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PIETNÍ VZPOMÍNKA

Před 72 lety vyhladili nacisté obec Lidice.
V měsíci červnu každým rokem věnujeme svou tichou vzpomínku právě těm,
kteří zde položili svůj život či se zpět do své milované obce již nevrátili…
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Milí a milé,
je mi potěšením přivítat Vás u červencového čísla našeho zpravodaje. V minulém měsíci se toho u nás, jako již tradičně v tomto měsíci, stalo velmi
mnoho, takže nebudu zbytečně otálet a rovnou se
m ů ž e m e p u s t i t d o č t e n í . M ě j t e k r á s n é l e t n í d n y,
užívejte si slunečných dní a především užívejte si
sami sebe navzájem.
Krásný prázdninový měsíc se zpravodajem (čteným u vody či u bazénu, doma na zahradě, u kafíčka, u koktejlu nebo kdekoliv jinde a s čímkoliv)
Vám ze srdce přeje
Vaše zpravodajka Míša Klapalová

JUBILANTI v měsíci červenci
Čestmír Sklenička

7.7.

89 let

Zdenka Pauzová

13.7.

75 let

Josef Kváča

15.7.

75 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Lidického zpravodaje
• Děkuji OÚ Lidice a panu T. Skálovi za milou návštěvu, gratulaci a předání dárku k narozeninám.
Také děkuji za příjemné popovídání a zavzpomínání na moje mladší léta. Díky.
J. Smutný

• Děkuji OÚ Lidice a panu Rambovi za milou návštěvu a předání dárku k narozeninám.
Květuše Muláková
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Zápis č. 24/2014 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného
dne 09. 06. 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V.Kellerová, Ing. Vaňhová MBA, M.Ramba, H.Kohoutová, B.Kučera, M.Klapalová, T.Skála
Ověřovatelé: H. Kohoutová, M. Ramba
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hod., přečetla a doplnila program. OZ souhlasí s programem.
Program:
1) Projednání žádosti Sboru dobrovolných hasičů Hřebeč
2) Odsouhlasení nové smlouvy s Ekokomem o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
3) Projednání žádosti MŠ Lidice o převedení finančních prostředků
4) Projednání žádosti MŠ Lidice o schválení účetní uzávěrky za rok 2013
5) Projednání žádosti Af-CityPlan o stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení úpravy hlavní
silnice Kladno-Praha (veřejné osvětlení u přechodů Lidice – Buštěhrad a Lidice – autobusová zastávka) na pozemku parc. č. 411/18 v k.ú. Lidice
6) Projednání termínu spanilé jízdy veteránů v obci
7) Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva obce Lidice na volební období 2014-2018
8) Projednání žádosti o výpověď z bytu č. p. 153 (zahradnictví) paní Krupičkové
9) Projednání obecně závazné vyhlášky č. 6/2014 obce Lidice
10) Projednání žádosti pana Koláře – oznámení prací a rekultivace předmětných pozemků
Ad 1) Projednání žádosti Sboru dobrovolných hasičů Hřebeč.
Starostka obce předložila OZ žádost Sboru dobrovolných hasičů Hřebeč, kde žádají o sponzorský příspěvek na přípravu a průběh soutěže žákovských družstev 6. ročníku, kterou pořádá SDH Hřebeč na fotbalovém hřišti SK Lidice.
Zároveň navrhla přispět na tuto akci částkou 3.000,- Kč. OZ schválilo návrh paní starostky přispět SDH částkou
3.000,- Kč.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 2) Odsouhlasení nové smlouvy s Ekokomem o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Starostka obce předložila OZ smlouvu zaslanou společností Ekokom, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. OZ schválilo tuto smlouvu a pověřilo starostku obce podpisem.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 3) Projednání žádosti MŠ Lidice o převedení finančních prostředků.
Starostka obce přečetla OZ žádost MŠ Lidice, kde žádají o převedení fin. Prostředků z rezervního fondu do fondu
investičního z důvodu nákupu myčky do MŠ. OZ tuto žádost projednalo a schválilo převedení fin. Prostředků ve výši
8.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 4) Projednání žádosti MŠ Lidice o schválení účetní uzávěrky za rok 2013.
Starostka obce předložila OZ žádost MŠ Lidice o schválení účetní závěrky za rok 2013. OZ tuto žádost projednalo
a schválilo účetní uzávěrku MŠ Lidice za rok 2013.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 5) Projednání žádosti Af-CityPlan o stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení úpravy
hlavní silnice Kladno-Praha (veřejné osvětlení u místa pro přecházení Lidice-Buštěhrad a u přechodu Lidiceautobusová zastávka) na pozemku parc. č. 411/18 v k.ú. Lidice.
Starostka obce předložila OZ žádost společnosti Af-CityPlan o souhlas k územnímu řízení týkající se projektové dokumentace na vybudování veřejného osvětlení na výše uvedených místech. Veřejné osvětlení bude vybudováno na
náklady ŘSD včetně přípojkové skříně ČEZ. Dále starostka informovala o předpokládané realizaci související stavby
navazujících chodníků na již výše zmíněné místa k přecházení, u kterých se předpokládá realizace v roce 2015.
Investorem této akce bude opět ŘSD. OZ tento záměr projednalo a schválilo.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 6) Projednání termínu spanilé jízdy veteránů v obci.
Starostka obce podala návrh na uskutečnění spanilé jízdy veteránů v obci Lidice dne 13. 9. 2014 v 10:00 hodin. Tato
akce se v obci uskuteční ve spolupráci s Památníkem Lidice. OZ tento návrh schválilo.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
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Ad 7) Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva pro volební období 2014-2018. V souvislosti s přípravou
voleb do zastupitelstev, které se budou konat na podzim tohoto roku, podal místostarosta obce návrh na stanovení počtu členů obecního zastupitelstva obce Lidice na volební období 2014-2018. OZ schválilo sedmi členné zastupitelstvo
obce Lidice na volební období 2014-2018.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 8) Projednání žádosti o výpověď z bytu č. p. 153 (zahradnictví) paní Krupičkové.
Starostka obce přečetla OZ výpověď z nájmu bytu č. p. 153 v Lidicích ke dni 31. 8. 2014, kterou podala paní Krupičková. OZ bere na vědomí.
Ad 9a) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 6/2014 obce Lidice.
Starostka obce dala návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. OZ schválilo vydání této Obecně závazné vyhlášky č. 6/2014.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 10) Projednání žádosti pana Koláře – oznámení prací a rekultivace předmětných pozemků.
Starostka obce přečetla OZ oznámení pana Koláře o zamýšlené zemědělské činnosti a práce na jeho pozemcích p.
č. 794, 795 a 796.
OZ bere na vědomí.
Zasedání ukončeno v 17:25 hod.
Zapsala: Martina Toulcová
Ověřovatelé: H. Kohoutová, M. Ramba

Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 24/2014

Na 24. Veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 09. 06. 2014 bylo přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Program veřejného zasedání
b)	Novou smlouvu se společností Ekokom, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů
c)	Žádost MŠ Lidice o převedení finančních prostředků ve výši 8.000,- Kč z rezervního fondu do
fondu investičního
d)	Účetní uzávěrku za rok 2013 MŠ Lidice
e)	Návrh starostky obce na uskutečnění spanilé jízdy veteránů v obci Lidice dne 13. 09. 2014
f)	Počet 7 členů obecního zastupitelstva obce Lidice na volební období 2014 – 2018
g)	Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích
h)	Žádost Sboru dobrovolných hasičů o příspěvek ve výši 3.000,- Kč
i)	Žádost společnosti Af-CityPlan o souhlas k územnímu řízení týkající se vybudování veřejného
osvětlení, které bude osvětlovat místa pro přecházení na hlavní silnici I/61 Kladno – exit 7R7
2. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a)	Starostku obce podpisem smlouvy se společností Ekokom, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
3. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
a)	Výpověď paní Krupičkové z bytu č. p. 153 Lidice - zahradnictví
b)	Zemědělskou činnost pana Koláře na jeho pozemcích p. č. 794, 795 a 796
Veronika Kellerová
Starostka obce

Tomáš Skála
Místostarosta obce
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Loučení se školáky
Text: www.ms-lidice.cz

Prázdniny se blíží a krátí se i čas, kdy si můžeme užívat své kamarády – naše budoucí školáky. Bude se nám
po nich moc stýskat. Ve středu 4. 6. jsme se společně slavnostně rozloučili na Obecním úřadě v Lidicích. Přišly
maminky, tatínkové, babičky i dědové a sourozenci.

Děti přednesly několik básniček, které je naučila paní učitelka Anička a zazpívaly písničky. Pak už nastala
chvíle slavnostního šerpování a rozdávání balíčků do školy, které koupil Obecní úřad. Přejeme všem školákům
hodné kamarády, milou paní učitelku a málo starostí! Doufejme, že za námi budou jezdit na návštěvu!

A je to tady!

Text: Libuše Doušová
Výstava v Lysé nad Labem – Šikovné ruce našich seniorů. Tak jsme se jeli
podívat. Bylo to úžasné. 3400 výrobků od 1101 vystavujících seniorů z celé
republiky. Tentokrát i hosté ze Slovenska a z USA. My jsme tam samozřejmě
měli také své výrobky. Nevěděli jsme, kam se dřív podívat. Jeden výrobek
hezčí než druhý. Porota měla určitě moc těžký úkol.
Růžová zahrada taky nezklamala. Byli tam zastoupeny i Lidice. Moc hezké. Venku na prostranství byla spousta stánků. Hlavně s kytičkami a taky
s občerstvením. Odpoledne bylo udílení cen a moc pěkný kulturní program.
Vystoupily mažoretky a zazpíval Petr Spálený a Miluška Voborníková. Byl to
moc hezky strávený den.
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Lidické růže kvetou dál

Text: Eva Armeanová Foto: Stanislav Pítr
V sobotu 14. června 2014 se členové ČsOL a ČSBS Kladno sešli v Lidicích, aby jako každým rokem uctili
památku zastřelených mužů, umučených žen a zplynovaných dětí. Byli vyvražděni civilní obyvatelé a Němci
systematicky zničili celou vesnici. Přeživší lidické ženy a děti si vždy musí projít bolestnými vzpomínkami na
své nejbližší. Vypálené Lidice se staly mementem pro naše vojáky za 2. Světové války na východní i západní
frontě. Tragédie Lidic doslova otřásla celým světem a zvedla ohromnou vlnu solidarity.
Letošní program začal bohoslužbou v místech vypáleného kostela svatého Martina, kde byl odhalen oltář
s Pannou Marií Lidickou. Mši sloužil kardinál Dominik Duka. Lidická Panna Maria svírá v dlaních pouze bílé
plátno, symbolizuje tím osud lidických matek, kterým byly děti vyrvány z náruče.
Pietní vzpomínka byla zahájena položením věnců za účasti zástupců politického a veřejného života a diplomatů z mnoha zemí. Za ČsOL věnec položila delegace ve složení předseda Pavel Budinský, Filip Procházka
a Alena Ditrichová. Za kladenskou organizaci položili věnec Gabriela Havlůjová, Věra Lomičková, Petr Hroník,
Eva Armeanová a Miroslava Boumová. Zúčastnili se také váleční veteráni, např. brigádní generál Miloslav
Masopust a Jiří Pospíšil. Hlavní projev přednesl předseda Senátu PČR Milan Štěch. Ostře odsoudil výrok bavorské státní ministryně pro sociální věci Emilie Müllerové, podle níž Benešovy dekrety nepatří do evropského
právního státu. Ocenil gesto německého prezidenta Joachima Gaucka při návštěvě Terezína. Také varoval
před hanobením pomníku historických událostí, jak se to stalo v Lidicích, když byla odcizena socha děvčátka
z Pomníku lidických dětí. Naštěstí se okamžitě vyhlásila veřejná sbírka a ukradená socha byla nahrazena. Na
sbírku k zhotovení odlitku sochy děvčátka přispěli také členové ČsOL Kladno. Po projevu Milana Štěcha vystoupil Dominik Duka a byla odsloužena mše. Závěrečné slovo patřilo předsedovi ÚV ČSBS Jaroslavu Vodičkovi.
Ředitel Památníku Milouš Červencl pozval přítomné na vystoupení japonských dětí před sousoším lidických
dětí, na mezinárodní výstavu dětských kreseb a přehlídku dětských souborů.
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Sledovali jsme vystoupení japonských dětí, které byly oblečeny do školního stejnokroje, a společně poslouchali jména zavražděných lidických dětí. Stála jsem vedle Marie Šupíkové, které v době vypálení Lidic bylo
10 let, a děti znala. Znovu prožívala vzpomínky, kdy si s nimi hrála. Tiše šeptala…to byla moje kamarádka,
Ivan to byl moc hezký kluk… V tom okamžiku jsem se podívala na lavičku, kde sedává Václav Zelenka, lidické
dítě. Když jsem ho tam poprvé viděla sedět, ptala jsem se, zda odpočívá. Odpověděl nám, že si přišel sednout
DOMŮ. V tom místě stál jejich dům. Z jeho slov mě úplně zamrazilo a naskočila mi husí kůže.

V loňském roce Václav Hanf, lidické dítě, které po válce našla Josefína Napravilová, seděl vedle paní
Josefíny, které říkal maminko, a ona byla šťastná, že držela za ruku svého milovaného Venouška. Josefína
Napravilová vrátila po válce do republiky na 40 zavlečených dětí. Zemřela letos 19. února ve věku 100 let. Do
Lidic moc ráda jezdila. Její poslední přání bylo, tak jako Hugo Pavla, aby se květinové dary po pohřbu odvezly
do Lidic, k sousoší dětí.
Marušce Šupíkové jsme asistovali při zapálení svíčky v místě, kde stával jejich dům. Maruška nám vyprávěla: „Po cestě z Buštěhradu do Lidic byl náš dům první, takže k nám vtrhli Němci v noci 9. června 1942 už
kolem
23. hodiny.“ V domě Doležalových si nacisté zřídili štáb, odkud celou akci vyhlazení Lidic vedli. Její rodina
byla jedna z prvních, kterou Němci vyhnali a odvezli na Horákův statek, který se později stal místem smrti
173 lidických mužů. Tam přišel o život i její otec Josef Doležal. V roce 1947 patnáctiletá Marie vystoupila jako
svědek u Mezinárodního tribunálu v Norimberku.

Dosud žije 13 lidických dětí. Je nutné lidickou tragédii si neustále připomínat. Dlužíme to těm, co nepřežili.
Roku 1955 byl založen Sad přátelství a míru, byly zde vysazeny růže z celého světa. Lidice byly vyhlazeny
v čase květu růží. V roce 2001 byla zahájena obnova Růžového sadu. V současné době má sad více jak
24 tisíc různých růží ve 240 odrůdách včetně unikátní odrůdy „Lidice“. Na obnovu růžového sadu přispěla
i ČsOL Kladno částkou 1500,-. Růže zde kvetly v červnu 1942 a kvetou dál…
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text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
další školní rok máme za sebou a jistě se už všichni těšíme nebo si už užíváme zasloužené volno
a krásné letní počasí. K létu ale patří i dny zamračené a deštivé, kdy nemůžeme být s dětmi venku.
Využijte tedy naši nabídku a přijďte si k nám do Lidiček pohrát a trošku si zacvičit.
V programu na červenec nabízíme nejdříve čtrnáctidenní kroužek Prázdninová školička a v dalších týdnech pravidelný dopolední program pro rodiče s dětmi.
Více informací k Prázdninové školičce a k červencovému programu najdete na www.mclidicky.cz
Přijďte si k nám v létě zpestřit svůj program. Těšíme se na Vás!

Program MC Lidičky na ČERVENEC 2014
Kroužek Prázdninová školička (30. 6. – 11. 7. 2014)
Po – pá 7:00 – 16:00 hod.
Kroužek je určený především dětem, které navštěvují MŠ v Lidicích a jejich sourozencům, jejichž
rodiče potřebují zajistit na část prázdnin program pro své děti.
Volná herna + možnost cvičení rodičů s dětmi (od 9:30 hod)
9:30 – 11:30 hod. každý čtvrtek, tedy v následujících dnech: 17., 24. a 31.7.

ZPRÁVA Z OBCE
Vážení občané,
dovolte nám, abychom Vás informovali o přidělené dotaci
ze Středočeského krajského úřadu na revitalizaci „Malého
parku“ v centru obce. Dotace byla přidělena z Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 2 784 800 Kč. V červenci
bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele a k revitalizaci
parku dojde v podzimních měsících.
Věříme, že úprava parku opět přispěje k dalšímu zlepšení
vzhledu naší obce.
Vaši zastupitelé
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O Lidicích záhy po válce, ale i jinak…
Text: František Mlejnek

Nejprve několik vět o sobě. Narodil jsem se 15. ledna 1926 a po vyjití čtyř tříd gymnázia jsem přestoupil na
čtyřletou Obchodní akademii v Turnově. Na konci studia se nám splnil náš studentský sen: Mohli jsme se podívat
do poválečných, hitlerovci zničených Lidic. O tomto nezapomenutelném zájezdu jsem už před časem napsal
článek do Vlastivědného sborníku „Od Ještěda k Troskám“. Nyní, kdy mám za sebou už svou osmaosmdesátku,
vzpomínám na ty dávné doby a nedá mi to, abych se nerozpomenul na ty tehdejší poválečné události. Pročítal
jsem svou rodinnou kroniku i kroniku své rodné obce a tam všude jsem našel staré záznamy o tom, jak jsme
tehdy sledovali nové dění ve svobodných Lidicích. Jak to tenkrát bylo? Na návrh ing. Hašlara vykonaly nejvyšší
ročníky Obchodní akademie v Turnově již v červenci 1945 národní pouť do Lidic ke hrobu lidických mučedníků.
Také i naší třídě se dostalo toho, že jsme se mohli po nedávném skončení války konečně i někam podívat. A že
jsme mohli uctít právě památku lidických obětí nacistického běsnění.
Naši školní výpravu vedli ing. Hašlar a prof. Čejchan. Jeli jsme vlakem do Prahy a odtud jsme pokračovali
dalším vlakem směrem na Kladno. Vystoupili jsme pak ve stanici Jeneč. Odtud jsme už putovali do Lidic pěšky.
Nejprve po silnici a dále polními cestami, protože silnice tam tvořila veliké okliky. V žáru letního slunce jsme
kráčeli mezi lány vlnícího se obilí a mezi lány cukrové řepy. Teprve asi po 90 minutách cesty v letním horku dorazili jsme na mírnou vyvýšeninu, odkud se nám otevřel pohled do kraje, kde dříve stávala obec Lidice.
Nyní jsme na onom místě viděli jenom veliké lány vlnícího se obilí, bylo to žito. Lán byl asi uprostřed posekán
a obilí na tom místě uklizeno. Právě před týdnem se na tomto vyžatém místě konala velká celostátní tryzna za
umučené občany Lidic, tryzna za přítomnosti prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše.
V pozadí, tam kde dříve stával Horákův statek, u něhož nacističtí vrahové postříleli lidické muže, na místě
jejich společného hrobu, uviděli jsme už zdaleka velký černý kříž z neotesaných borových klád, jehož ramena
věnčila obrovská koruna z ostnatých drátů. Dole pod křížem je památník, který lidickým obětem postavila Rudá
armáda. A na společném hrobě plno věnců a kytic, které sem položili účastníci nedělní smuteční slavnosti. Také
my jsme položili na hrob věnec se stuhami a s nápisem. Vedle hrobu stála prostá tabulka s nápisem: „Zde leží
občané Lidic, vyvraždění dne 10. VI. 1942 německými okupanty.“ Našli jsme zde také místo, kde stával lidický
hřbitov. Dnes po něm není ani památky. Jen tu a tam zbylý kámen nebo zapomenutá cihla z hrobky, jinak vše
kolem zarostlé trávou a bodláčím.
V trávě jsme našli malé dřevěné křížečky, obrázky svatých nebo jen pouhých několik kamenů, srovnaných
v jakousi malou mohylku a u toho obyčejnou tužkou napsaný lísteček, který připomínal, že na tomto místě býval
až do roku 1942 pochován ten a ten občan z Lidic. Tyto chudé památníčky a lístky sem dali ti, kteří přečkali řádění
nacistů a kteří zde na hřbitově mají své drahé. – Kam až zasáhla zloba nacistických „nadlidí“, že se nezastavili
ani nad posvátným místem, jakým je hřbitov – místo posledního odpočinku!
Na jiném místě, tam, kde dříve uprostřed obce stávala škola, je rovněž prostá dřevěná tabulka se stručným
nápisem: „Zde stávala obec Lidice!“
Všichni jsme s dojetím a s hrůzou naslouchali vyprávění tesařů z okolních vesnic, kteří tu právě odstraňovali
tribunu po nedávné tryzně. Mluvili jsme s očitými svědky, kteří sice z povzdálí, ale na vlastní oči, viděli ničení
překrásné středočeské obce Lidice. Ze svých dědin nečinně museli přihlížet hrůznému divadlu a nelidskému
běsnění nacistů a nesměli postižené obci nijak pomoci, když nechtěli, aby se zloba Němců neobrátila i proti
jejich domovům.
Pobyli jsme na místě, kde stávaly Lidice, asi dvě hodiny. Rozloučili jsme se s těmito místy s bolestným
vzrušením. Viděli jsme, jak němečtí nacisté tady dokázali zrušit i rybník a potok odvedli docela jiným korytem,
jen aby nikdo nepoznal ono místo, kde kdysi stávala mírumilovná obec. Místa, která se jim nepodařilo zorat
a zasít obilím, zarostla trávou a křovisky a nyní se na nich popásala stáda ovcí. Za tři roky se tu krajina změnila
k nepoznání.
Čas běžel dál… Psal se rok 1946 a v mé rodné obci uspořádal tehdejší Svaz české mládeže (SČM) svůj
první reprezentační ples. Byl jsem předsedou SČM a na můj návrh byla k účinkování na plese pozvána Hornická
dechová hudba Vojtěcha Huříka z Lidic, kterou řídil osobně Ladislav Huřík syn. Tento soubor byl už tehdy znám
z programů československého rozhlasu. Ples se nadmíru vydařil a hudba u nás měla veliký úspěch. Zábava se
skončila až nad ránem v pondělí v 8 hodin.
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Pořadatelé věnovali dirigentovi a hudebnímu skladateli Ladislavu Huříkovi na památku skleněnou broušenou vázu s věnováním a s motivem z Českého ráje. Také hudebníkům se u nás líbilo a kapelník Huřík slíbil na
počest naší maličké obce složit polku. Já jsem doporučil, aby čistý výnos z prvního plesu byl zaslán na účet
obnovy zničených Lidic. Pan Ladislav Huřík dostál svému slibu a na počest naší obce složil dovádivou polku,
kterou nazval prostě „Loktušská“. (Moje rodiště se jmenuje LOKTUŠE a leží na samém úpatí achátové hory
Kozákova). Tato skladba byla potom záhy nahrána i na gramofonové desky, které se rázem ocitly v prodeji. Někteří naši občané si tuto gramofonovou desku skutečně také koupili. Pan dirigent Huřík věnoval ručně napsanou
partituru „Loktušské polky“ do našeho obecního archivu.
Příštím rokem 1947, bylo to v neděli 19. ledna, uspořádal SČM Loktuše svůj druhý reprezentační ples s názvem „Vesele, jen vesele…“ Účinkovala na něm již podruhé Hornická dechová kapela Vojtěcha Huříka z Lidic,
za řízení Ladislava Huříka mladšího (syna zakladatele hornické dechovky). Také tento ples se vydařil: Kapelník
Ladislav Huřík obdržel od pořadatelů osobní dar – vázanou knihu Adolfa Weniga „V Českém ráji“ a album
snímků z našeho Českého ráje.
Přišel rok 1949 a Tělocvičná jednota Sokol Loktuše pořádala v sále „Na špici“ již své druhé šibřinky. Na nich
účinkovala Sokolská dechová hudba z Prahy – Vršovic, kterou řídil – kdo jiný, než Ladislav Huřík, rodák lidický.
Měla silné obsazení, hrálo 25 hudebníků. Počasí bylo ucházející a účast na šibřinkách byla veliká. Pražská
hudba slyšela již během zábavy slova chvály a spokojenosti.
A nakonec ještě jednou, co píše obecní kronika v Loktuších o „Loktušské polce“. Doslova toto: „Loktušskou
polku od Ladislava Huříka vysílal čsl. Rozhlas v podání Huříkovy dechové hudby dne 24. dubna 1949. Jistě se
potěšili všichni z Loktuš, i někteří rodáci a příznivci, kteří měli právě zapnuté rádio, když uslyšeli slova hlasatele:
„A teď ještě jedna dovádivá polka – tentokrát je to „Loktušská“ od Ladislava Huříka. A pak už se ozvaly veselé
tóny té naší polky.
Jako učitel základní školy byl jsem se svými žáky několikrát na školním výletě v Praze, kdy jsme ale nezapomněli navštívit také nové Lidice, lidický Památník i pietní místa, o kterých jsem psal už na začátku tohoto
vzpomínání. Svěřeným žákům jsem vždycky líčil, čím jsou nám tato místa památná a proč si jich musíme
nesmírně vážit.
Při posledních návštěvách Lidic žáci s obdivem postávali již i před sousoším lidických dětí, ale byli nadšeni
i krásným růžovým sadem, kde právě rozkvétaly překrásné růže z mnoha zemí světa, které sem milovníci Lidic
poslali. A to jsem se už osobně znal i s rodinou Mikoláškovou, která provozovala tehdy v Lidicích velkou prodejnu smíšeného zboží. Poznali jsme se zcela náhodně při jedné naší rodinné dovolené na Slovensku.
Vzpomínal František Mlejnek, učitel v. v., kronikář a sběratel podkozákovské vlastivědy, ale i pravidelný obdivovatel a čtenář Lidického zpravodaje, který mu dochází měsíčně e-mailovou poštou, za což
nesmírně vděčně děkuje.

Pochod Lidických žen z Ravensbrücku do Nového Boru –
o starých i nových přátelstvích
Text: Milena Městecká

Před dvěma týdny jsem byla na večeru s Lidickou ženou, paní Skleničkovou, která mimo jiné zdůraznila,
jak důležitá pro přežití v lágru byla solidarita a podpora. Jaká to byla lekce pro další život, jak ji naučila
odhadovat lidi – „jak by ses asi zachoval(a) tam v lágru?“, říkala si prý často pro sebe, když se s někým
neznámým setkala.
Vybavili se mi v té chvíli všichni mí staří i noví přátelé, které znám díky pochodu. A v duchu jsem jim
všem poděkovala – za to, jak mě i pochod vždycky podpoří, jak držíme spolu, shodnem se, i když jsme
každý odjinud a každý svůj. Ráno se ještě neznáme a večer z nás jsou kamarádi. Všichni svorně absolvují
zastávky na pietních místech, u pomníků, na hřbitovech u hrobů – a myslím, že tahle místa i po pochodu
mnohem častěji navštěvují.
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V Ravensbrücku jsme se sjeli letos zase den předem. Přijeli
autem Jirka a Míša z Lidic, i s dcerou Jaruškou a kamarádkou
Dančou z Prahy a paní Martina z Řezna, Češka žijící v Německu,
která se o pochodu dověděla jen pár dní před začátkem a rozhodla se narychlo přidat na první den – jen podotýkám, že cesta
na sever na start jim všem zabrala skoro celý den. Bylo 8. 5.
a všude byly v nebývalém množství v porovnání s předchozími
lety položené čerstvé květiny na oslavu Dne vítězství, v prostoru
památníku KT, ale i ve městě u pomníku padlých rudoarmějců,
což mne pak provázelo na mnoha místech i dál na cestě. Přivítala
nás paní Sabine z památníku KT, položili jsme růže na jezero
a stihli aspoň částečně projít novou rozsáhlou expozici. Nechali
ji pro nás otevřenou až skoro do noci. Přijel za námi také reportér z Berlína a připravil dva články, které vyšly v Německu ještě
během pochodu.
Jirka sice už den předem po cestě od Drážďan z auta hlásil,
jaké je krásné počasí, nicméně to nepomohlo a hned první den
pochodu jsme v sestavě Jirka, Martina, Danča, já slušně promokli, i na výměnu ponožek došlo. Jirka si perfektně nacvičil instinkt
zaříkávače dešťů, předpovídal blížící se bouřky, abychom mohli včas někde přečkat schovaní pod střechou. Prošli jsme přes Ahrensberg, Wesenberg, kde jsme vyslali Martinu zpět vlakem na základnu do Ravenbrücku a ohřáli se u čaje v místní pekárně, a navštívili také místo u jezera, kde zřejmě přespalo našich
pět Lidických žen na pochodu smrti. Přes Wustrow jsme pak dorazili do cíle v Strassenu. Druhý den se
sestava pozměnila, Jirku vystřídala Míša a se mnou a s Dančou došla do Lindowa za celkem pěkného počasí, snad jen ráno zapršelo, slunce bylo, i když pořád docela chladno. Holky zažily 11 km po „lesní“ dálnici, našly si pazourkové kamínky, co jich tam je
na písčitých cestách kolem plno. V Rheinsbergu
jsme měli krátkou přestávku na svačinu a pak se
zase ponořili na další lesní dálnici, až k jezeru
v Lindowě. Musím zdůraznit, že na start s námi
každý den odvážně vyšlápla dvouletá Jaruška
a nepolevila, dokud jí nožky stačily nést. Za pár
let nepochybuji, že nás bezpečně předhoní.
Pak už mě čekalo osm dní bez doprovodu,
hojně prokládaných podporou od přátel smskami a telefonáty. Obzvlášť v den, kdy slavím na
pochodu narozeniny. Moc za ně děkuji. Za těch
osm dní jsem prošla přes Sachsenhausen, cestu stočila na východ a obloukem se vyhnula Berlínu jako
Lidické ženy tehdy v 45. roce. Pak už to byl zase jižní směr, na Fürstenwalde, pak podél Sprévy na
Beeskow, Friedland, Lieberose, Welzow. Jedenáctý den odpoledne už mě ve Schwarzkollmu u Lauty
čekala Marcelka, s úsměvem na rtech, suchýma náhradníma botama, to byla radost. Marcela, statečná to
žena, letos potřetí na pochodu, si zvýšila letos dávku na čtyři dny. A chtěla spát mermomocí v noci v lese.
Ta noc se zrovna „vydařila“. Nejdřív nás obklopil roj neodbytných mušek, takže jsme ve stanovém pytli
byly neprodyšně zavázané asi už od 19 hod. Jevilo by se vám to asi jako dvě mluvící modré mumie, tedy
dost často i nadávající na ty mušky. K ránu nečekaně i zapršelo, takže jsme v 6h provedly přesun do blízkého odpočívadla a dosušily, co jsme mohly. V 11h v Bernsdorfu nás čekalo setkání s prvními německými
účastníky na pochodu – Annemarie a Hildegart z Drážďan.

…..Pokračování povídání z úžasného pochodu najdete v příštím, srpnovém čísle…..
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Setkání u lidického pomníčku v Ivančicích…
Text a foto: Marie Abrahamová

…se uskutečnilo 10. 6. 2014. Občané Ivančic, členové ZO a OV ČSBS Brno-venkov, společně uctili
památku obětí hrůzného činu, který se stal v Lidicích před 72 lety. Ing. Pavel Pavlík, člen předsednictva OV ČSBS Brno-venkov, vzpomenul ve svém příspěvku na lidickou tragédii. Ředitelka školy
pro sluchově postižené děti Ing. Marta Špalková pak hovořila o památníčku v parku u školy. Ten byl
před 2 lety přemístěn právě tam v důsledku rekonstrukce komunikací v Ivančicích. Slavnostního znovuodhalení se tehdy zúčastnily Maruška Šupíková a Jana Hanzlíková. Děti na ně stále vzpomínají
a o pomníček se příkladně starají, pokládají k němu květiny. Se svými pedagogy navštívily Lidice,
aby poznaly, co je to válka a hrůzy s ní spojené.

Mgr. Radek Musil, ředitel gymnazia a člen Rady města Ivančic zdůraznil význam účasti studentů
na každoročních návštěvách v Lidicích. Dle jeho vyjádření nikdo studentům nemůže poskytnout
takové informace, jaké získávají při setkáních a besedách s lidickými ženami a dětmi. Uložením prsti
z Lidic a Chelmna k památníčku bylo setkání ukončeno.
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„Naší spásou je Pán Ježíš Kristus a jeho Boží
království…“ (sic)
Text: Antonín Nešpor

To jsem si nedávno přečetl v jedné diskusi na internetu. Heslo mě zaujalo hned ze dvou důvodů. Prvním
byla víra sama, společně s jejími příznivci a jejich učiteli. Ti jsou tím pádem (čtenář promine ten germanismus) za vodou. Druhým důvodem je otázka, co se stane s těmi, co nevěří v to, že: „Žijeme v době
konce tohoto negativního světa a šelma to ví a zuří.“ Konec citace. Kam přijdou? (V tomto pojetí je šelma
všeobecným zdrojem zla., pozn. autora).
Dnes jsem si uvědomil, že někteří potomci Lidických žen nepochopili vnímání světa svých matek a babiček po návratu do vlasti. Kde vzaly odvahu odtrhnout svoji mysl od víry, která jim ještě v lágru pomáhala
přežít. Důvody jsou známé a stokrát opakované – zůstaly bez rodné vsi, bez mužů, otců a dědů, bez dětí,
za něž se celý lágr modlily. Jejich prosby vyslyšeny nebyly.
Nikdo, nebo jen málokdo, si umí představit tu hroznou bolest, kterou zažívaly na
prahu svobody, kdy se téměř všichni po válce
radovali, ale ony trpěly dál a troufám si říci,
že ještě víc než v lágru, kde je při životě držela víra, že se se svými rodinami shledají ve
svých domovech. Po návratu bylo zbytečné
se upínat k Bohu a Panně Marii, kteří jim jejich nejdražší nevrátili.
Právě tyto zkušenosti, svým avantgardním a době poplatným přemýšlením, dnes
někteří lidičtí (o nelidických nemluvím, neboť
jsou příliš duchovně vzdáleni) zavrhují, čímž
zneuznávají postoj svých maminek a babiček.
Teprve po rozmluvě s několika „našinci“
jsem pochopil, že právě některým z nich je
úplně jedno, že jejich mámy a babičky na
Pietním území náboženské modly už nechtěly. Díky těm několika, kterým to nevadí, či je
jim to dokonce lhostejné, je dnes na Pietním
území máme.

Není třeba to dál rozvádět.
Zasvěcením oltáře na základech kostela PML byly nežijící Lidické ženy a matky raněny znovu. Jejich
poselství upadlo díky nezájmu a neinformovanosti některých z nás v zapomnění. Jakou další ránu jim
připraví budoucnost?

Pieta ani vzpomínka se nedají vynutit, ty buď v nás jsou, nebo ne. S vlastním postojem se musí každý
vypořádat sám. Věřící to mají lehké, protože věří a spoléhají na pomoc shůry.
Lidickým ženám nikdo nepomohl, pochopily to po návratu z lágru, a právě proto by se jejich přání mělo
respektovat, především jejich potomky. Jedna z dcer Lidické ženy napsala: „Lidice netáhnou za jeden
provaz.“ Netáhnou, nemají proč, nemají ten silný a hrozný společný prožitek, který měly lidické ženy
a který je spojoval. Proto je část pietního území (základy kostela sv. Martina) od 14. 6. 2014 okupována
modlou, která sem nepatří, a to ani z hlediska válečné a poválečné historie údolí. Potomci se proti tomu
nevzepřeli. Omluvou jim snad může být, že nebyli řádně a včas informováni především vedením Památníku Lidice. Jak se potvrdilo, i v tomto případě – mají informace cenu zlata a já bych dodal, že především
cenu svobody.
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Přes 80 dětí navštívilo Dětský den v Lidicích, a bylo veselo!
Text a foto: Bohumil Kučera

V neděli, 1. června 2014, se na lidickém fotbalovém hřišti tradičně konal Dětský den. Letos se nám sešlo
za krásného počasí přes 80 dětí! Stejně jako v letech minulých soutěžilo se o „žetonky – penízky“ a za ty
si děti mohly „koupit“ krásné a užitečné věcičky, hračky anebo třebas barvičky.

To ale nebylo všechno, došlo i na oblíbené malování na obličejíčky, práce profesionálek měla velký
úspěch, za dopoledne nenašly čas oddych!
Novinkou, kterou si děti moc užily, byla návštěva pravého hasičského auta SDH Hřebeč, sympaťáci
z posádky dětem ukázali vůz a dokonce jim umožnili si vyzkoušet práci s hadicemi a zasáhnout proudnicí cíl!
Nebyly by to děti, pokud by se nenechaly vodou zmáčet na kost. Alespoň některé. Jak se zahřát? Soutěží!
Proběhly hody na cíl a běhy, vše ve věkových kategoriích. Nejmenším se trošku i pomohlo…jen maličko.

Tradičním vrcholem soutěží byly i letos „Formule“. Statní tatínci,
dědečkové, kamarádi, ale pozor (!) i odvážné a obdivuhodné ženy
nalodili své ratolesti (někdy nejen své) do koleček a po kvalifikační
jízdě došlo na finále. Tam si letos nejlépe vedla Karolínka Kohoutová se svým strejdou Jaromírem Šilhánem!
A pak se už jen rozdávaly diplomy a ceny. A za rok… Ahoooj!
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Terezínská tryzna 18. 5. 2014
Text: Eva Armeanová         Foto: Stanislav Pítr

Severočeské město Terezín se stalo synonymem utrpení, mučení a smrti tisíců a tisíců uvězněných. Po okupaci se
začala psát nejtragičtější kapitola historie Terezína. Dne 10. června 1940 převzalo terezínskou Malou pevnost gestapo.
Byla zřízena věznice a z té se stal později koncentrační tábor, Již 11. června 1940 byly do Malé pevnosti dopraveni
první vězňové, kteří začali pracovat na výstavbě věznice. Původní záměr gestapa byl, aby se odlehčilo nejen pražským
věznicím, ale i žalářům gestapa v Kladně, Pardubicích. Plzni, Kolíně, Klatovech a jinde. V Terezíně byli vězněni také
příslušníci jiných národností, Rusové, Poláci, Rakušané, Belgičané. Italové, Maďaři, Holanďané, Turci, Rumuni a další
národnosti. Dne 10. října 1941 R. Heydrich svolal na Pražský hrad tajnou poradu. Bylo rozhodnuto, že v Terezíně bude
zřízeno ghetto. 24. 11. 1941 přijel do Terezína pracovní oddíl židovských vězňů, aby zahájil práce na budování ghetta.
Koncem roku 1941 přijížděly další transporty židovských vězňů. Terezín, nazývaný také předpeklí, se stal přestupní
stanicí, cílem byla fyzická likvidace v jiných koncentračních táborech.
Plocha, na níž se dnes nachází Národní hřbitov v Terezíně, byla do léta 1945 polem. Po skončení 2. světové války
bylo toto místo vybráno k důstojnému uložení ostatků osob zemřelých nejen v Malé pevnosti, ale i v nedalekém ghettu
pro Židy a v koncentračním táboře v Litoměřicích. Plocha se zaplnila hroby zejména v letech 1945 až 1946, ale i o mnoho
let později sem byly ukládány ostatky zemřelých z těchto perzekučních zařízení. Na Národním hřbitově se nachází 2 386
jednotlivých hrobů a několik pylonů, pod nimiž jsou pochovány další tisíce mužů, žen i dětí, kteří zde nalezli v letech 1942
až 1945 smrt. Celkem je zde pohřbeno na deset tisíc osob. Třetí květnovou neděli od roku 1947 se zde koná tryzna.
Letošní tryznu zahájil Jaroslav Vodička, předseda ÚV ČSBS. Hlavní projev přednesl Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR. Vyzval přítomné, aby si prohlédli dopisy a letáky z ghetta a přečetl znění dopisu
patnáctiletého chlapce Hanuše, který v roce 1944 zahynul v Osvětimi.
Připomněl, že Terezínem prošlo 155 000 lidí, 118 000 válku nepřežilo.
Následovala křesťanská modlitba v podání preláta Jiřího Hladíka, probošta litoměřické kapituly. Karol Sidon, vrchní pražský a zemský rabín
pronesl židovskou modlitbu. Tradičně zazněl sbor z třetího dějství opery
Nabucco od G. Verdiho. Tryznu ukončil Jiří Janoušek, náměstek ředitele
Památníku Terezín.
Členové ČsOL Kladno, ZO ČSBS Kladno a ZO ČSBS Lidice společně s baráčníky ze XVII. župy Prokopa Holého, tak jako každoročně, přijeli do Terezína položit věnec a uctít památku umučených vězňů. Přestože bylo velmi deštivé počasí, přijelo nás 43, plný autobus. V Terezíně jsme se potkávali s dalšími
členy ČsOL a ČSBS z celé republiky. Pozdravili jsme se s válečným veteránem Bedřichem Opočenským a poblahopřáli
mu k jeho 90. narozeninám. Setkali jsme se s Martou Kotovou, která nás provázela v Osvětimi a vyprávěli jí, že letos 8.
března jsme ji pozorovali na koncertě pro 3 792 terezínských hvězd v Rudolfínu, jak si pobrukuje při ukázce z dětské
opery Brundibár od Hanse Krásy (složil ji v roce 1938, je to příběh dvou sourozenců, kterým hodná zvířátka pomohou
k vítězství nad zlým flašinetářem). Opera měla velký úspěch, v Terezíně se odehrálo asi 55 repríz. Úryvek z této opery
se objevil také v propagandistickém filmu Vůdce daroval Židům město, natočeným v roce 1944 pro komisi Mezinárodního červeného kříže. Krátce po jeho dokončení byl Hans Krása zařazen do transportu. 8. října 1944 jeho život skončil,
neprošel selekcí a byl poslán do plynové komory v Osvětimi.
Zajímavé a dojemné bylo setkání s paní Blum, která přijela i se svojí
rodinou do Terezína z Francie, přestože je upoutána na invalidní vozík.
V Terezíně byla vězněna i se svojí sestrou, měla štěstí, válku přežila.
Její sestra již takové štěstí neměla, zemřela na tyfus. Při této příležitosti
jsem si vzpomněla na svoji tetu, septimánku Sylvu Rajtrovou, která byla
společně s ostatními studenty roudnického gymnázia zatčena a vězněna v Terezíně, asi po třech měsících propuštěna, ale protože poslala
balíček a moták jedné židovské dívce s textem, že i pro ni bude svítit
sluníčko, byla znovu zatčena a s transportem odvezena do Osvětimi.
Z krásné a talentované studentky se stala vězeňkyní s číslem a z čísla
dne 1. března 1943 hromádkou popela. Letos 1. dubna jsme si připomínali její nedožité 90. narozeniny. Její starší sestra Danuše Koukalová, byla poslední, kdo se s ní před transportem
do Osvětimi mohl rozloučit. Bylo to v Kralupech na nádraží, zásluhou statečnosti jednoho českého četníka. Byla jsem
požádána redaktorkou TV Barrandov, abych poskytla rozhovor do hlavních zpráv. O vzpomínku na tetu Sylvu jsem
byla požádána i redaktorkou Českého rozhlasu. Potěšilo mne, že památka nevinné mladé dívky nebude zapomenuta,
protože ten den mi bylo obzvlášť smutno. Večer před terezínskou tryznou jsem se dozvěděla, že zemřela moje milovaná
teta Danuše Koukalová.
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Lidice stále žijí a budou žít
Text: Eva Armeanová    Foto: Stanislav Pítr

10. červen 1942, datum, které se stále musí připomínat. Hrůzy vypálení Lidic a následné zastřelení mužů a zrůdné odtržení matek od dětí, uvěznění žen v koncentračních táborech a umučení dětí, to vše se nám znovu vybavuje. Stojíme
v tělocvičně kladenského gymnázia, členové ČsOL Kladno, ZO ČSBS Kladno a ZO ČSBS Lidice společně s přeživšími
lidickými ženami a dětmi, abychom uctili památku těch, kteří byli bestiálně zabiti. Představujeme si atmosféru událostí
před 72 lety. Křik, strach, zoufalství, beznaděj, slzy, to vše tady musely ženy a děti prožít. Poklonit se jejich památce
přišel primátor města Kladna ing. Dan Jiránek, ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, místopředsedkyně Senátu PČR
Alena Gajdůšková, poslankyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a Jana Bobošíková. Vždy mě mrazí, když vidím
sestru Miloslavu Kalibovou stát v tělocvičně se sklopenou hlavou, když vidím Marii Šupíkovou, jak se chvěje, když
vidím Miladu Cábovou, jak se vrací ve vzpomínkách k tomu osudovému dni...

Po skončení pietního aktu v tělocvičně, studenti zavěsili věnec v místě, kde je umístěna pamětní deska. Poslední
vzpomínka byla u sochy lidické ženy – matky od akademické sochařky Marie Uchytilové. Byly položeny věnce a kytice
a předseda ZO ČSBS Lidice Pavel Horešovský požádal o závěrečné slovo Janu Bobošíkovou. Vyjádřila to, co jsme
všichni cítili. Poděkovala všem, kteří přišli a zejména lidickým ženám a dětem. Jistě to pro ně není jednoduché vracet
se na tato místa, ale hrůzy fašistického běsnění nesmí být nikdy zapomenuty. Hluboce se skláníme před památkou
těch, kteří zemřeli a před odvahou lidických žen a dětí, které přežily.

Lidický zpravodaj

Červenec 2014

17

Pietní vzpomínka k 72. výročí lidické tragédie
Text a foto: Bohumil Kučera

Pamětníci, občané, politici i návštěvy ze všech koutů České republiky i zahraničí se sešli v sobotu 14. června 2014 za
jediným účelem. Co nejpokorněji uctít památku obětí lidické tragedie, nejtemnějšího fragmentu zdejší historie, který
ale zasáhl celý svět. I proto byla příznačná a milá návštěva starosty města Stoke-on-Trent, pana Majida Khana, který
do Čech přicestoval se zástupci Staffordshire University na pracovní návštěvu. Navštívili nejen krásný koncert „Pocta
slavným Čechům“, který se konal v předvečer Pietní vzpomínky, ale i sobotní kladení věnců, kde s dalšími osobnostmi
uctili památku lidických obětí nacistického běsnění.
V sobotu, s hodinovým předstihem před pokládání věnců, se na místě základů kostela Svatého Martina konalo
představení keramického reliéfu Panny Marie Lidické, autora Jaromíra Huji, které ztvárnil kameník Tomáš Váňa. Reliéf je umístěn na nově instalované oltářní mense. Mše, která se při této příležitosti konala, byla celebrována kardinálem
Dominikem Dukou. Moudré slovo pana kardinála se shodou okolností, nad plání, kde stávaly původní Lidice, mísilo
s tóny státní hymny, které přicházely v podání dětských pěveckých sborů od Muzea. Přítomen byl samozřejmě i pan
Zdirad Čech, který je autorem obrazové podoby Panny Marie Lidické, která byla za účasti ministra kultury Mgr. Daniela
Hermana představena v prostoru Lidické galerie, kam je na 2 týdny zapůjčena.
Tradičně, v 10 hodin, začalo pokládání věnců, kterých bylo téměř devět desítek. Památka trvá, pamětníků ubývá.
Řady „lidických žen“ v letošním roce opustily paní Miloslava Jirasová a paní Helena Malá, posledně jmenovaná žena
se však z osobních důvodů oficiálních vzpomínek neúčastnila. Ještě vloni po boku pana Václava Hanfa seděla milá
paní Josefína Napravilová, jak on říkal, jeho druhá maminka,
bohužel i tato žena letos skonala. Jistě si mnozí na tyto ženy
vzpomněli. Hlavní projev měl předseda Senátu České republiky Milan Štěch. Varoval před lhostejností a odsoudil nedávné výroky bavorské ministryně pro sociální věci Müllerové na
sudetoněmeckém sjezdu.
Dle Müllerové Benešovy dekrety byly nespravedlivé
a do evropského právního státu nepatří. Proti tomu se pan
předseda důrazně ohradil. Naopak vyzdvihl gesto prezidenta
Německa Joachima Gaucka, který navštívil nedávno Terezín.
Vzpomněl též krádeže jedné ze soch dětí, ze souboru Marie Uchytilové. Rád by se zasadil o přísnější tresty pro původce hanobení pamětních míst.
Kardinál Dominik Duka pronesl modlitbu. Mimo jiné připomněl, že „svoboda není bez odpovědnosti“. Vyzval k důsledné výchově. „Co chceš, aby dělali jiní Tobě, to čiň i ty sám druhým…“, pronesl kardinál Duka. Vzpomněl pana
faráře Štemberku a jeho roli mezi lidickými muži, krátce před popravou. Jaroslav Vodička, předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, v závěrečném projevu zase představitele vlády vyzval, aby byl školním
výpravám umožněn v podobě státních dotací vstup zdarma do Lidic, ležáků, Terezína a podobných míst. Jde o to, aby
odkaz obětí 2. Světové války neupadl v zapomnění. Cožpak se lidstvo nikdy nepoučí? Ptá se pan Vodička a zmiňuje
násilí na Ukrajině, v Doněcku. Lidstvo však není ztraceno. Má naději v dětech a mládeži z blízkých i vzdálených zemí.
Lidice jsou symbolem nezničitelného lidství. Jejich poselství se odráží i ve 42. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy, jenž oslovila 28 000 dětí, rekordní počet, ze 77 zemí světa! Z děl čiší touha po domově a lásce blízkých. To
je ona naděje pro svět.
JUDr. Milouš Červencl poděkoval přítomným za účast na
vzpomínkové akci a pozval je na přehlídku dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ a též do všech výstavních prostor Památníku Lidice. U sousoší lidických dětí, autorky Marie
Uchytilové, uctili lidé oběti za zpěvu dětského pěveckého sboru
z japonských škol v Praze. Na památku zavražděných dětí byla
přečtena jejich jména, byl to téměř nekonečný seznam, který
přítomní bez hnutí vyslechli, se slzami v očích si prohlíželi unikátní dílo paní Marie Uchytilové. Poté se pomalu rozešli k prohlídce dalších prostor památníku, na koncerty dětí, či domů, ke
svým rodinám…
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Setkání s Jaroslavou Skleničkovou v Českém centru Praha
Text: David Vaughan

Ve čtvrtek 24. května 2014 se sešlo více než sto lidí v Českém centru v Praze, aby se zúčastnili besedy v angličtině s nejmladší
z lidických žen, paní Jaroslavou Skleničkovou. Přítomný byl i vojenský atašé Britského velvyslanectví, Colonel Andrew Shepherd,
který pomáhal s organizací večera.
Paní Skleničková byla ve skvělé formě. Celé publikum bylo hluboce dojato, když vyprávěla o svých zkušenostech nejen z války,
ale i z těžkého období po svém návratu domů. Velmi silné bylo i její vyprávění o tragickém osudu polských dívek – „pokusných králíků“ – v Ravensbrücku. Doplňoval ji její manžel Mirek, se kterým za dva roky bude slavit 65. výročí svatby. Své vyprávění o období
nucených prací v Berlíně doplnil Mirek hrou na harmoniku, a když zahrál „Čechy krásné, Čechy mé“, nezůstalo v sále oko suché.
Další velmi dojemný okamžik nastal, když jejich vnučka Radka Skleničková, recitovala v anglickém překladu báseň „Touha“, kterou
v Ravensbrücku napsala spoluvězeňkyně Jaroslavy, Anička Kvapilová. Překlad další její básně „Krajíček chleba“ recitovala Pavla
Taněvová, studentka Gymnázia Jana Nerudy v Praze.

V průběhu večera zaznělo několik úryvků z CD anglické verze knihy paní Skleničkové „Jako chlapce by mě zastřelili…“. Audiokniha, kterou čte známá česko-britská herečka Veronika Hykšová, vznikla ve spolupráci s Britským velvyslanectvím a Českým
rozhlasem. Je smutné, že se večera již nemohla zúčastnit paní Lucy Doležalová, která spolu s dcerou Tamarou Volejníkovou přeložila
knihu do angličtiny. Paní Doležalová, která si za druhé světové války vzala za manžela Čecha bojujícího v britských ozbrojených
silách, bohužel již není mezi námi.
Druhá část večera byla věnována dobovým spisovatelům a básníkům – hlavně z anglicky mluvících zemí – kteří se inspirovali
poselstvím lidické tragédie. Básně a úryvky recitovali studenti a studentky Gymnázia Jana Nerudy. Jakub Slabý a Arpine Sahakyanová
přečetli úryvek z anglického překladu básně, „Mrtvá ves“, kterou v anglickém exilu napsal Viktor Fischl několik dní po lidické tragédii.
Tato báseň se později stala impulsem ke vzniku filmu „Tichá ves“, který ve Walesu natočil slavný britský dokumentarista Humprey
Jennings. Jakub Slabý ještě přečetl báseň „Lidice“ od jednoho z nejznámějších britských básníků dvacátého století, Cecila Day-Lewise, která nekompromisně volá po potrestání pachatelů. Následovala Magdalena Vojáčková s básní „Vesnice“ Eleanor Farjeonové.
Nadšený potlesk publika si zasloužila i Anna Baldová, která s velkým nasazením recitovala část básně „Vražda Lidic“. Báseň je
vášnivou výzvou americké básnířky Edny St. Vincent Millay, napsanou krátce po tragédii, ve které varuje své krajany, že Hitler není
jen hrozbou pro vzdálenou Evropu. Britský herec a spisovatel Stephen Weeks ještě přečetl úryvek z velmi dojemného textu Františka
Krause, jednoho z třiceti židovských vězňů z Terezína, kteří byli přinuceni pohřbít zavražděné muže z Lidic.
Po skončení besedy mnoho hostů ještě zůstalo přesto, že už bylo kolem desáté hodiny večerní. Všechny exempláře knihy paní
Skleničkové se okamžitě vyprodaly. Paní Skleničková knihy velmi ochotně podepisovala a mluvila s řadou návštěvníků pocházejících
z různých zemí. Gymnazisté, kteří recitovali básně, byli viditelně dojati a zároveň potěšeni, že měli tu čest být součástí setkání s paní
Skleničkovou.
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