Milí a milé,
občas se tak přihodí, že mi tu nějak nezbývá místo na to, abych se rozepsala - To je
pro mne novinka. Většinou mi totiž nezbývá spíše čas potřebný na dokončení
zpravodaje, protože termín vydání neťuká na dveře, ale mlátí do nich ohromným
kladivem! Takže dneska bez vykecávání - šup s tím do tisku! Vaše Míša Klapalová, zpravodajka co se bude vykecávat v srpnu

JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVENCI
Jana SKÁLOVÁ

75 let

16.7.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a dárek od obecního
úřadu k mým narozeninám.
Květuše Muláková

 Děkuji panu místostarostovi Tomáši Skálovi za milou návštěvu a předání dárku od
obecního úřadu k mým narozeninám.
Ladislav Huml

 Děkuji OÚ Lidice za gratulaci a dárek k mým narozeninám předaný starostkou
Veronikou Kellerovou a také děkuji za milou návštěvu.
Libuše Slavíková

 Rád bych vyjádřil poděkování Obecnímu úřadu Lidice za přání i dárek
k narozeninám a panu místostarostovi Tomáši Skálovi za milé „sousedské
popovídání“.
Ladislav Šup

 Vážený pane Horešovský, moc Vám děkuji za milou zprávu, fotografie a
především za úžasné odpoledne na našem velvyslanectví v Berlíně! Udělali jste mi
všichni nesmírnou radost, jsem vám všem vděčný, že se o odkaz Lidic tak skvěle
staráte a předávate jej i dalším generacím, v nichž je naše budoucnost! Opravdu
vám všem ze srdce děkuji!!!
Váš Tomáš Podivínský
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PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání dárku od OÚ
Lidice k mým narozeninám. Zároveň děkuji členům OO ČSBS Lidice za dárek.
Setkání bylo velice přátelské.
Pavel Horešovský

Z KLADNA DO LIDIC SE BĚŽELO PRO RADOST
Text a foto: www.kladensky.denik.cz

Desítky běžců, koloběžkářů i hendikepovaných sportovců se v sobotu postavilo na start
už pátého ročníku tradičního Běhu míru Kladno-Lidice. Trasa závodu, který si oblíbily
i děti, měřila osm a půl kilometrů. Děti, koloběžkáři z Kladna a okolí a hendikepované
děti ze Základní školy Korálek v doprovodu studentů Fakulty biomedicínského
inženýrství ČVUT odstartovali v Hřebči.
Hlavním organizátorem běhu je Krajská rada seniorů Středočeského kraje. V cíli
závodu se o běžce každoročně stará Josef Hák se svými dobrovolníky. „Tímto
dnešním běžeckým závodem si všichni účastníci připomínají vyhlazení obce Lidice
nacisty v roce 1942. Letos běželo v hlavní kategorii devadesát závodníků a padesát
dětí. Návštěvníci naší akce si mohli vyzkoušet služby budoucích fyzioterapeutů,
prohlédnout fakultní sanitku, případně si nechat změřit tlak a cukr v krvi. Děti se zase
zapojily do soutěže Malý záchranář a vyfotografovaly se s modrým lvem, maskotem
ČVUT,“ uvedl za
organizátory závodu
míru Josef Hák.
Pořadatelé pro
účastníky akce
připravili bohatý
doprovodný program,
v kterém účinkovali
známé osobnosti ze
sportu a kultury.
Sportovní den skončil
položením kytice
k památníku
zavražděných obyvatel
Lidic. Součástí akce
byla také autogramiáda osobností, která se setkala s velkým ohlasem veřejnosti.
„Vždyť se zde sešly legendy kladenského hokeje Josef Horešovský, František Kaberle
a Milan Nový. Nechyběl ani sportovní redaktor Petr Vichnar a na roztrhání byla také
známá herečka Bára Štěpánová,“ dodal Josef Hák. Každý si chtěl s Bárou Štěpánovou
udělat selfíčko a herečka ochotně pózovala. Partnery závodu byly Fakultní klub Bion a
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT.
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PUTOVÁNÍ DO ŘÍMA S LIDICKOU MADONOU
Text a fotky: Ing. Hana Pokorná

Když mne v únoru tohoto roku oslovila má přítelkyně z dětství Dr. Helena Raifová,
zda-li bych se nechtěla přidat k malé skupině poutníků z Kladna Rozdělova, kteří se
chystají doprovodit spolu s ostatními českými poutníky z různých koutů naší země
obraz Lidické Madony do Říma, vůbec jsem neváhala a nabídku s vděkem přijala.
Proč? Řekla jsem si, že jednak splním své osobní přání a podívám se konečně do Říma
a zároveň udělám něco nejen pro rozdělovský kostel, ve kterém jsem byla kdysi
pokřtěna, ale má přítomnost může prospět i Lidicím, ve kterých jsem před 45 lety
našla svůj druhý domov. Vyvrcholením celé akce měla být účast na generální audienci
dne 31. května 2017 u Svatého Otce Františka, který měl udělit požehnání Lidické
Madoně. Na tuto akci se sjeli všichni kardinálové včetně našeho kardinála Dominika
Duky. Z Lidic byla pozvána i oficiální delegace, které se za lidické přeživší děti
zúčastnila paní Veronika Rýmonová v doprovodu vedoucí muzea a zároveň
zástupkyně Památníku Lidice paní Renaty Hanzlíkové. Byl přítomen autor a tvůrce
obrazu Lidické Madony,
pan J. K. Zdirad Čech.
Mnohým z vás je toto
vyobrazení Madony
s prázdnou náručí, resp.
pouze s náručím s bílým
šálem, známo z mensy,
která se nachází na
lidickém pietním území na
původních základech
kostela sv. Martina.
Po příletu, v pondělí 29.5. jsme se vydali k Pantheonu a k Fontáně di Trevi, které patří
mezi nejvýznamnější symboly Říma. Barokní fontána stavitele Nicola Salvi vystavená
v 18. století je největší fontánou v Římě a říká se o ní, že pokud se k ní otočíte zády a
hodíte do ní pravou rukou přes levé rameno minci, určitě se do Říma vrátíte. Další den
nás čekala návštěva „Basiliky sv. Pavla za hradbami“ a „Baziliky Santa Maria
Maggiore“. Výstavba první jmenované baziliky byla zahájena již v roce 386 a v roce
390 byla vysvěcena. Poté si bazilika prošla mnohými rekonstrukcemi po požárech a
zemětřeseních, poslední požár vypukl v roce 1823. Průčelí baziliky chrání 150 sloupů
a uvnitř baziliky je umístěn cyklus papežských portrétů všech papežů. Dále jsme se
vydali ke Koloseu, impozantní stavbě tak typické pro starý Řím. Ve středu 31. 5. jsme
šli pěšky hned ráno směrem ke Svatopetrskému náměstí, kde jsme se spojili
s ostatními českými poutníky a přes četné kontroly došli až do VIP prostoru. V první
řadě uprostřed pod českou vlajkou jsme čekali, až dorazí papež ve svém Papamobilu.
Všem udělalo radost, když nás přišel pozdravit náš kardinál Dominik Duka. Do 11.
hodiny, kdy přijel papež, se náměstí sv. Petra zcela zaplnilo. Přijíždějící papež zdravil
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všechny a stále se laskavě usmíval. Cestou bral do Papamobilu děti a všem přítomným
postiženým a nemocným individuálně žehnal. Všichni jsme si užívali úžasnou
atmosféru a výjimečné
okamžiky. Na Generální
audienci byly přítomny
skupiny poutníků ze všech
světových kontinentů, slyšeli
jsme čtení v mnoha jazycích a
byli jsme hlavně hrdí na to, že
Svatý otec nejen pozdravil
české poutníky, nýbrž přímo
osobně požehnal Lidickou
Madonu. Byly to pro všechny
z nás zvláštní emotivní chvíle.
Tentýž den večer byla v „Bazilice sv. Kříže v Jeruzalémě“ sloužena státním
sekretářem Vatikánu kardinálem Parolinem mše svatá, kterou koncelebroval kardinál
Duka a i naši čeští kněží vč. Faráře J. Kučery z Kladna-Rozdělova, člena naší výpravy.
Dlouhý a náročný den jsme zakončili příjemným posezením u sklenky dobrého
italského vína v zahradě poutního areálu Velehrad, ve kterém jsme byli ubytováni.
Čtvrtý den nás čekala návštěva nejvýznamnější „Baziliky sv. Petra“, která je dílem
mnoha významných architektů jako byl Bramante, Peruzzi, Rafaelo, Michelangelo a
další. O této bazilice by se dalo napsat mnoho stránek.
„Lateránská bazilika“ byla naším dalším
zastavením. Tato bazilika je vůbec první
křesťanskou bazilikou v Římě a její
historie sahá až do roku 314, kdy ji
nechal postavit císař Konstantin.
V podvečer jsme dorazili do titulární
baziliky kardinála Duky, „sv. Marcelina a
Pietra v Lateránu“, kde byl po mši předán
a umístěn obraz posvěcené Lidické
Madony.
Naše malá skupina splnila své poslání.
Pokud chce totiž poutník do Říma splnit
podle starého zvyku poslání poutě, měl
by určitě navštívit 4 hlavní baziliky (viz.
výše), což jsme učinili. Za pět dní jsme
nachodili celkem 56 kilometrů a odlétali
jsme spokojeni a naplněni
nezapomenutelnými zážitky. Přála bych
každému občanu z Lidic podobnou
návštěvu Říma prožít osobně.
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VZPOMÍNKA NA MARTU KOTTOVOU
Text: Zdenka Kotková

Dne 18. června 2017 jsem dostala smutnou zprávu, že nás opustila moje přítelkyně
paní Marta Kottová. Toto jméno je pro mnoho lidí u nás známé. Narodila se
v židovské rodině 22. 2. 1929. Měla skvělou rodinu a žila šťastně jako její vrstevníci.
Tomu, že je židovka zpočátku moc nerozuměla, ale s blížící se okupací naší země se jí
život zcela změnil. Všechny ty ústrky, které následovaly pro židovské obyvatele, jako
třináctiletá těžko chápala. Následovalo to nejhorší - zařazení do transportu. Nejprve
Terezín. Tam
ještě byla
s rodiči a
bratrem, měla
tam přátele –
další děvčata
se stejným
osudem. To,
co
následovalo,
bylo kruté.
Transport do
Osvětimi,
poslední
chvíle
s rodiči na kolejích. Teprve tam si naplno začala uvědomovat, jaký krutý osud ji
potkal. Její zážitky nebudu popisovat, bylo by to nekonečné. Chci Martu přiblížit jako
člověka, který přežil. Měla štěstí, že koncem roku 1944 byla zařazena na práci do KT
Märensdorf. Tam se dočkala konce války. Když jsem se s Martou potkala poprvé,
v 90. letech při práci na liberecké radnici, poznala jsem energickou ženu, která
věnovala svoje úsilí tomu, že jezdila neúnavně po celé republice a vyprávěla. Byla
předsedkyní Osvětimského výboru. Obdržela státní a další vyznamenání. Když zjistila,
že pocházím z Lidic, měla v očích slzy.
Společný osud našich předků. Bratr Marty pan Viktor Laš, byl jako vězeň z Terezína
zařazen do skupiny, která pohřbívala naše Lidické muže. Dlouho o tom nechtěl mluvit.
Až Marta ho po dlouhé době přiměla, aby podal toto jedinečné svědectví. Marta byla
blízkou přítelkyní paní Marie Uchytilové, navštěvovala ji v jejím ateliéru, stejně jako
ženy z Lidic. Sledovala, jak vznikal Památník lidických dětí. Toto všechno posílilo její
pouto k Lidicím. Naposledy se sešla na podzim roku 2014 s Lidickými ženami v Oáze.
Je toho hodně, co bych mohla o Martě napsat.
Odešla statečná žena.
Snad to uzavřu větou Katky Hládkové, vnučky Lidického dítěte:
„Tak to už nám bábovku s židovskou hvězdou nikdy neupeče…“
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OBEC LIDICE OSLAVILA 70. VÝROČÍ POLOŽENÍ
ZÁKLADNÍHO KAMENE NOVÝCH LIDIC
Text: Veronika Kellerová, starostka obce Lidice

V sobotu 27. května 2017 oslavila obec Lidice za přítomnosti prezidenta republiky 70. Výročí
položení základního kamene nových Lidic.
10. června uplyne uplyne 75 let ode dne, kdy nacisté popravili 192 lidických mužů starších 15
let, ze 105 lidických dětí jich 88 zavraždili v polském Chelmnu a ze 203 lidických žen se zpět
z koncentračních táborů domů nevrátilo 60. Původní vesnici vypálili a srovnali se
zemí. Avšak tento bezprecedentní akt zla, chladné pomsty a nenávisti nezůstal bez odezvy.
Okamžitě po tomto teroru se zvedla ve světě vlna solidarity a soucitu s Lidicemi a ve Velké
Británii, ve městě Stoke on Trent, vzniklo pod vedením Sira Barnetta Strosse hnutí Lidice
Shall Live – Lidice budou žít a lidé Velké Brtitánie, těžce zkoušené, bombardované, přesto
založili finanční sbírku na podporu obnovy nových Lidic, malé vesnice ve středu Evropy. Ve
Spojených státech se američtí občané k této sbírce přidávali a po Lidicích okamžitě
pojmenovali městečko ve státě Illinois. Po zničené obci dostaly jméno město i vesnice v
Brazíli, v Mexiku, městská čtvrť v Peru a i mnoho žen, především v Latinské Americe hrdě
nosí jméno Lidice.

V roce 1945 po osvobození Československa Rudou armádou, na místě starých Lidic, kde
dosud šumělo pouze obilí, na společném hrobě zastřelených lidických mužů vyrostl první
pomníček postavený vojáky Rudé armády pod vedením plukovníka Alexandra Pankova. A
naše maminky, babičky, prababičky, tetičky, jednoduše lidické ženy, byly zachráněny na
pochodu smrti z koncentračního tábora Ravensbrück Rudou armádou. Vážený pane
velvyslanče Ruské federace, váš národ přinesl ve druhé světové válce největší oběti a za
osvobození naší vlasti, postavení pomníčku a vztyčení kříže s trnovou korunou na hrobě
lidických mužů, vašemu lidu, pane velvyslanče, upřímně děkujeme a je nám ctí, že vám za
malý okamžik budeme moci předat symbolickou lidickou růži, kterou má naše obec ve svém
znaku.
10. června 1945, v den třetího výročí vypálení obce, přislíbila Československá vláda obnovit a
vybudovat Lidice v těsném sousedství původních Lidic. Jako podnět k vybudování nových
Lidic velkou měrou pomohla i velmi vysoká peněžní částka, která byla vybrána ve Velké
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Británie a ve Spojených státech amerických. Poděkování patří občanům Velké Británie a
Spojených států amerických za peněžitou pomoc při vybudování krásné obce. Jako výraz úcty
a přátelství převzali zástupci těchto zemí a lidu, symbolické klíče od obce Lidice.
Bylo více než symbolické, že
poděkování českému lidu ve
formě klíče od obce Lidice za
její vybudování, si jako
nejvyšší představitel České
republiky převzal prezident
republiky pan Miloš Zeman.
Panu prezidentovi v době,
kdy byl premiérem, nebyl
lhostejný neutěšený stav
pietního území a Růžového
sadu přátelství a míru, kde v
té době již nekvetly růže, ale
rostly bodláky a plevel, neboť
obci se nedostávalo
finančních prostředků na
údržbu celého areálu. Ostatní
politici jen slibovali,
pokyvovali hlavou, ale vždy
skončilo jen u slibů a památník Lidice dál chátral. Pan Miloš Zeman se společně s tehdejším
ministrem kultury Pavlem Dostálem, čestným občanem obce Lidice in memoriam, zasadili,
aby místo starých Lidic bylo opět důstojné a hodné svého významu.
Nová vesnice byla postavena na základě vyhlášené mezinárodní soutěže, kde porota z 58
přihlášených studií vybrala dva vítězné týmy architektů Václava Hilského, Richarda
Ferdinanda Pozemského, Antonína Tenzera, Františka Marka, Zbyňka Jirsáka a Jaromíra
Krejcara. K položení a poklepu na základní kámen došlo 15. června 1947 za účasti prezidenta
Eduarda Beneše a na následné výstavbě vesnice se doslova podílela celá republika, včetně
mládeže. Lidické ženy se stěhovaly do prvních domů již v roce 1950. Byla vybudována
krásná, moderní obec a i když je známo, že rány v srdcích přeživších lidických žen a dětí se
nikdy nezacelily a vždy vzpomínaly na staré Lidice, přesto byly a jsou na svou novou obec
patřičně hrdi a svou lásku, starost a péči k nové obci přenesly i na své nové rodiny a na své
potomky.
Snad
všichni
obyvatelé,
ať již
pochází z
původních
Lidic
nebo se do
obce
přistěhova
li, si
uvědomují
význam
obce, kde
žijí a mají
pocit sounáležitosti a zodpovědnosti.
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NEZAPOMÍNAT
Text: Sláfka Kopecká

Mávla jsem na taxík u metra ve Veleslavíně. Zastavil mi mladý muž s otázkou: „Tak
kam to bude, mladá paní?“ Vždycky na podobné lichotky odpovím:“ Skočte si
k očnímu, mladý muži! Jakápak mladá paní…“ a už se hrnu dovnitř. „Lidice!“ řekla
jsem stručně … A pak, - věřte mi – nastalo v taxíku chvíli ticho - a šofér štrachal
v navigaci. „A to je kde?“ zeptal se - Nevěřila jsem vlastním uším. „Vy opravdu
nevíte, kde jsou Lidice?“ řekla jsem v naději, že jen špatně slyšel… Ale on zvesela
odpověděl: „Já jsem se přistěhoval do Prahy nedávno - a nejsem v mapách honěnej!“
Sdělila jsem mu tedy jméno obce, směr i počet kilometrů, jezdím na trase Lidice –
Praha většinu svého života. Jen párkrát jsem se přitom bolestně nadechla a
vydechla.… Cesta z Prahy do Lidic trvá z konečné metra maximálně patnáct minut.
Tak jsem si dala záležet. Mladý taxikář, který mi nahlásil, že není honěnej v mapách,
za tu čtvrthodinu obdržel náležitě dramatický výklad o osudu Lidic tak, jak ho celý
svůj život vnímám já. Poslouchal - a ani nepíp. Když jsme se blížili do starých Lidic,
řekla jsem mu: „Kdyby už nebyla tma a noc, proženu vás v této chvíli - a na své
náklady - ztichlým údolím nacisty důkladně vyhlazené obce, ukážu vám Horákův
statek, hrob lidických hrdinů, sousoší dětských obětí, ukážu vám hrušeň, která tu hrůzu
přežila… A vzbudím sousedy – paní Skleničkovou, Kalibovou, Šupíkovou, pana
Václava Zelenku, pana Horešovkého….a další… aby vám řekli, co všechno se
tenkrát - v červnu v roce 1942 v Lidicích stalo. Co museli – zcela nevinní lidé prožít!.…Abyste se osobně dotkl tragedie, která zasáhla celý svět… A abyste už nikdy
– nikdy – a nikomu neřekl, že nevíte, kde stávaly - a kde dosud stojí - Lidice…
Lomcovaly se mnou, samozřejmě, emoce. A třebaže si dodnes nejsem jistá dopadem
svých slov na duši onoho mladého muže, který mě ale jinak bezpečně přivezl domů,
před náš dům, trochu se mi ulevilo…Když jsem platila účet, byl zjevně zaražený a
bůhví, co všechno se mu honilo hlavou. Dokonce mi děkoval za vysvětlení s naivní
omluvou, že byl ve škole hodně mizerný žák a že nejspíš nedával pozor.!!! Zeptala
jsem se, kdy se narodil. Prý je mu šestadvacet. Otočil auto a než odjel, řekl mi ještě:
„Mám šestiletýho syna – přivezu ho sem a ukážu mu Lidice, aby nebyl takovej trouba
jako já!“ Než zmizel, stačila jsem ještě zavolat, ať se u nás určitě i s klukem zastaví…
A měla jsem v tu chvíli pocit, že jsem možná maličko poopravila jednu lidskou duši –
možná dokonce dvě.
Před sedmdesáti lety - 15. června 1947 – byl položen základní kámen k výstavbě
nových Lidic. Symbolický poklep provedl pan prezident Eduard Beneš…Prorocká
slova o budoucnosti obce jsou přičítána hlavnímu iniciátorovi kampaně za obnovu
Lidic – britskému lékaři a politikovi Barnett Strossovi, ale i Janu Masarykovi, Eduardu
Benešovi … a mnoha dalším donátorům z celého světa. „Nikdy nezapomeneme na
Lidice! Lidice budou žít!“ znělo tenkrát unisono. To všechno si stále znovu
připomínáme. … Letos - 27.května – symbolický klíč k obci předala naše skvělá
starostka Veronika Kellerová prezidentu Zemanovi – a jeho replikou poctila další
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významné osobnosti ze všech koutů světa, jejichž předkové se o zbudování nových
Lidic zasloužili.
Osobně nemůžu jinak: jste k nám do Lidic všichni srdečně zváni, růžový sad už voní a
začíná kvést … Je na co vzpomínat, je na co NEZAPOMÍNAT - a je na co se dívat!
A já budu navíc doufat, že si můj mladý taxikář v autě vedle navigace pustí taky
rádio. Nejlíp Český rozhlas, dvojku.
Zdraví vás z Lidic Slávka Kopecká
P.S. Napsala jsem - a namluvila - tuto glosu pro Český rozhlas Dvojku. Odvysílána
byla na této stanici dne 27. května 2017.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V LIDICÍCH
Text: Veronika Kellerová Foto: Antonín Nešpor

Dne 30. 5. 2017 jsme opět na našem úřadě a v Lidické obřadní síni zažili krásné a milé
odpoledne. Přivítali jsme do naší obce 3 roztomilá miminka. Našim novým občánkům
přejeme do života vše nejlepší a jejich šťastným rodičům, aby jim děti zdárně
prospívaly a dělaly jim v budoucnu jen samou radost.
Zleva Natálka Kofroňová - rodiče Mirka a Michal Kofroňovi, Matěj Nešpor- rodiče
Petra a Antonín Nešporovi, Šimon Vlasatý - rodiče Barbora a Tomáš Vlasatých.
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DELEGACE Z LIDIC NAVŠTÍVILA KT RAVENSBRÜCK
Text: Pavel Horešovský Foto: Martin Homola

OO ČSBS Lidice a OÚ Lidice uspořádali ve dnech 13.-14. června dvoudenní zájezd
do KT Ravensbrück, kde byla 14. června, položením květin a minutou ticha, uctěna
památka lidických žen, které
tam nedobrovolně strávily tři
roky svého života. Cestou do
KT jsme byli přijati na
Českém velvyslanectví
v Berlíně, kde nás přijal sám
pan velvyslanec.
Dále jsme se zastavili u
radnice v Reinickendorfu,
kde se pokládala kytice
k záhonu růží, které byly
vysazeny na památku
lidických žen. Tady nás
přivítal pan starosta a členové skupiny Arbeitskreis Politische Bildung.

PIETNÍ VZPOMÍNKA K 75. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE
LIDICE
Text: www.lidice-memorial.cz, Jana Chourová Plachá

V sobotu 10. června 2017 se uskutečnila pietní vzpomínka k 75. výročí vyhlazení obce
Lidice.
U příležitosti 75. výročí vyhlazení obce Lidice v roce 1942 se v sobotu na pietním
území v Lidicích uskutečnila pietní vzpomínka na oběti tragédie. Pieta byla zahájena
mší svatou na základech
kostela svatého Martina.
Mši celebroval Mons.
Tomáš Holub, druhý biskup
plzeňský.
V deset hodin bylo
zahájeno kladení
květinových darů u
společného hrobu
zavražděných lidických
mužů za přítomnosti
přímých účastníků lidické
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tragédie – přeživších lidických žen a dětí. V letošním roce se památce zesnulých přišlo
poklonit na sto delegací z řad zástupců veřejné správy, velvyslanectví, občanských
spolků a dalších spolupracujících subjektů z Česke republiky a zahraničí.
Přítomné hosty přivítala ředitelka Památníku Lidice Mgr. Martina Lehmannová a
s hlavním projevem vystoupila 1. Místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská.
Krátkou modlitbu za Lidice vyslovil Mons. Tomáš Holub, po kterém promluvil
předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička.
Pietní akt zakončil svým vystoupením pěvecký sbor Bruncvík.
V pietní den navštívily památník a památce obětí se poklonily také ženy jménem
Lidice z Latinské Ameriky – Santos Lidice z Brazílie, Lidice Mendizabál z Mexika,
Lidice Torres z Kuby, Lidice Jiménez z Dominikánské republiky, Lidice Romero
z Kuby a Lidice Zuniga z Mexika.
Po
skončení
pietní
vzpomínk
y se
program
přesunul
na nádvoří
Památníku
Lidice,
kde se
konal již
jedenáctý
ročník
nesoutěžní
přehlídky
dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice. Čtrnáct sborů ze čtrnácti krajů České
republiky zde pod osobní záštitou
MUDr. Přemysla Sobotky, uměleckou záštitou Martina Chodúra a pod vedením
sbormistrině Mgr. Evy Moučkové, ředitelky této přehlídky, zazpívalo hymnu České
republiky a představilo společnou píseň se sólistou Martinem Chodúrem. Následovala
vystoupení Martina Chodúra a jednotlivých sborů.
Od půl jedné byly ve výstavní síni In Memoriam předány pamětní odznaky Památníku
Lidice. Pamětní odznaky jsou projevem díku za spolupráci s Památníkem Lidice a jsou
udělovány jak externím spolupracovníkům, tak zaměstnancům. Odznaky letos poprvé
předala ředitelka Mgr. Martina Lehmannová za přítomnosti statutárního zástupce
zřizovatele, ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.
Po celý den byl vstup do všech objektů Památníku Lidice zdarma.
Děkujeme všem, kteří se přišli poklonit památce obětí lidické tragédie.
Celý pietní akt přenášela živě Česká televize.
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Dva prázdninové měsíce jsou za dveřmi. I nás v Mementu čekají chvíle volna bez
určeného programu - budeme výletovat a odpočívat, ale i sbírat inspiraci a připravovat
se na další činnost na zbytek roku (nechci nikoho stresovat, ale Vánoce se už začínají
pozvolna blížit -). Jsem moc ráda, že již teď vím, že na řadu aktivit jako jsou cvičení
jógy, Lidický senior 2017 a Klub Oáza v průběhu záři opět navážeme.
Nyní mi dovolte, abych se ještě kratičce vrátila ke 4. setkání z cyklu *Lidický senior
2017* - a to zcela neprázdninovou formou, konkrétně malým testíkem Vašich znalostí
- Co jsme se dozvěděli nebo co víte o Letecké záchranné službě?
1. Znáte nejdůležitější telefonní čísla, když se Vám něco stane? Kam se dovoláte, když
vytočíte tato čísla?
a) 150
b) 155
c) 156
d) 158
e) 112
2. Které číslo volat při dopravní nehodě?
a) 155
b) 112
3. Které číslo volat při mimořádné události?
a) 155
b) 112
4. Kolik členů tvoří zdravotní posádka letecké záchranné služby (LZS) v pracovišti Praha?
a) 2 osoby
b) 3 osoby
c) 4 osoby
5. Kolik činí akční rádius LZS?
a) kruh 70 km od své základny s dostupností do 20 min od přijetí tísňové výzvy
b) kruh 60 km od své základny s dostupností do 15 min od přijetí tísňové výzvy
c) kruh 90 km od své základny s dostupností do 20 min od přijetí tísňové výzvy
6. Kolik středisek letecké záchranné služby má Česká republika?
a) 8 středisek
b) 10 středisek
c) 6 středisek
7. Ve které válce byl použit první specializovaný vrtulník pro převoz zraněných vojáků?
a) během 2. Světové války ve Francii
b) během války v Koreji

Na tyto otázky i mnoho dalších jsme dostali odpovědi během zajímavé besedy se
zdravotnickým záchranářem LZS panem Martinem Dukou. Na závěr besedy všichni
účastníci obdrželi milé dárky od zprostředkovatele setkání pana Vykoukala z Lidic.
Mnohokrát jemu i panu Dukovi ještě jednou děkujeme. Závěrem všem přeji: ať Vám
není zima ani horko, ať není sucho ani mokro, ať se nám urodí na zahrádkách, ale
nezničí nás sklizeň, ať si nádherně odpočineme, ale nezvlčíme, ať nabereme spousty
nových sil do poprázdninových aktivit, ale ať nejsou naše plány přehnané.
Prostě za Memento Lidice, o.p.s. i za sebe Vám všem přeji, ať prožijete léto dle svého
gusta!!! Krásné prázdniny.
1. 150 – Hasiči, 155 – Záchranná služba, 156 – Městská policie, 158 – Policie ČR, 112 – SOS; 2. a);
3. b); 4. c); 5. a); 6. b); 7. b)
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ZŠ BOTANICKÁ BRNO, KRÁLOVO POLE
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Do ZŠ Botanická v Králově Poli v Brně jsme dorazili po tlačenici na dálnici o něco
později, až po velké přestávce. Paní ředitelka, PaedDr. Danuše Pytelová nás přivítala
společně s paní Mgr. Marií Zámečníkovou hned na parkovišti před školou. V ředitelně
jsme se pak pozdravili i s panem brigádním generálem Emilem Bočkem.
Protože pan generál je zároveň členem lidického Spolku pro vybudování památníku
Josefa Horáka a Josefa
Stříbrného, o to bylo
naše brněnské setkání
srdečnější.
Po uvítání jsme přešli do
třídy, kde už čekaly děti.
Při vyprávění o Lidicích
by byl jako obvykle
slyšet příslovečný
špendlík. Svým
vyprávěním o lidických
letcích děti rovněž upoutal pan ing. Miroslav Kaliba. Protože byl přítomen i pan
generál Boček, následné dotazy byly od chlapců směřovány hlavně jemu.
Děti nás po besedě doprovodily po schodech dolů a ze školy jsme se vypravili na
školní pozemek, který je umístěn za nedalekou budovou, uprostřed ostatních
parkových parcel.
Přivezenou hruštičku si děti zasadily a
ruku k dílu přiložili všichni, pedagogové,
ale i pan generál Boček. Hrušničku
přivítaly dívenka s chlapcem, kteří
přednesli povídku a básně. Po předání
pamětního listu paní ředitelce, nám děti
ještě kladly otázky ohledně památné
Lidické hrušně a tak byla výsadba
postupně ukončena.
Pan generál Boček odejel domů a my jsme
se ještě vrátili do školy, kde jsme
vyprávěli o Lidicích s dospělými zájemci.
Z Brna jsme odjížděli až kolem páté,
naplněni však dojmem, že jsme opět
odvedli dobrou práci pro propagaci lidické
hrušně a tedy i pohnuté historie Lidic.
Touto brněnskou hrušní jsme ukončili
seriál letošních jarních výsadeb.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
další školní rok a s ním i naší poslední předprázdninovou akci máme za sebou a jistě se už všichni
těšíme nebo si už nyní užíváme zasloužené volno a krásné letní počasí. A co se bude dít v Lidičkách,
zatímco Vy budete zaslouženě odpočívat?
Po téměř celé období prázdnin bude v provozu dětská skupina Lidičkové a budeme se věnovat
přípravám na další školní rok.
K naší velké radosti máme i na další školní rok plně obsazenou kapacitu dětské skupiny a už nyní se
těšíme na nové mrňousky, které u nás v září přivítáme.
Informace k programu MC Lidičky na školní rok 2017/2018 najdete začátkem září na našich webových
stránkách.
V příštím roce bychom rádi více přizpůsobili program centra Vám, našim návštěvníkům. Velmi nám
tedy pomůže, pokud vyplníte krátký dotazník, který je přístupný na našich webových stránkách
www.mclidicky.cz v sekci aktuality. Předem děkujeme!
Přejeme Vám krásné slunečné léto!

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA JEDNOTY LIDICE
Vážení spoluobčané, po celou dobu prázdnin bude naše Jednota Lidice otevřena
maličko jinak, než jsme zvyklí, takže zde je otevírací doba pro vaši informaci Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7.00 – 12.00
7.00 – 11.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
Zavřeno

13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00

DĚTSKÝ LÉKAŘ MUDR. SKÁLA, BUŠTĚHRAD: ZMĚNA
ORDINAČNÍ DOBY V PRŮBĚHU ČERVENCE
Pátek 30.6. 11-13hod
Pondělí 3.7. 10-12 hod
Úterý 4.7. 10-12 hod
5.-6.7. Svátky – zavřeno

Pátek 7.7. 10-12 hod
Pondělí 10.7. 10-14 hod
Úterý 11.7. 9-11hod poradna pro kojence
12-14 hod pro nemocné
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Středa 12.7. 8-11,30 hod pro nemocné
Čtvrtek 13.7. 11-12,30 hod poradna pro kojence, 12,30-14 hod pro nemocné
Pátek 14.7. 10-12 hod
Pondělí 17.7. 10-14 hod
Úterý 18.7. 9-11 hod poradna pro kojence, 12-14 hod pro nemocné
Středa 19.7. 8-11,30 hod pro nemocné
Čtvrtek 20.7. 11-12,30 hod poradna pro kojence, 12,30-14 hod pro nemocné
Pátek 21.7. 10-12 hod
Pondělí 24.7. 10-12 hod. pouze pro akutní případy, nebudeme provádět preventivní
prohlídky, očkování, ani posudky
Úterý 25.7. 12-14 hod. pouze pro akutní případy, nebudeme provádět preventivní
prohlídky, očkování, ani posudky

ŽENY JMÉNEM LIDICE V LIDICÍCH
Text a foto: Zdenka Kotková – Muselová

Možná jste je zahlédli, skupinku exoticky vyhlížejících Jihoameričanek 10. června při
výročí v Lidicích. Ano, pokusila jsem se splnit jim jejich sen. Stálo to hodně úsilí, ale
podařilo se to. Byly to tyto ženy, kterým rodiče dali jméno naší obce:

Lidice Zuniga se svojí sestrou z Mexika, Lidice Mendizabál z Mexika, Dcera Lidice Torres,
Lidice Jimenéz z Dominikánské rep., Lidice Romeo z Kuby, Santos Lidice z Brazílie, Lidice
Torres z Kuby

Jejich program byl náročný. 9. června byly na pozvání starostky obce přítomny setkání
hostů, vernisáže výstavy a koncertu. 10. června položily věnec k hrobu Lidických
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mužů, prohlédly si celý areál. Potom na pozvání ředitelky Školy španělštiny v Kladně
paní Kateřiny Rodriquéz navštívily španělsky mluvící rodiny v Kladně. V neděli pro
ně paní ředitelka zajistila prohlídku Prahy. Moc děkuji za její úžasnou pomoc. Stejně
tak děkuji i Obci Lidice a Památníku Lidice za podporu tohoto setkání.
Děvčata odjížděla nadšená s hlubokou vzpomínkou na celý život. Žen jménem Lidice
je ve světě nejméně 550, všechny bohužel nemají prostředky tuto finančně náročnou
akci podniknout, ale i ony nadšeně sledovaly a komentovaly fotky na FB s přáním, že
možná jednou… A ještě letos přijedou další!

OTEVŘENÝ DOPIS ING. MARCELE KALIBOVÉ
Paní Kalibová,
nemile se mne dotkl Váš článek v LZ č. 6 ohledně pietního aktu v kladenském
gymnáziu. Vím, že nemáte s mým manželem zrovna nejlepší vztahy, ale myslím si, že
si nezaslouží, abyste ho pořád dokola napadala, neboť je jedním z mála přeživších,
který se snaží, aby tragické události z 10. 6. 1942 nebyly zapomenuty.
Právě on, po sametové revoluci, pomáhal s organizací pietní vzpomínky u společného
hrobu, organizuje a zajišťuje vzpomínku v kladenském gymnáziu, kam je zvána i širší
veřejnost i významné osoby, organizuje a zajišťuje pietní akty 16.6. v Praze (Krč,
Dykova ul., Strašnice, Kobylisy), rovněž jako zájezdy do bývalého KT Ravensbrück,
k uctění památky lidických žen atd.
Vždy se snažil organizovat pietní vzpomínku v gymnáziu 10. června, ale v letošním
roce, kdy připadá na toto datum 75. výročí vyhlazení Lidic a očekává se velká účast,
byla, po dohodě s přeživšími lidickými dětmi, přesunuta vzpomínka na 12. června (v té
době tam ještě lidické ženy se svými dětmi byly).
Po vlastní vzpomínce v gymnáziu se totiž ještě v Lidicích pokládá kytice u Sousoší
lidických dětí a u sochy Matky vedle společného hrobu a myslím si, že rozumně
uvažující člověk pochopí, že by to vzhledem k velkému počtu návštěvníků na pietním
území, nebylo zrovna nejlepší řešení. Nevím také, proč Vám vadí název „ Malý pietní
akt“, asi jste jediná a zřejmě proto, abyste měla důvod mého manžela znovu osočit.
To, že pietní akt v kladenském gymnáziu je ten nejdůležitější, manžel ví a může
posoudit lépe než Vy, protože on tam se svou matkou ty hrozné okamžiky prožil, a
proto se snaží, aby se tato vzpomínka dostala do povědomí co nejširší veřejnosti, a
myslím si, že ani Vámi kritizovaný název „ Malý pietní akt “ na tom nic nezmění.
Já bydlím v Lidicích, na rozdíl od Vaší rodiny, která bydlela dlouhá léta v Praze, od
roku 1964 a zažila jsem ještě mnoho lidických žen a vyslechla si i spoustu jejich
názorů na lidickou tragédii, tudíž se dovedu vžít do myšlení lidických přeživších,
s jejichž názory Vy nesouhlasíte a ani nemůžete pochopit, ale to Vás neopravňuje
k tomu neustále někoho napadat a kritizovat.
Myslete si, prosím, o mně co chcete, ale musela jsem reagovat a byla bych Vám moc
vděčná, kdybyste mohla s takovýmto jednáním už konečně přestat.
Děkuji. Horešovská
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DO PRAHY A DO LIDIC DOBĚHL 29. ROČNÍK ŠTAFETY
JAVOŘÍČKO-VČELÁKOV-LEŽÁKY-LIDICE
Text a foto: Milena Městecká

V sobotu ráno před 7.00 h doběhl před budovu Staroměstské radnice již 29. ročník
štafety Javoříčko-Včelákov-Ležáky-Lidice. Na Staroměstském náměstí bylo relativně
prázdno, slunce se vyhouplo nad vysoké věže Týna a osvětlovalo starobylé fasády
domů. Přivítala jsem běžce a cyklisty. Běžci vyběhli den předtím ve 13.00 z Javoříčka,
běželi desetikilometrové úseky a střídali se. Jeden z cyklistů jel z Včelákova u Ležák a
jak říkal, měl už toho opravdu dost. Ale do Lidic už mu zbýval jen kousek, jak jsem ho
uklidňovala. Objala jsem se s Honzou Rýdlem, dlouholetým organizátorem akce. Také
s řidiči doprovodných vozů, co jezdí se štafetou už léta. Navázala jsem stuhu za 7.
ročník Pochodu Lidických žen. Štafeta vyrazila ještě k budově Úřady vlády ČR a pak
do cíle posledního, do Lidic.
V Lidicích ji čekalo přivítání,
v 9.45 navazovala stuhu paní
starostka Lidic Veronika
Kellerová, včetně stuhy za
nepřítomného pana prezidenta
Zemana. Stuhu navázal i pan
Jaroslav Vodička za ČSBS. Pan
Kaliba za Spolek pro vybudování
památníku lidických letců J.
Horáka a J. Stříbrného. Se synem
Josefa Horáka, který každoročně
do Lidic přijíždí od 90. let se
Honza Rýdlo také srdečně
pozdravil. A nakonec stuhu vázal
i pan Antonín Nešpor za OS Lidice. Spojili se tak všichni, kdo pro Lidice a jejich
odkaz dělají mnohé. Pak se běžci postavili na 10. místo v řadě delegací, které přišly
položit květiny k hrobu Lidických mužů a uctít památku všech obětí lidické tragédie.
Spolu s již jen několika žijícími Lidickými ženami a Lidickými dětmi a jejich
potomky, kteří smutný obřad každoročně prožívají u hrobu, nedaleko míst, kde byli u
Horákova statku Lidičtí muži zastřeleni.
Slunce svítilo dál, modrá obloha odlehčila trochu těžkou atmosféru vzpomínek. Mezi
početnými diváky bylo jako
každoročně i letos mnoho
vzácných hostů. Připomenu jen
ženy z Mezinárodního výboru
Ravensbrück, které měly letošní
konferenci právě v Lidicích.
S nimi přijely čtyři přeživší,
byly v KT Ravensbrück vězněny
jako děti. Přijelo i několik žen se
jménem Lidice, které jej hrdě
nosí všude po světě. Jejich
setkání zde iniciovala Zdenka
Kotková. Její maminka přežila
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přežila Ravensbrück, babička nikoliv, byla usmrcena v plynové komoře v Osvětimi.
Byli zde i Alan a Cheryl Gerrardovi ze Stoke-on-Trent, starají se o odkaz hnutí Lidice
Shall Live.
Ještě pár slov k štafetě – její starší ročníky znám jen z fotek, na nich vidím všechny
běžce v tehdejším československém dresu, bílém s českým lvem na prsou. Někteří se
účastní štafety od začátku, jiní dlouhá léta a tu hrdost v očích, s kterou nesou štafetový
kolík a smutek za vypálené obce mají v očích pořád stejný jako tehdy.
Honzu Rýdla, dnes Čestného občana Lidic, jsem potkala prvně v roce 2011 a šla mu
nesměle představit tehdejší druhý ročník pochodu Lidických žen. Byl naprosto nadšen,
velmi mě povzbuzoval a dělá to tak dodnes. Návrat Lidických žen pěšky z
Ravensbrücku do Nového Boru ho inspiroval. V roce 2012, na 70. výročí vypálení
Lidic a Ležáků běh prodloužil na trasu Ravensbrück-Nový Bor-Lidice-Ležáky.
Maraton dlouhý necelých 700 km zvládli kluci v kombinaci běžci-cyklisti za dva dny.
Přes Německo se hlavně jelo na kolech, bežci běželi jen symbolicky první kilometry z
měst. Všude po cestě nás vitaly delegace, proslovy (jednou i místní Miss krásy), ale
také se dospělí i žáci škol ke štafetě symbolicky přidávali. Štafetu jsme provázeli
autem a byl to silný zážiitek. V Německu zaznívalo od všech stejné sdělení:
„Uvědomujeme si, co se dělo za hrůzy během války a na jejím konci zde i ve vašich
zemích. Přejeme si a děláme vše pro to, aby se to už nikdy neopakovalo“.
V Ravensbrücku pozdě večer před štafetou absolvovali prohlídku památníku KT. Po
doběhu do Lidic vyslechli poprvé autenticky vyprávění od Lidických žen, paní Cábové
a paní Kalibové. Smutek, ani nedutali. Honza Rýdlo pak štafetu protáhnul v dalších
letech i přes jiná památná místa - letos je to Javoříčko, už po několikáté. Přes
Včelákov, kde chodily školu děti z Ležák. Velký byl ročník 2015, vyrazili až z Dukly,
přes místa bojů SNP, vypálené obce na Ukrajině, na Moravě. Přijetí štafety obzvlášť
na Slovensku bylo dojemné, vítali je v krojích, v uniformách Rudé armády. Vzdávali
čest štafetě – hlavně ale těm, co bojovali, padli, trpěli.
A jaký bude jubilejní 30. ročník? Něco málo vím, ale neprozradím, nechme se
překvapit!
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