorů s oficiálními i
neoficiálními účastníky pietní akce.
V pozdních odpoledních hodinách delegace PL navštívila muzeum v Německej a v podvečerních
hodinách ještě muzeum SNP v Bánské Bystrici. Návštěva se uskutečnila na základě plnění Dohody
o spolupráci mezi Památníkem Lidice a Muzeem SNP Banská Bystrica. (www.lidice-memorial.cz)
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Archivy brzy vydají nová svědectví o Lidicích
Než se Milouš Červencl stal
současným
ředitelem
Památníku
Lidice,
prošel
různými manažerskými posty.
A úplně na začátku pracoval na
šachtě. Je téměř na minutu
přesný, když nás po hodinové
poradě
přijímá
ve
své
kanceláři. Než se do ní
dostaneme,
procházíme
kolem stovek obrázků, které
do Lidické galerie poslaly děti
z celého světa. „Letos jich
přišel rekordní počet , přes
dvacetjedna tisíc z 53 zemí,“
pochvaluje si Červencl. Příjemný prošedivělý muž v tričku a bílých džínách, do kterého byste
nikdy neřekli, že v ruce držel sbíječku a lopatu.
Horníci a oceláři, to bývaly hlavní profese v Kladně a okolí. Pomohlo vám, když jste nastoupil
do Lidic, že jste šachtou sám prošel? Na Kladensku asi ne, většina místních o tom ani neví,
protože to nikde moc neříkám, ale pomohlo mi to v životě. Začal jsem takzvaně od píky, protože
jsem se brzy oženil a měl rodinu, takže jsem musel vydělávat. Prošel jsem na šachtě všemi
provozy, dělal lopatou a sbíječkou, a přitom potkal řadu zajímavých a vzdělaných lidí. Měl jsem
štěstí, že jsem na přelomu 60. a 70. let pracoval na šachtách mezi Baťováky, kteří byli vzdělaní
a měli za sebou bohatý život a já se od nich učil. Také si od té doby více vážím manuální práce.
Přesto jste po svém příchodu do Lidic cítil od místních lidí určitou nedůvěru a vysloužil si
nejednu kritiku...Za čtyři roky, které tu jsem, byla - alespoň doufám - většina hrotů ulámána a
musím říct, že se zdejšími lidmi - ať pamětníky nebo zastupiteli, vycházím dobře. Snad i oni už věří,
že mým i jejich cílem je udržovat odkaz lidické tragédie pro další generace.
Jenže, když se odchýlíte od jejich představ, je zle. Novou multimediální expozici I nevinní
byli vinni… otevřenou v roce 2006 zpočátku někteří z nich moc nepřijali, přestože návštěvníci i odborníci byli nadšeni. A kvůli reklamnímu videospotu Total burn-out Lidice (Úplné vypálení Lidic), který zpočátku simuloval vypálení obce, žádali vaše odvolání…
Myslím, že novou expozici už za svou přijali. Když si totiž přečtou ohlasy mladých i starších návštěvníků, jak je zasáhla a přiměla k zamyšlení, vidí, že to byla správná cesta. Doba je jiná, je
zrychlená a způsob přijímání informací je taky jiný. To samé je v případě spotu. Byl to jeden ze způsobů, i když pro řadu přeživších pamětníků nepřípustný, jak k Lidicím přitáhnout pozornost mladé
generace. Všechno kolem nás přitvrzuje - knížky, filmy, zprávy, hudba, politika. Od té doby máme
ohromný nárůst návštěvnosti mládeže z České republiky, takže překonal i počet studentů ze zahraničí. Je to samozřejmě dané zejména vzdělávacími programy , které nabízíme školákům, studentům i učitelům, ale je možné, že ten první drápek byl zaseknut už touhle upoutávkou. Přitáhla k
Lidicím znovu pozornost, to bezesporu.
Kolik návštěvníků, kteří do Památníku nebo galerie přijdou, je z Kladna? Všichni vaši předchůdci si stěžovali, že do Lidic jezdí cizinci a lidé z dalekých koutů republiky. Z okolí málokdy. Je to tak stále?
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Jak se říká: pod svícnem bývá největší tma. Lidé, kteří bydlí v okolí, jezdí kolem do práce, nemají tu
potřebu sem jít. Mají pocit, že to tu znají, i když v Lidicích nikdy nebyli. Naopak pro cizince i návštěvníky zdaleka je to jeden z cílů výletu. Přesto se situace lepší. Daří se nám víc spolupracovat s
kladenskými i okolními školami, kladenská knihovna k nám pořádá zájezdy. Také spolupráce s vedením Kladna se zlepšila, na prohlídku sem jezdí většina jejich zahraničních hostů a primátor je
tady také často.
Růže v sadě kvetou, pietní území je posečené, z vodotrysků stříká voda. Spousta návštěvníků si v tu chvíli řekne: Tady je krásně. Nepovažujete to za něco nepatřičného? Vždyť se dívají na zničenou vesnici a osudy pětiset lidí...Ne, tak to nevnímám. Na první pohled, když svítí
sluníčko, je tady skutečně krásně. Když však někoho takového potkám, řeknu mu, ať zajde do
muzea a pak si znovu na tu lavičku sedne. Když to udělá, dívá se na stejná místa úplně jinýma
očima.
Fakt, že pietní území lidé mnohdy vnímají spíš jako posečený park a louku, možná vede k
tomu, že z něj musíte vyhánět majitele venčící psy, jezdce na koních či motokárách...Všude
máme cedule, že se jedná o pietní území. Také jsme měli dohodnuto s krajskou Správou a údržbou
silnic, že k vjezdu směrem na Běloky vyhloubíme příkop a postavíme závoru, která motokáry a
auta dál nepustí. Jenže s příchodem nového hejtmana se projekty nejprve zastavily, přehodnotily a
pak už na ten náš nebyly peníze. Na ministerstvu kultury nyní připravují zákon, který by umožnil
nevhodné chování v těchto místech postihovat.
Jiná šance zatím není? Původně jsme měli v plánu, že bychom pietní území označili torzy kolejnic
s číslem popisným tam, kde 10. června 1942 před vypálením Lidic nacisty stály jednotlivé domy,
třeba i ve stávajícím rybníku . Pak by návštěvníci možná neviděli před sebou jen krásně posečenou
louku, ale dokázali si víc představit, jak to tu mohlo vypadat. Dokonce jsme na to tehdy měli peníze
a s vizí souhlasili i odborníci. Místní pamětníci se ale proti tomu postavili.
Proč?Prostě řekli, že se jim to nelíbí, že chtějí území zachovat, jak je. Teď už by k projektu byli
možná vstřícnější, ale zase nejsou peníze. Ne vždy se podaří sladit v čase nápad a finance.
Naopak v Ležákách, které od minulého roku patří pod naši správu, označena místa vypálených
domů jsou.
Přibližně před deseti lety chtělo ministerstvo kultury přičlenit Lidice pod správu
PamátníkuTerezín. Tehdejší vedení Památníku i obce proti tomu velmi protestovalo. Nepotkal
nyní stejný osud, kterému jste se bránili, Ležáky?Je to trochu něco jiného, tam to naopak takto
chtělo obecní zastupitelstvo i Pardubický kraj. Lidice a Ležáky k sobě historicky patří, potkal je
stejný osud, i když z různých důvodů. Naopak to, že nyní máme na starosti i památník romského
holocaustu v Letech příliš logiku nemá, ale předchozí vláda to, i přes naše námitky, rozhodla a
tak o ně začínáme také pečovat.
Loni se objevily nové fotografie přímo z vyhlazování Lidic nacisty. Pro historiky i pamětníky
to bylo překvapení. Čekáte, že se taková situace může opakovat?Už se tak stalo. Na internetu
se objevilo asi šestnáct dalších fotografií z období likvidace Lidic, které jsme sice nestihli koupit,
ale alespoň je dostaneme naskenované. Zdá se, že snímky našel někdo v pozůstalosti a uvědomil
si, jakou historickou cenu mají. Já jsem navíc přesvědčen, že novinek bude přibývat.
Z čeho tak soudíte? V Německu se také začaly otevírat archivy. Máme svého historika, který
končí doktorantské studium na jedné z německých univerzit a má prostřednictvím svých profesorů
k těmto archivům přístup. Nebyl týden, aby nevolal, co v nich našel. Jsou to výpovědi
členů popravčích čet, vojáci, kteří se na likvidaci Lidic nechtěli podílet, ale nemohli neuposlechnout
rozkaz. V jedné výpovědi je dokonce napsáno, že důstojníci gestapa, kteří měli vypálení na
starosti, se pohádali. Píše se v ní, jak řidič jednoho z nich slyšel, jak jeden druhému nadával, že tak
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to být nemělo, že zašli příliš daleko. Jiní vojáci, aby splnili rozkaz, se nejdříve opili.
Takové informace určitě přilákají k Lidicím pozornost. Kdy a jak je chcete zveřejnit?
Všechno je to o čase. Nemůžeme si dovolit je jen tak vypustit, nejprve je musíme ověřit, aby to nebyla blamáž. První věci by se tak mohly na veřejnosti objevit na podzim 2010. Budeme se snažit
zmapovat historii také z druhé strany, protože nic není černobílé. Rád bych, aby z těchto nových
informací vyšla kniha.
Myslíte, že se díky novým dokumentům může stát, že vypátráte osud některého z dosud nezvěstných lidických dětí?
Tomu nevěřím. Jsem přesvědčen, že těch sedmnáct dětí, které se našly, byly všechny. Pátrání bylo
velmi dlouhé a důkladné, prováděla je řada mezinárodních, mnohdy na sobě nezávislých organizací. Takže tady naději nevidím.
18. srpna 2009 - Sedmička.cz
text: Marcela Jurková (článek převzatý se souhlasem autorky)
foto: Karolína Hniličková – Sedmička
PRO PAMĚTNÍKY 2. část – článek na pokračování od Ing. Evžena Jedličky ze Hřebče
ČSA letoun zařadili do své flotily spolu s dalšími stroji tohoto typu, který se stal nosným pro obnovu
sítě jejich evropských linek. V rejstříku mu byla přidělena imatrikulace OK-WCO, která ale byla
později změněna na OK-WAK a na stabilizátoru směrového kormidla se skvělo černé flotilové
pořadové číslo 31. Nezbytností byly i pro letadla ČSA modré „fousy“ pod pilotní kabinou
přecházející v podélný modrý pruh pod okny cestujících. Naopak nad okny byl typický „hranatý“
nápis Československé aerolinie, samozřejmě modrý. V barvách této společnosti nalétal tisíce
kilometrů po celé Evropě jak s cestujícími, tak nákladem. Zpestřením v jeho službě bylo dočasné
zapůjčení pro potřeby armády resp. SVAZARMu, kde ještě s dalšími dvěma stroji stejného typu
v roce 1951 sloužil jako výsadkový stroj pro
paravýcvik branců na letišti v Klecanech. Letoun
tak alespoň na čas sloužil svému původnímu
válečnému poslání pro který byl vyroben.
Po letech poctivé a úmorné dřiny přichází datum
1.7.1958, kdy letoun provede svůj poslední komerční let na trati Přerov - Sliač s posádkou
Krutský – Žemla. (poznámka redakce: nevíte někdo,
nejedná-li se náhodou o pilota ČSA pana Ladislava
Žemlu z Lidic ??? Ozvěte se. Děkujeme!). Následně

vyřazen a odstaven na starém Ruzyňském letišti.
Nemá to štěstí a nepatří mezi vyvolené stroje,
kterou jsou v roce 1960 odprodány do Francie,
která je využívá pro potřeby své a armády a
námořnictva. Dlužno podotknout, že se jednalo
jen o zlomek z celkového počtu Dakot ČSA.
Valná většina jich skončila jako vraky postrkané za hangáry zmiňovaného letiště. Na linkách ČSA je
nahradily, stejně jako jejich licenční kopie Lisunov Li-2, které také ČSA i když v podstatně menším
počtu provozovala u nás v licenci vyráběnými Iljušiny IL 14, které měly označení Avia Av 14.
Smutnému konci vyřazených Dakot, tj. jejich fyzické likvidaci, kdy některé z těchto slavných strojů
ještě naposledy posloužily dobré věci jako trenažéry pro výcvik letištní požární jednotky, kdy v rámci
výcviku byly zapáleny, unikl námi sledovaný stroj OK – WAK. Nepodařilo se mi vypátrat, kdo dostal
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ten nápad přeměnit trup tohoto stroje na pojízdnou drůbežárnu, ale každopádně tím alespoň část
této C 47 zachránil.
Není známo ani přesné datum přitažení trupu do Hřebče (odhadem kolem roku 1960), kdy společně
s dvěma vyřazenými autobusy Škoda RO byl
upraven jako mobilní příbytek pro nosnice, které
se díky jemu mohly dostat na zdravý vzduch a
zvýšit tak svoji produkci. Takže po okolí Hřebče
kočovalo torzo slavného letounu zapřažené za
traktorem a jistě nezřídka nad ním duněly motory
letadel z nedalekého Ruzyňského letiště, kde
mělo po dlouhých dvanáct let svůj domov.
Pamětníci mi potvrdili, že trup, když byl již bez
křídel a ocasních ploch, které byly demontovány
ještě na letišti, přitažen do naší obce, měl ještě
kabinu posádky i s některými přístroji. Ta mu
však byla záhy amputována v místě přepážky
mezi pilotní kabinou a nákladovým prostorem.
na fotografiích autor článku coby student
Dle vzpomínky pana Miroslava Sušického si zde
spolu s partou kamarádů jednoho dne tajně hrál,
když tu byli odhaleni zaměstnancem státního statku, který se je chystal „srovnat“. Trup C-47 byl pro
něj v typické poloze, jako v dobách, kdy byl ještě letounem a hlavní podvozkové nohy byly
v gondolách motorů. A třetí bod na kterém stál, bylo zadní ostruhové kolo, které nyní suplovala oj
za kterou se trup tahal za traktorem, takže pilotní kabina byla vysoko nad zemí jako nejvyšší bod.
Hrající si kluci si všimli blížícího se nebezpečí a ze zádní části letounu před pracovníkem statku
utekli právě do pilotní kabiny. A to byl ten kámen úrazu. Jelikož trup již neměl křídla s hlavním
podvozkem, který zajišťoval potřebnou podélnou stabilitu stroje při stání na zemi. Jeho funkci
suplovaly jen provizorní konstrukce sice s původními „“dakoťáckými“ koly (jedno dokonce původní
americké provenience Goodrich s notně sjetým dezénem, takže jistě mělo na kontě řadu přistání),
ale s úzkým rozchodem právě jen na šířku trupu a tedy notně nestabilním. Následoval pád předku
trupu na zem i s kluky a zaměstnanec statku, který na smůlu stál právě v zadním vstupu
vytvořeným v dřevěné přepážce, která zakrývala „díru do trupu po demontáži ocasních ploch,
vystřelil i s trupem právě opačným směrem tedy kolmo vzhůru. Prudkou změnu nadmořské výšky
neustál a po zádech jako správný „paragán“ vypadl ven a na zádech i skončil s vyraženým dechem.
Klukům se nic nestalo a urychleně trup opustili malými předními dveřmi, které sloužily pro nástup
posádky, aby se nemusela prodírat přes nákladový prostor. Mimochodem, někdy počátkem 70. let
kdosi tyto dveře demontoval a nějaký čas sloužily jako provizorní sáňky pro děti na hromadách
hlíny, která byla na místě dnešních bytovek u potoka. Patrně, když se tento prostor právě pro
výstavbu zmiňovaných bytovek „planýroval“, zmizely s hlínou i tyto dveře kdesi na skládce nebo
byly zahrabány v místech, kde býval malý rybníček. Tím protékal potok, který má dnes nové
betonové koryto. Celý incident se naštěstí obešel bez zranění a tedy i následných sankcí a zůstal
jen úsměvnou vzpomínkou tehdejších jeho aktérů. Jak šel čas a trup dávno přestal sloužit svému
„drůbežímu“ účelu, nikdo nespěchal s jeho likvidací a tak tiše pustl vydán na pospas různým
vandalům. Osobně jsem se snažil jej vnutit počátkem 80. let do Kbelského leteckého muzea jako
jedinou a větších rozměrů dochovanou památku na Dakotu na našem území, ale byl jsem tehdejším
jeho náčelníkem stroze odmítnut, že o něj nestojí jelikož není kompletní (pokračování příště – závěr)
fotografie: Stanislav Jedlička (otec autora)
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Veřejná knihovna Lidice – z nabídky nových knih
Nicholas Reeves „STAROVĚKÝ EGYPT“
Příběh o tom, jak byl starověký Egypt odhalen světu – velkolepý sled
skvělých objevů a oslnivých pokladů. Bohatě ilustrovaná kronika
vyzdvihuje vše významné a fascinující, co se od roku 1799, kdy byla
Napoleonovou expedicí objevena Rosettská deska, do dnešních časů –
dnů vykopávek Záhího Hawásse v Údolí zlatých mumií – v egyptské
archeologii odehrálo a představuje tak vynikající všeobecný přehled o
jedné výjimečné civilizaci. Všechny tyto objevy jsou oživeny výňatky ze
zápisníků a deníků výkopců. Tato líčení z první ruky odhalují skutečný
příběh v pozadí objevů. Nicholas Reeves odhaluje překvapivé detaily a
také umožňuje nahlédnout do nitra osobností a do
politického zákulisí oněch časů. Nevynechává ani
nejvýznamnější objevy českých archeologů.
Niehausová Alisha, Hecker Alan:
„PIRÁTI, POKLADY, DOBRODRUŽSTVÍ“
Napínavá
dětská
encyklopedie
pirátských
dobrodružství, bohatě ilustrovaná. Seznámíte se v ní s
dějinami pirátství od starověku přes dobu vikingů až po
období jejich největší slávy, Zlatý věk, poznáte ty
nejkrvežíznivější pirátské kapitány i jejich způsob života.
Samozřejmě nechybí ani informace o pokladech
skrytých na ostrovech i jinde, o slavných zfilmováních
pirátských příběhů ani o klasické literatuře o pirátech.
(Hněte sebou, vy suchozemské krysy! Popadněte dýky
a mačety a vyrazte s námi za divokým dobrodružstvím
po sedmi mořích! Potkáte nelítostné hrdlořezy, zakotvíte
v přístavech s nejhorší pověstí a na vlastní kůži zažijete
skutečné, krvavé pirátské příběhy. Takže vezměte rozum do
hrsti, sbalte si svých pět švestek a hurá na palubu!) Nebo raději
do naší knihovny.
Vladislav Tomáš Jiroušek:
„PĚT MISEK RÝŽE ( a dvě navíc)“
Autor poutavě vypráví o strastech i slastech svobodného cestování po sedmi asijských zemích. Zavede vás do krásných
chrámů a tisíců pagod. Za horskými kmeny, které pomalu ničí
turistický průmysl. Za divokými orangutany do primárního
deštného lesa. Dozvíte se více o životě těžce zkoušených
Barmánců a jezerních lidí na jezeře Inle. Procestujete část
malajského Bornea a neprostupný indonéský Kalimantan.
Navštívíte Srí Lanku a také málo známý Tchaj - wan. V Indii se
vypravíte na lov kober, také se dozvíte o polibku smrti.
Seznámíte se s biologií jedovatých hadů i jedovatých žab. Kniha vás donutí k zamyšlení nad
ekologickými problémy naší planety. Poskytne vám řadu informací a užitečných rad na cesty.
připravili: Zdeněk Fous, Aleš Kachlík
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fotografie z výletu – Kopicův statek a skalní reliéfy
Detail fotografie:

– Připomeňme
si utrpení matek a
dětí z Lidic a
dalších
1977

Kopicův statek je jedním z nejkrásnějších dokladů lidové architektury v Pojizeří. Roubená chalupa
se nachází uprostřed hruboskalských lesů. Před statkem stojí socha sv. Jiří na
koni od Jana Chládka z roku 1806. Objekt dříve nazývaný Jirošova rychta, získal
své nynější jméno po Vojtěchu Kopicovi, který se na statek přistěhoval v roce
1932. Majitel chalupy, vlastenec a sochař-samouk, vytvořil v první polovině 20.
století v okolních skalách přírodní sochařskou galerii. Kopicovo sochařské
umění můžete spatřit v údolí pod statkem. Pod širým nebem přímo do
pískovcových skal jsou vytesány krásné reliéfy a postavy z českých dějin - např.
Horymír, Jan Hus, Přemysl Oráč nebo Jiří z Poděbrad, vše je doplněné verši. Našel jsem i
vzpomínku na Lidice. Tyto reliéfy sem přitahují návštěvníky již desítky let. *Aleš Kachlík – léto 2009
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