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str. 1-2, fotografie z průběhu 67. výročí lidické tragedie: Jaroslav Tauber – Památník Lidice
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Pietní vzpomínka v Lidicích
V sobotu 13. 6. 2009 jsem se zúčastnil pietní vzpomínky v Památníku Lidice u příležitosti 67.výročí
vypálení této obce. Jak jsem již napsal ve své úvaze "Jak jsem se naučil chodit do Lidic", opět mne
ovanulo zvláštní fluidum tohoto místa, znásobené nádherným slunečním počasím. Za účasti prezidenta republiky Václava Klause, předsedy senátu Přemysla Sobotky, předsedy vlády Jana Fischera
a jiných vzácných hostů, včetně přeživších pamětníků, jsem mohl sledovat důstojné kladení věnců
na památku obětem zla a násilí. Znepokojili mne však části projevů, jak u prezidenta V. Klause, tak
u předsedkyně ČSBS paní Anděly Dvořákové, kde opět zminili sudetské Němce. Domnívám se, že
samozřejmě lidickou tragédii způsobil hitlerovský nacizmus, který vzešel z německé půdy, ale
novodobý Památník Lidice je už více než pietním místem, aby byl zneužíván k různým politickým
nebo propagandistickým účelům. Je to místo, které natrvalo bude připomínat smrt nevinných
lidických dětí, žen a mužů a mementem, aby se již nikdy takové hrůzy neopakovaly. O čemž svědčí
nejen vzestup návštěvníků ze všech koutů světa, ale především mládeže. Ještě jedna zmínka v
projevu paní Dvořákové mne zarazila. Mluvila o protinacistickém odboji u nás. Jistě, když vojáci
Československé armády sloužící v Anglii, Gabčík s Kubišem přistáli na našem území s úkolem
provést atentát na R.Heydricha, asi našli pomoc u místních odbojářů. Největší čin v protektorátu,
však provedli sami, což se v žádné okupované zemi Evropy nestalo, aby byl proveden útok na
přímého zástupce A.Hitlera. Ano, následky tohoto aktu byly strašlivé a vyvrcholily lidickou tragédiíí.
Největšími odbojáři se stali právě tito dva vojáci, hrdinové. Jejich jména však při projevu paní Dvořákové nepadla.
Po položení věnců na památném místě jsem se přesunul k stále pro mne fascinujícímu sousoší lidických dětí, sochařky paní Uchytilové. Bylo pro mne velkým potěšením poslechnout si zde zpěv
mladých Japonců. Položil jsem zde kytičku s německou a českou trikolorou za Kruh přátel českoněmeckého porozumění. Samozřejmě jako vždy, když stojím u tohoto nadčasového sousoší, vyhrnuly se mi slzy do očí. Svoji procházku areálem jsem zakončil jako obvykle u mladé lípy a dubu,
které zde náš Kruh přátel vysadil. Kéž by tak rostlo porozumění mezi Čechy a Němci jako se mají k
světu tyto dva stromy. Zvláště příjemně mne překvapil vzrůst lípy, kterou jsme zde zasadili před
dvěma lety. Zpěv nejprve Lucie Bílé, slovenského souboru a zvláště dětských pěveckých souborů
byl příjemným zakončením mé účasti na Pietní vzpomínce v Lidicích.
Při odchodu z areálu mne zarazilo houfování členů KSČM, kteří byli viditelně označeni . Procházeli
se tam i členové Klubu českého pohraničí, dokonce se svoji vlajkou. Zdá se, že KSČM stále v
Památníku Lidice vidí nástroj své propagandy, o čemž svědčí nejen její separátní oslava, ale
výstřelky zakázaného Svazu komunistické mládeže.Jako předseda české části Kruhu přátel českoněmeckého porozumění rozhodně odmítám, aby Památník Lidice byl zneužíván k politickým a jiným
propagandistickým účelům, je to především znevážení úcty k obětem lidické tragédie a snahy
současného vedení Památníku vytvořit z tohoto místa prostor, kde by se střetávali lidé z celé
Evropy i světa, připomínat si hrůzy válek a všech totalitních režimů ve snaze navždy uchovat mír.
S hlubokou úctou děkuji za ohromné úsilí řediteli Památníku Lidice JUDr.M.Červenclovi a všem jeho
spolupracovníkům.
Památník Lidice se za posledních několik let stal skutečně důstojným pietním místem celostátního i
mezinárodního významu, na které Lidice mohou být pyšné.
Bohumil Řeřicha
Předseda české části Kruhu přátel česko-německého porozumění
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 31
Na 31. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 2.6. 2009 bylo přijato toto
usnesení :
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
a/ uzavření Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na žáky mezi obcí Lidice a Statutárním
městem Kladnem a úhradu nákladů ve výši 4.600,- Kč/žáka/rok
b/ poskytnutí příspěvku ve výši 88.985,50 Kč za žáky z naší obce, kteří plní povinnou školní
docházku v ZŠ Buštěhrad
c/ dobu trvání koncertu folklorního souboru Šumiačan do 23.00 hodin
d/ Ing. Jaroslava Kohouta, vodohospodářské projekce, Praha 5, jako zpracovatele projektové a
provozní dokumentace vodních nádrží v Lidicích
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje :
a/ nabídku inzerce do inzertní přílohy deníku Cesty městy
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
a/ jednání se zástupci Letiště Praha a.s. týkající se monitorování hluku letadel v obci Lidice
b/ výsledky kontroly Krajské hygienické stanice v MŠ Lidice a další jednání s pracovníky stanice
c/ žádost pana Milera z Vestce o finanční vyrovnání za silnici, která vede přes jeho pozemek
d/ účast zastupitelů na přípravách pietního aktu v nepřítomnosti starosty obce
e/ dopis sl Čtrnácté týkající se odhlučnění plechového zahradního domku v MŠ a udržování
pořádku v okolí kontejnerů na separovaný odpad
Lidice 2.6. 2009
starosta obce: JUDr. Josef Klíma, člen zastupitelstva obce: Ing. Hana Pokorná
další zasedání OZ – v úterý 7.7. 2009 v 17.00 hodin
(zapsal: Miroslav Čermák)

Středisko OÁZA, Josefa Stříbrného 162, Lidice
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 – tel. 312 253 504. ● 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
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Okresní kolo „SVOJSÍKOVA ZÁVODU“ v Lidicích – 8.5.2009

Přijelo 10 družin
Pořádání okresního kola Svojsíkova závodu připadlo letos na nás, čili na
středisko Junák Buštěhrad „Stráž Lidic“. Už vzhledem k názvu našeho
střediska jsme se rozhodli pořádat tyto závody, stejně jako před 4 lety, opět
v Lidicích.
Volba padla na pátek 8. května. Počasí nám v tento sváteční den opravdu přálo, od rána svítilo sluníčko a byla blankytně modrá obloha. U myslivecké klubovny, která nám posloužila jako hlavní stan
závodu, jsme se sešli v 7:30. Postupně se zde sjelo 10 soutěžních družin se svými vedoucími, kteří
nám laskavě pomohli jako rozhodčí na různých stanovištích samotného závodu. Celkem se zde
tedy shromáždilo na 60 dětí a cca 25 vedoucích z junáckých středisek z Buštěhradu, Kladna, Slaného a Libušína.
A jak takové junácké závody vlastně vypadají? Jak už bylo napsáno, soutěží se mezi družinami (4-7
členů) ve věku 12 – 16 let v kategoriích dívčí a chlapecká. Pokud se jedná o koedukovanou družinu
(smíšená – chlapci i děvčata), přiřadí se do kategorie podle toho, zda v družině převládají chlapci či
děvčata. Letos bylo oproti předešlým ročníkům překvapivě více dívčích družin nežli chlapeckých…
Všechny družiny měly k dispozici mapu okolí s označenými stanovišti, na kterých plnily různé úkoly,
počítal se čas a za správné splnění úkolu byly přidělovány body. Tentokrát stanoviště vypadaly
takto:
1. Informace – vyhledat na internetu kde se koná krajské kolo SZ + spojení
2. Historie – test z historie skautingu
3. Lodičky s morseovkou - doplout s loďkou k bójce a pomocí praporků odvysílat krátkou zprávu
4. Odhad výšky – odhadnout výšku stromu
5. Stavba přístřešku
6. Azimut – určení azimutu pomocí buzoly
7. Zdravověda
Modul brána:
8. Uzlování, 9. Šplh
U modulu brána zvolí družina ke splnění úkolu svého člena, o kterém si myslí že je na tento úkol
nejlepší kandidát.
Chlapci i děvčata soutěžili s nasazením, každá družina chtěla reprezentovat svůj oddíl co nejlépe. A
jak to celé dopadlo?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andromédy – 18.oddíl Orion - Kladno
Modrá dvojka – Modrý kruh – Slaný
Berušky – 5.oddíl - Buštěhrad
Modrá dvojka 2 – Modrý kruh - Slaný
3.odd. Libušín
Měsíčnice – 2.oddíl Orion - Kladno
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Chlapci

1.
2.
3.
4.

Sedmička – 7.oddíl Orion - Kladno
Bobříci – 1.oddíl Zálesáci - Buštěhrad
Švestky – 6.oddíl Vlčata - Buštěhrad
Ostříži – 1.oddíl - Libušín

Do krajského kola obvykle postupují první dvě družiny
z každé kategorie.

Je skončeno, dobojováno. Časy byly vyhodnoceny, body sečteny. První tři družiny dostaly diplom,
každý účastník závodu pamětní lupen a vítězné družiny získaly
knihu Přemysla Veverky „Jak se chodí do Lidic“.
Po úklidu klubovny a všech stanovišť se převážná část závodníků i s vedoucími odebrala na prohlídku muzea. Nová
expozice na všechny velmi zapůsobila, v mnoha dívčích očích
jsem viděl slzy a spousta chlapců, v tomto „pubertálním“ věku,
kteří předtím v závodě bojovali s vervou jim vlastní, zůstali jako
opaření. Nutno říci, že prohlídka muzea ve všech zanechala
silnou stopu. Myslím si, že o to jde především – připomínat
dětem a mládeži naší smutnou historii, aby se na ni
nezapomnělo a hlavně – aby se již nikdy nemohla opakovat…
Rád bych ještě touto cestou poděkoval Obecnímu zastupitelstvu, řediteli Památníku Lidice, Rybářskému svazu a Mysliveckému sdružení, bez jejichž vstřícnosti a pochopení by se
tyto závody v Lidicích nemohli konat.
Za středisko Junáka Buštěhrad „Stráž Lidic“
Tomáš Skála – Havran, foto: Aneta Míšková

1. modul brána-šplh, 2. vysílání zprávy pomocí praporků, 3. stavba přístřešku,
4. oddíl Zálesáci se hlásí na stanovišti, 5. Lidické želízko v ohni –
Matěj Kovařík, družina Švestky, 6. oddíl Berušky-Buštěhrad,
7. Organizační tým střediska Buštěhrad „Stráž Lidic“
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Poslední ohlédnutí
Od 16. dubna do 15. května 2009 proběhla v
Památníku Lidice ve výstavní síni „Pod Tribunou“
výstava školních družin Středočeského kraje.
Jejím cílem bylo představit práci pedagogů a
seznámit hlouběji širokou veřejnost s činností,
které se věnují děti pod vedením vychovatelek ve
svém volném čase. Předvedeny byly výtvarné
práce z keramické hlíny, papíru, textilu, drátků,
sádry, odpadového materiálu, skla, a různých
přírodnin. Klasické výtvarné techniky se střídaly
s netradičními. Portfolia pedagogů z třiceti tří škol
umožnila nahlédnout do vzdělávacích programů.
Většina vystavovaných dokumentů obsahovala
ukázky textů i fotografií ze soutěží, sportovních a
vzdělávacích olympiád, zápasů, setkání, akcí
s rodiči, ale také z běžného, každodenního života
ve školních družinách.
Výstavní kniha se zaplňovala slovy a větami
návštěvníků z naší vlasti i daleké ciziny.
Od jednoduchého a milého „Thank you. Helen
Duchonova – USA“ , až po obsáhlejší sdělení:
„Taková záplava krásy, vtipu, nápaditosti a
výtvarné zdatnosti nebývá mnohdy k vidění ani
na velkých (jak rozsahem, tak pokud jde o věk
autorů) výstavách. Díky a zdar v další práci.
Stříbrných z Prahy“.
Síň Pod Tribunou však nepatřila v tento čas pouze
dětem. V její druhé polovině stále probíhala putovní výstava „Zapomenuté Javoříčko“, vztahující
se k objasnění javoříčské tragedie.
Jakoby se symbolicky snoubila minulost se
současností dokladuje i následující zápis.
„Výstava je nádherná. Díky Bohu, že děti
mohou tuto krásu tvořit. Doufejme, že už se
nikdy nebudou opakovat takové hrůzy, jaké
musely prožít lidické děti. Díky, manželé
Kůrkovi, Klatovy.“
Jménem vychovatelek ze zúčastněných škol
děkuji řediteli Památníku Lidice JUDr. M.
Červenclovi za jeho rozhodnutí a povolení
k uspořádání výstavy v těchto jedinečných a
významných prostorách.
Anna Holeyšovská
metodička pro ŠD a ŠK okresu Kladno
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Jubilea
Vlasta Lukášová 5.7.1921 88 let
Čestmír Sklenička
7.7.1925 84 let
Kristina Tůmová 10.7.1926 83 let
Zdenka Pauzová
13.7.1939 70 let
Josef Kváča
15.7.1939 70 let
Vladimír Karásek
20.7.1929 80 let
Všem našim jubilantům si dovolujeme popřát ke krásným narozeninám hodně zdraví a štěstí.
Vzpomínáme
7.7. vzpomínáme nedožitých 78. narozenin paní Anny Karáskové, která nás opustila 31. ledna t.r.
Poděkování
• Děkuji za blahopřání, květiny a dárkový balíček při osobním předání panem Tomášem Skálou.
Také OÚ a zastupitelstvu obce Lidice k mým 75. narozeninám.
Jaroslav Smutný, Lidice 156
• Jsem velice ráda, že mohu ve Zpravodaji poděkovat OÚ Lidice a také ZO ČSBS Lidice za jejich
pozornost, kterou věnují nám - jubilantům. K mým 88. narozeninám mi přišli za tyto organizace pogratulovat a předat květinové dary a balíčky osobně pan Miroslav Ramba, Jana Hanzlíková a Libuše Součková. I jim patří dík za osobní návštěvu.
Jiřina Vachterová, Lidice. 8
„Eurovolby“ v Lidicích
Zveřejněná fotografie zachycuje nejmladší lidickou voličku, která byla volit během druhého dne voleb do Evropského parlamentu v sobotu 6. června 2009. Čerstvě
osmnáctiletá Veronika Kučerová (od voleb ji dělilo 14
dní) se rozhodla, podobně jako 128 dalších lidických
voličů (z 380 zapsaných), využít svého volebního práva.
Účast 34 % je i na naší obec malá, ale přesto větší než
celorepublikový průměr (28 %).
A jak dopadly volby v Lidicích? Uvedu pouze první tři
místa: 1. ODS – 33 hlasů (25,6 %), 2. KSČM – 23 hlasů
(17,8 %), 3. ČSSD – 21 hlas (16,3 %). Jako zajímavost
ještě uvedu, že nejvíce preferenčních hlasů získala nynější europoslankyně Jana Bobošíková (ze
strany Suverenita – 4. místo – 15 hlasů). Je vidět, že její zájem o Lidice se jí (aspoň u lidických voličů) opravdu vyplatil, i když se do Evropského parlamentu v konečném výsledku nedostala.
Jako předseda volební komise v Lidicích bych rád poděkoval za práci celé volební komisi – paní
Holubové (zapisovatelka), slečnám Koškové a Kučerové, pánům Zelenkovi a Čermákovi.
text: Marek Veselý, foto: Bohumil Kučera

Pietní vzpomínka v Santiagu de Chile
Ve středu 10. června 2009 se uskutečnila v Santiagu de
Chile pietní vzpomínka k 67. výročí vypálení Lidic a
zavraždění jejich obyvatel. Akce byla spojená s odhalením
uměleckého díla "věnovaného na památku lidických
mrtvých". Akci pořádála česká ambasáda a chilský "Český
kruh". Při této příležitosti promluvil velvyslanec České
republiky, předsedkyně Česko-chilského spolku a také autor
výtvarného díla na počest údálostí v Lidicích. Duchovním
otcem akce je pan J. Rolando Carrasco, chilský podnikatel,
jehož manželka je Češka. Pan Carrasco dokonce před pár
lety vařil české pivo na Velikonočním ostrově.
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Knihovna – z nabídky nových knih
„Z Peleškovy zahrádkářské
poradny“. V knize najdete cenné
rady, ve kterých autor vychází
nejen ze svých odborných znalostí,
ale i z vlastních pěstitelských
zkušeností. V knize se mnohé
dozvíte, co jste už mohli slyšet
v Českém rozhlase na stanici Praha
Ivan Hlinka byl nejen legendárním hokejistou a trenérem,
ale také synem, otcem, bratrem, kamarádem a obyčejným
chlapem. A z těchto pohledů ho čtenářům přibližuje
vzpomínková kniha jeho syna Ivana: „Můj táta byl“
Salman Rushdie: „HANBA“ V honosném sídle „daleko u hranic v
městě K“ se třem zhanobeným sestrám narodí syn Omar Chajjám Šakíl.
Když se konečně odpoutá od trojjediného lůna, vyjde z domu jako
dychtivý voyeur všech metamorfóz hanby, před níž ho jeho matky chtěly
uchránit… Rushdieho hořkou ´moderní pohádku´ inspirovanou
moderními dějinami Pákistánu lze číst jako čistou fikci, politický pamflet,
legendu i skutečnost, tak jako ve svých ostatních dílech však autor
čtenáře strhne především svou brilantní fabulační schopností a
jazykovým mistrovstvím, uchovaným i ve vynikajícím českém překladu.

Zpráva autorky Jaroslavy Skleničkové, nejmladší lidické ženy,
o čtení z její knihy v Drážďanech.
Česká centra připravovala autorská čtení z českých knih na den
13.5.2009 večer v řadě Evropských měst. Přijala jsem pozvání
z Drážďan, abych četla z naší knihy „Jako chlapce by mě zastřelili
...“ pro německé posluchače. (foto: 1) Ve spolupráci s pracovníky
Památníku jsme s manželem připravily k zahájení promítnutí pro
informaci posluchačů
několik fotografií o místě, kde jsem se
narodila. Zejména vzácné letecké snímky československé armády
ze srpna 1938 t.j. měsíc před Mnichovem, zachráněný jako zázrakem před zničením během Protektorátu, dále z roku 1946 a 2007
obnovené Lidice s pietním územím. Zástupce ředitele Památníku
Lidice pan Jaroslav Tauber (foto: 2) také krátce informoval o
Památníku Lidice a daroval pro knihovnu přivezené publikace o
Lidicích.Vlastní čtení probíhalo z vybraných kapitol knihy. Vždy prvních několik vět jsem četla česky
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a překladatelka potom celou část vybraného textu. (foto: 3) Při jejím
čtení jsem pozorovala posluchače s jakým zaujetím a pozorností
poslouchají. Asi po půl hodině bylo čtení ukončeno a následující
beseda se nečekaně protáhla přes 2 hodiny. Došlo k něčemu co
jsem si nedovedla představit. Z dotazů a chování jsem vycítila zájem, ale i snahu se omluvit. Rozloučili jsme se upřímně s tím, že je
rádi uvítáme také u nás v Lidicích. Měla jsem z tohoto setkání dobrý
pocit a přes únavu po návratu do hotelu se nám dobře spalo. Následující den jsme ještě před odjezdem navštívili s manželem a
vnukem drážďanský hřbitov obětí nacismu a z druhé světové války.
(foto: 4, 5)

Jaroslava Skleničková, Lidice

foto: Ing. Čestmír Sklenička (1,2,3), Ing. Ondřej Dědina (4,5)

Shromáždění u Lidické hrušně
Abyste mohli podat svědectví a stali se
výjimeční, musíte přežít. Tak by se asi ve
stručnosti dal nazvat osud obecní hrušně,
která je pro Lidice výjimečná a podává
výmluvné svědectví o běsnění německých
nacistů za druhé světové války v naší vesnici.
Jedinečnost tohoto stromu si uvědomili
v Občanském sdružení Lidice (OSL) a podařilo
se jim zapsat hrušeň mezi Památné stromy.
Od roku 2007, kdy se tak stalo, se u ní, přímo na pietním území za můstkem, každoročně konají
setkání. Letos proběhlo v sobotu 16. května. Pokud byste byli mezi těmi, kteří se přišli podívat a
poslouchat, tak byste zvěděli, že účast byla poměrně hojná, že proslov měla předsedkyně Českého
svazu bojovníků za svobodu paní Anděla Dvořáková, že zazpíval kladenský pěvecký sbor Song
Ladies a všechny přivítal předseda OSL pan Antonín Nešpor. Pokračování bylo v lidické Oáze, kde
kromě zmíněného sboru vystoupil i recitátor Václav Fikrle a proslov měl slánský galerista ing.
Hruška (to je opravdu jeho příjmení, ale jedná se o hezkou shodu, nemyslíte?). V Oáze byla totiž
vernisáž obrazů a uměleckých fotografií, které věnovali umělci do zajímavé sbírky. Je
monotematická – téměř na všech dílech je zobrazena hrušeň – ale je pěkná a stále se rozrůstá.
Právě tak, jak unikátní příběh Lidické hrušně umělce oslovuje.
text i foto: Marek Veselý
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Světlo za Kaliště v Lidicích
Kdysi dřevorubecká a uhlířská osada Kaliště, ležící
na malebných jižních svazích Nízkých Tater
v nadmořské výšce přes 920 metrů, podlehla 18.
března 1945 nacistickému teroru. Příslušníci
esesáckého komanda zavraždili čtyřicet šest
Kališťanů, z toho devět upálili zaživa, a třicet šest
domů vypálili, a to výhradně jako akt msty. Zločin se
odehrál v době, kdy partyzáni již z obce odešli vstříc
postupující Rudé armádě a osvobození bylo
nadosah. Kaliště jako jediné z dalších sto jedna slovenských obcí, které nacisté vyhladili, nebylo po
válce obnoveno. Tamější území se stalo národní
kulturní památkou, kterou spravuje Muzeum
Slovenského národního povstání v Banské Bystrici.
Ze spolupráce Památníku Lidice a Muzea SNP se
zrodila programová koláž Světlo za Kaliště, uvedená
v Lidicích 12. června 2009, v předvečer pietní
vzpomínky na vyhlazení Lidic. Její první část, vernisáž výstavy Kaliště včera a dnes, se konala
v lidické síni Pod Tribunou. Výstava, která je
přístupná veřejnosti, ozřejmuje jak kališťskou
tragédii, tak soudobou podobu tohoto území s
památníkem a expozicí. Každoročně v červenci se
tady koná Setkání generací a od roku 2008 tu roste
sto dva ovocných stromů, zasazených jako Sad
života na počest vypálených slovenských obcí.
Další část vzpomínkového pořadu, scénické pásmo
Vzpomínáme s Kališťany, se uskutečnila v Lidické
galerii. Moderátor Fedor Mikovič, tamější rodáci
Slávko Palúch, Milan Kaliský a Ján Tišliar a
archivářka Muzea SNP Mária Čemanová přiblížili
posluchačům někdejší život v Kališti, barbarský akt
z března 1945 i osudy Kališťanů, kteří přežili.
Na slovenském kulturním večeru, který započal na
zahradě Lidické galerie, ale pro nepřízeň počasí
pokračoval
v tamější
restauraci,
dominoval
třicetičlenný folklorní soubor Šumiačan, sborové
těleso s padesátiletou existencí, známé nejen
z domácích pódií, ale účinkující i v různých koutech
světa. Úvodem večera mužský sbor zazpíval
slovenskou hymnu – syté, silné hlasy bez hudebního doprovodu zaburácely a zdálo se, že vskutku
„hromy divo bijú“. Zato pak se ozvaly měkké tóny houslí a ženy předvedly s lyrickým niterným
nasazením hymnu českou. Byly to jedinečné, neznámé interpretace, které vyvolaly všeobecné
dojetí a v očích nejednoho diváka slzy.
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Také v následující produkci se Šumiačan představil
jako soubor vynikajících kvalit.
A jen hymny dozněly, ředitel Památníku Lidice JUDr.
Milouš Červencl svolal ředitele Muzea SNP Mgr. Stanislava Mičeva a představitele lidické organizace
ČSBS Pavla Horešovského k improvizované poradě.
A rozhodnuto – Šumiačan zazpívá obě hymny,
tentokrát v obráceném pořadí, také zítra na pietní
vzpomínce, u hrobu zastřelených lidických mužů.
V restauraci pak kralovala „cigánská hudba
Pokošovci“, jak se členové kapely označují. Zněly
melodie slovenské, moravské, české i parádně
romské, zpívalo se, někteří návštěvníci tančili a jídla
slovenské kuchyně podle knihy Ofúkané recepty
starých materí (Oprášené recepty babiček) autorky
Márii Čemanové se těšila chvále. „Světlo za Kaliště,
uspořádané v Lidicích, dokazuje, že se idea
válečných mučedníků rozšířila po Evropě i po světě
a že tato idea spojuje obce a města s podobným
osudem jako Lidice,“ řekl PhDr. Pavol Šimunič,
CSc., generální ředitel sekce kulturního dědictví
Ministerstva kultury SR, který se s dalšími
slovenskými představiteli této akce zúčastnil.
„Program dnešního odpoledne a večera je rovněž
výrazem faktu, že spřízněnost českého a
slovenského národa, charakterizovaná hlubokými
kořeny a kulturními kontakty, rozdělením republiky
nezmizela a že je nezbytné i nadále ji podporovat.
V neposlední řadě se potvrdila dobrá spolupráce
mezi Muzeem SNP a Památníkem Lidice.“ „Zvláště
v posledních letech se spolupráce prohloubila,“
navázal ředitel Muzea SNP Mgr. Stanislav Mičev. „Vztahy mezi naším muzeem a Památníkem
Lidice bych označil za mimořádně dobré. Nejenže vzájemně navštěvujeme vzpomínkové akce i odborné konference obou institucí, ale i oboustranně aktivně přispíváme k jejich zdárnému průběhu.
Tato tendence bude nepochybně pokračovat i v budoucnu.“ Dodejme, že akce, jakou bylo Světlo za
Kaliště, a řada jiných, které Památník Lidice pořádá, zpřítomňují odkaz válečného utrpení a naplňují
ho soudobým životem. Je to cesta pozitivního vztahu k dějinným faktům, vstřícná cesta k veřejnosti.
text: Přemysl Veverka, foto: Jaroslav Tauber
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