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EKOTÝM opět útočí 
A já z toho mám obrovskou radost!
Nyní totiž můžete být eko i vy!
Chcete vědět jak?
Přečtěte si článek na stranách 14 a 15, a hned se všechno
dozvíte.

Milí a milé,
první měsíc nového roku je za námi, zima kdejaká žádná, slovo sníh zní trošku jako
sci-fi… Ale nevadí, uvařte si hrneček horkého čaje a otevřete nový zpravodaj. Bude
nabitý až k prasknutí! Můj osobní tip jsou články od Marka Veselého a pana Adamce,
kteří nás zasvětí do tajuplných místních názvů a u nichž také zapojíme svou fantazii,
až si budeme představovat, jak to tu u nás mohlo dříve vypadat.
Neméně zajímavý článek je pro mě ten od pana Nešpora, o smrti Jana Masaryka, který
už byl napsaný v roce 1948! Jelikož mne toto téma velmi zajímá, hltala jsem ho
bleskovou rychlostí až do konce, abych mohla jen souhlasit s touto, v té době velmi
odvážně vyslovenou, domněnkou. Příjemné čtení i vám!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která stále vyhlíží ten sníh 

JUBILANTI V MĚSÍCI ÚNORU
Pavel MÜLLER
Eva VÝRUTOVÁ
Libuše ŘEČÍNSKÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

VZPOMÍNKA
V pátek 27. prosince 2019 zemřela pouhé dva dny před svými 97. narozeninami paní
Miloslava Kalibová, naše
lidická občanka, která
přežila nacistické zlovůle
a celý svůj život zasvětila
zejména besedám s lidmi,
kde citlivě, ale naléhavě
dokázala přenášet své
pohnuté životní zkušenosti
související s tragickým
osudem Lidic za 2.
světové války a jeho
následky. Její snaha o lepší svět, šíření myšlenek odsuzujících bezpráví a násilí, byla
nepřehlédnutelná.
Vzhledem k rozsáhlé spolupráci s Památníkem Lidice, příspěvkovou organizací
Ministerstva kultury ČR a zejména bývalým ředitelem panem Miloušem Červenclem
si dovolíme uvést jeho osobní vzpomínku na paní Miloslavu Kalibovou. Slova, se
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kterými se ztotožňujeme a na paní Miloslavu Kalibovou budeme vždy vzpomínat jako
na odvážnou a obětavou ženu.

ODEŠLA MILOSLAVA KALIBOVÁ, PŘEDPOSLEDNÍ PŘEŽIVŠÍ
LIDICKÁ ŽENA
Text: Milouš Červencl, bývalý ředitel Památníku Lidice, Ležáky a Lety

Dva dny před dovršením 97 let zemřela Miloslava Kalibová, předposlední žijící lidická
žena, vpravdě legenda, svědek (ne)dávných hrůzných událostí proti lidskosti. Svědek o
to vzácnější, že patřila k lidem ochotným a schopným se o vzpomínky na významnou
kapitolu moderních dějin, a nejen naší země, podělit s dalšími generacemi. Navíc
v několika jazycích. Měl jsem opravdové štěstí, že jsem se mohl v Lidicích setkávat
s posledními žijícími svědky tragédie, která tuto vesnici zasáhla. S ženami i dětmi.
M. Kalibovou, J. Skleničkovou, M. Cábovou, M. Šupíkovou, V. Zelenkou, J. Pitínem.
A také v Ležákách s přeživšími M. Jeřábkovou a J. Doležalovou.
Všechna tato jména, ale zejména jejich tváře, mám před sebou jako živé svědectví a
paměť národa. To byli a jsou ti z posledních, s nimiž se návštěvníci Lidic a Ležáků, ale
také studenti a učitelé ve školách po celé naší zemi, mohli po mnoho desetiletí
setkávat. Jejich prostřednictvím měli neopakovatelnou příležitost se dotknout
opravdových osudů protagonistů druhé světové války.
A nebyli to jen oni, kdo rovněž mně zprostředkovali možnost vrátit se s nimi do
minulosti a poznat její tragické stránky. Setkával jsem se také s příslušníky RAF, letci
i parašutisty, příslušníky západního i východního odboje, ale i s posledním studentem
postiženým událostmi 17. listopadu 1939 anebo jediným přeživším z vypáleného
Českého Malína na Volyni.
Před očima se mi znovu vynořují tváře posledních pro mě nejvýraznějších nositelů
tradic, vpravdě legend – generálů F. Fajtla, T. Sedláčka, J. Klemeše, P. Vranského,
A. Beera, plk. I. Malínské, J. Hofmana, pplk. J. Holce, J. Řepíka, dr. Vojmíra
Srdečného…
Třeba si to ani neuvědomujeme, ale faktem je, že mezi námi už není téměř žádný očitý
svědek klíčových událostí válečného konfliktu z let 1939-1945. Není divu, od konce
války letos uplyne 75 let.
Vždy jsem si kladl otázku, co budeme v paměťových institucích dělat, až pamětníci,
přímí účastníci dávných událostí mezi námi nebudou? Jak podchytíme pozornost a
zajistíme vzdělávání studentů, jakou formou živá svědectví nahradíme? A je to vůbec
možné? Vždyť pro většinu příslušníků mladších generací jsou světová válka, vznik
Československa, ale i roky 1968 a 1989 hlubokou prehistorií.
Tato doba nadešla. Je velkým štěstím, že existují projekty Post Bellum – Paměť
národa, že existuje řada odborných institucí, jako jsou Vojenský historický ústav,
Židovské muzeum, Památník Terezín, Památník Lidice, Památník Vojna, Muzeum
romské kultury, ÚSTR, ale i Český rozhlas a Česká televize.
Máme celou řadu muzeí, připomínajících první a druhý odboj a nejinak je tomu
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v sousedních zemích.
Ani nejlepší audiovizuální expozice však nikdy nenahradí to nejsilnější, kontakt a
dotek s živým svědectvím. Zvláště, je-li toto svědectví fundované a podložené jistou
dávkou osobní emoce bez laciného patosu. Zejména na děti, studenty taková setkání
mají velký vliv. O to větší, že mladí lidé se dnes potkávají spíše jen virtuálně na
sociálních sítích. Byl jsem svědkem mnoha setkání a besed pamětníků s veřejností.
Měl jsem možnost sledovat reakce mladých posluchačů, kteří dotykem se smutnými či
tragickými osudy lidických žen a dětí na pár minut dospěli. Viděl jsem na besedách
plakat nejen dívky a ženy, ale i tvrdé muže. Měl jsem tu čest být svědkem posledních
emotivních vystoupení generálů Sedláčka a Klemeše na pietě v Ležákách. Viděl jsem
velkou aulu gymnázia v Náchodě, aplaudující po besedě s Miloslavou Kalibovou. Stál
jsem u zrodu knihy vzpomínek pod názvem „Jako chlapce by mě zastřelili“, jejíž
autorkou je poslední žijící lidická žena paní Jaroslava Skleničková, které jsme směli
říkat Jaří, mladší sestra právě zesnulé Miloslavy Kalibové.
Závěrem dovolte dvě nesmazatelné vzpomínky. Před lety mi jedna paní učitelka po
návštěvě Lidic s jejími žáky a po setkání s pamětníky napsala: „…do Lidic jsme vezli
autobusem puberťáky, zpátky se vraceli dospělí lidé!“
Generál Klemeš, člen paravýsadku Platinum Pewter, vysazeném v únoru 1945 u
Nasavrk, ve svém posledním vystoupení na ležácké pietě se slzami v očích pronesl:
„Hrdiny jsme nebyli my, výsadkáři, ale ti občané protektorátu, kteří nám nezištně
pomáhali. My mohli přijít jen o vlastní životy, oni však i o životy jejich rodin!“
Díky vám všem, vy skromní hrdinové!
Díky Vám, paní Miloslavo Kalibová!
Čest Vaší památce, paní Mílo!

VZPOMÍNKA NA MILOSLAVU KALIBOVOU
Text a foto: Kateřina Hládková

V období Vánoc přišla
z Lidic smutná zpráva o
úmrtí paní Miloslavy
Kalibové. Její životní
příběh je v Lidicích známý,
já bych napsala, co pro mě
paní Kalibová znamenala.
Poprvé jsem s ní delší dobu
strávila v Táboře na oslavě
narozenin paní Josefiny
Napravilové.
Bylo to vzácné setkání
silných žen (z Lidic tam
byla i její velká přítelkyně
Milada Cábová). Paní Kalibovou si budu pamatovat jako ženu, která se i přes svůj
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pokročilý věk velmi zajímala o dění v Lidicích. Např. byla i na setkání tzv. třetí
generace, kde jsem obdivovala její paměť, protože celý svůj proslov přednesla
zpaměti. I přes to, jaký měla osud, jsem jí nikdy neslyšela si na nic a na nikoho
stěžovat. V mém srdci zůstane zapsaná jako moudrá, pokorná a rovná žena.

MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY
Text: Stanislava Koščová

Vážení sousedé,
Vedle pravidelných
aktivit mateřského
centra, které navazují
na předcházející
úspěšné pololetí, se
můžete těšit na výtvarnou dílnu pro rodiče s dětmi. Tentokrát si společně vyrobíme
voňavá mýdla.
Program MC Lidičky na ÚNOR 2020
12. 2. 2020 od 16:30 hod. – Výtvarná dílna – výroba mýdel
Přijďte si společně vyrobit vlastní mýdla. Voňavá, barevná, bylinná…
fantazii se meze nekladou. Cena 90 Kč/dítě. Více informací a rezervace
míst na www.mclidicky.cz nebo tel: 605 806 064 nejpozději do pátku
7.2.2020.
Nabídku pravidelných aktivit naleznete na našich webových stránkách
www.mclidicky.cz. Některé kroužky mají ještě volnou kapacitu, proto nás v případě
zájmu neváhejte kontaktovat.

MEDIÁLNÍ ŠIKANA V PRAXI
Text: Vladimír Kovačík

V průběhu měsíce ledna roku 2020 se opětovně otvíraly bolestivé lidické rány
minulosti. Mám na mysli kauzu, která se týká nařčení matky jedné z žijících dětí
z udavačství v předvečer lidické tragédie 10. června 1942.
Impuls k tomu dala polemika nad tvrzením historika Vojtěcha Kyncla a následné
pořady ČT/Reportéři/, která se s velkou urputností danému tématu věnovala.
Ne jinak tomu bylo v pondělí 27. ledna t.r. při neveřejném konání „kulatého stolu“,
který svolal a moderoval ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálek. Místem
konání byl velký sál Lidické galerie. Zastoupení na tomto setkání byli: p. ministr
L. Zaorálek a jeho tým, zaměstnanci PL v čele s dočasně pověřenou jeho vedením
p. Kosovou, bývalá ředitelka Památníku M. Lehmannová. Přítomna byla většina
přeživších dětí, za obec pak zástupci obce Lidice v čele se starostkou Veronikou
Kellerovou a několik přizvaných občanů Lidic.
Oponentem a sekundatem se vší oddaností „veřejnoprávní a zcela objektivní ČT“
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/bylo a zůstává vedení Památníku Lidice v čele s (dnes již odstoupivší ředitelkou)
Martinou Lehmannovou. Stranou ani tentokrát nezůstala druhá strana názorově
odlišných a kritických lidických spoluobčanů. Je mi velice líto, že na opačné straně
pomyslné barikády stála i poslední žijící lidická žena, paní Jaroslava Skleničková,
které si jinak velice vážím. Nepřekvapil ale, ani nepřesvědčil svým postojem
Ing. Miroslav Kaliba.
Vystoupení a postoj pana ministra lze označit za věcný a srozumitelný. Domnívám se,
že převážná část přítomných jeho názor uvítala.
Určitě tento názor nesdíleli představitelé PL. Především pak exředitelka Lehmannová,
která paradoxně sama toho moc na obhajobu PL, ale i na kritiku své osoby, neřekla.
Opakem paní Lehmannové byl jí dříve podřízený pracovník p. Filip Petlička, nyní
vedoucí odd. prezentace. Musím se přiznat, že kdybych na toto jednání přišel jako
člověk, který alespoň některé pracovníky PL nezná, tak bych nabyl dojmu, že pan
Petlička je pravděpodobně nejméně ředitel Památníku, eventuálně právní zástupce PL
či paní Lehmannové.
Jeho kritický postoj adresovaný všem těm, kteří projevili odlišný pohled na příčinu
vzniklé situace – nemilosrdně a arogantním postojem odmítal. Teprve poté, co mu
bylo panem ministrem zdůrazněno, že oni všichni jsou pouze a jen zaměstnanci
Památníku – své vystoupení korigoval.
I tak musí být každému soudnému a slušnému člověku velice smutno:
Smutno z toho, že i mezi lidickými přeživšími došlo k situaci, kdy někteří stojí na
druhé straně barikád.
Smutno z toho, že instituce jako je PL se propůjčí k tomu, že místo aby si vážila
přeživších, kteří měli to štěstí přežít německou fašistickou zvůli a teror, jsou pro ně
objektem šikany a nenávisti. Přitom řada takovýchto lidí odsuzuje předchozí
nedemokratický režim za pronásledování lidických občanů – Horáka a Stříbrného,
kteří se po skončení 2. Světové války vrátili do Lidic. Není v těchto dvou příměrech
cosi podobného?
Smutno z toho, že v konečném výsledku je tu oběť jménem Marie Šupíková.
Jsem rád a vážím si toho, že se našla hrstka lidí, kteří se postavili na stranu Marušky
Šupíkové. Protože je nemorální a lidsky odporné, když někdo ubližuje starším lidem,
kteří se z různých důvodů nedokáží bránit. Je hanbou této společnosti připustit, aby
kdokoliv – ať je to jednotlivec a natož pak instituce, aby psychicky terorizovala
zejména staré lidi. V tomto případě jsou adresátem PL, ČT a podobné sdělovací
prostředky.
Jsem přesvědčen, že v poválečné historii v Lidicích tak obětavý druhý člověk jako
paní Maruška Šupíková nebyl, není a nebude.
Výčet akcí, které paní Šupíková absolvovala nejen v naší zemi, ale i v zahraničí, je
nekonečný. Tam všude poutavým způsobem vyprávěla o lidické tragédii, o osudech a
obětech z řad svých kamarádů, své rodiny, sousedů a přátel. Za desítky let svého
aktivního života, ale i poté, kdy si mohla užívat důchodového věku, se ráda
zúčastňovala besed a setkání, zejména s žáky škol a mladými lidmi obecně.
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Obětavý člověk, který si prošel peklem a své srdce a pomocnou ruku podal každému,
kdo to potřeboval.
A aby dílo zkázy bylo dokonáno se vší důsledností, tak veřejnoprávní Česká televize
Odvysílá tentýž den – kdy se konal kulatý stůl v Lidicích (tedy 27.1.2020) v pořadu
„Reportéři“ druhé pokračování výše zmíněné kauzy. V rámci „objektivity“ vystupují
v tomto pořadu pouze aktéři, u kterých je zřejmé názorové souznění.
Aby nebylo sebemenších pochybností o „objektivitě a nestrannosti ČT“, tak pro jistotu
nevystupuje v pořadu nikdo, kdo má odlišný názor.
Že by to ČT napravila v některém dalším pokračování? Snad raději ani ne!
Proto vnímám ČT jako instituci, která neplní své poslání jako veřejnoprávní instituce,
která je financována ze státních prostředků. Dlouhodobě podává zejména v politických
pořadech účelové a tendenční neobjektivní informace, které v konečném důsledku
znamenají ovlivňování veřejného mínění v něčí prospěch.
To platí i v případě této tzv. Lidické kauzy.
Asi by nebylo seriózní, opomenout aktéra, který vše začal a odstartoval.
Historik Vojtěch Kyncl je bezesporu mladý, vzdělaný a ambiciózní člověk. Bohužel je
typem člověka, který jde tvrdě za svým cílem. Někdy až bezohledně, jak se říká „přes
mrtvoly“. To byl i zřejmě důvod, kdy s ním Památník Lidice v minulosti ukončil
spolupráci.
Podle mého soudu je Dr. Kyncl prototypem novodobého karierního historika, který i
s ohledem na svoji jazykovou vybavenost absolvoval studijní pobyty a stáže převážně
v západních institucích vč. archivů zejména pak německých. Tolik konstatování.
Bohužel mám i jiný poznatek: v roce 2012 jsem byl spolu s p. Pavlem Horešovským a
Dr. Vojtěchem Kynclem účastníkem konference v Bělorusku. Při návštěvě pietního
místa v Chatyni (Státní památník obětí Běloruska 2. světové války – dva a půl milionu
obětí) mi Dr. Kyncl k mému údivu sdělil, že informace o východní frontě obecně a
jejich obětech mu nejsou známy. Prohlásil, že nově zjištěné informace bude určitě
používat ve své pedagogické činnosti a předávat svým studentům.
Proč se o této příhodě zmiňuji?
Je to zřejmě proto, že už tato generace je pod vlivem, kdy se začínají překrucovat
novodobé dějiny v duchu usnesení Evropského parlamentu, který přijal dokument
„Význam evropské paměti pro budoucnost Evropy“.

IFORMACE PRO RYBÁŘE
Výroční členská schůze:
29. února 2020 od 10 hodin, restaurace Galerie v Lidicích
Rybářské závody 2020:
25. dubna 2020 od 07 hodin
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VÝZVA PRO PAMĚTNÍKY A ZNALCE OKOLÍ LIDIC
Text a foto: Bohumil Kučera

Vážení spoluobčané, zejména pamětníci a znalci. V Lidickém zpravodaji č.12/2019
byl otištěn pro mě opravdu zajímavý článek od pana Jaroslava Adamce s názvem „Co
mi říkávala moje babička“. Přinesl mnoho informací z historického místopisu. Chtěl
bych toto téma dále rozšířit a postupně sestavit nějakou mapku okolí s popisy a ideálně
vysvětlením okolností vzniku místního názvu. Tuto budu na obecních stránkách
publikovat a průběžně aktualizovat a doplňovat (samozřejmě rád uvedu, kdo nám
v záměru pomohl).
Poprosím vás, zejména starousedlíky a pamětníky, o pomoc. Pokud víte a chcete
pomoci, vítám informace o názvech oficiálních i těch zlidovělých, s legendou a
naznačeným místem.
Můžete mi informace zasílat na email:
bohumilkucera@seznam.cz, jistě
pomůže ponechat i písemně u mé
manželky na poště v Lidicích či vhodit
do schránky (Oradourská 82) či
samozřejmě osobně.
Vítám i foto či scan jakékoliv staré mapy
Lidic a okolí (ideálně s doplněním roku
tisku mapy). Případně fotografie místa
(staré i nové).
Malá ukázka (Zdroj mapy.cz a text J. Adamec) ...

Věřím, že možná vzniknou i zajímavé diskuse. Děkuji všem za pomoc!

POVÁLEČNÝ ŽIVOT V LIDICÍCH
Text a foto: Jaroslav Adamec

Když se lidické ženy stěhovaly z Kročehlav do nových Lidic, začínal se pomalu
rozjíždět společenský život. Byla padesátá léta a v Lidicích stály, krom nových domů,
také ubikace pro dělníky, kteří pomáhali stavět nové domy.
Dvakrát tak dlouhá byla kantýna, kde se dělníci stravovali. Ta sloužila také ke
společenskému životu. Konaly se zde schůze všeho druhu, promítalo se kino, pořádaly
taneční zábavy, koncerty, mikulášské a jiné zábavy. Vedoucím kantýny byli manželé
Jelínkovi, které časem vystřídala rodina Císařovských.
Po práci sem chodili lidičtí na pivo, ale i na dobroty, které připravovala stará paní
Císařovská. Zvláště její dršťková polévka byla vyhlášená, a tak se sem scházeli
strávníci ze širokého okolí. Občas přišel i někdo s harmonikou a bylo veselo. V jedné
z ubikací byl konzum, tam se chodilo nakupovat. Koloniál, kde se občas objevily i
soudky s kvašeným zelím a mléko se nalévalo z bandy do přinesených bandiček.
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Ve druhé ubikaci pod hospodou byla Osvětová beseda. Zde paní Příhodová s paní
Chválovou promítaly dokumentární film pro návštěvníky Lidic o jejich zničení. Mimo
sezónu se tu promítaly filmy pro děti, grotesky a pohádky, tenkrát to bývalo za korunu.
Také jsme zde měli provizorní tělocvičnu, hrál se zde závodně stolní tenis (okresní
přebor). Za muže nastupovali Jiří Hýbl starší, Ladislav Karásek, Milan Kandalík, Josef
Minařík a další hráči. Ženy reprezentovaly Anna Karásková, Emílie Kandalíková a
sestry Věra a Drahuše Karhanovy.
Cvičili jsme gymnastiku ve zdejším Sokole, cvičil nás Josef Vaněček, nadšený
sportovec, který se později zasloužil o postavení fotbalových kabin.

Konaly se zde také zkoušky lidické dětské kapely, kterou vedl major František
Hlavatý, jenž byl kapelníkem Posádkové hudby Československé armády. Naše kapela
jezdila konzertovat po okolí, ale i v Praze jsme hráli a v dalších městech a vesnicích.
Na baskřídlovky hráli Karel Landr, Ivan Jelínek, na tubu Vilém Dostál, na křídlovky
Alois Růžička, Josef Poleščuk, Jaroslav Adamec, na klarinety a saxofony Karel
Endršt, Ladislav Šícha, na pozouny Václav Procházka a Josef Oplt, který se stal
později operetním zpěvákem v Karlínském divadle. Za bubny usedal Jiří Procházka.
Samozřejmě, že zde byli ještě další muzikanti, ale na ty bych si musel vzpomenout.
U kantýny stál také kiosek. V něm prodávala paní Marie Pinčáková, a my tam chodili
pro cukrátka, žvýkačky a nanuky.
Ubytovaní dělníci a brigádníci tehdejší „Stavby mládeže“, jak byly Lidice nazvány, si
vybudovali mezi ubikacemi volejbalové hřiště.
Ještě nesmíme zapomenout na ubikaci, která byla postavena nad silnici, dnes v reálu
růžového sadu. V ní pak byla otevřena pošta a Místní národní výbor, na dobu než byla
postavena nová budova Národního výboru, dnes uprostřed obce.

9

V roce 1957 se začal stavět také Kulturní dům a obchodní středisko s hasičárnou. Do
provozu byla zařízení občanské vybavenosti (jak se říká), postupně uváděna až do
roku 1962. Tak se předchozí společenský ruch pozvolna přesunul doprostřed obce.
O tom ale zase někdy jindy.

MÍSTOPIS HISTORICKÝ – POMÍSTNÍ, LIDOVÁ A
SLANGOVÁ LIDICKÁ POJMENOVÁNÍ
Text: Marek Veselý

Zamýšlel jsem se nad tím, zda by někdo, kdo není z Lidic, rozuměl této větě: „Vyšel
jsem na pešuňk, vydal se na sraz pod ambity, a pak jsme společně šli na Růžák.“
Podobně jako mají různé profese svůj vlastní slang, tak i v Lidicích najdete výrazy,
které se používají zřejmě jenom zde. Pokusil jsem se tedy o vysvětlení jejich
pravděpodobného původu.
„Pešuňk či Pešunk“
Tohle slovo vychází vlastně z železničářského slangu (a ten zase patrně z němčiny),
kde se jím označuje násep. V „lidické terminologii“ znamená prostor před vchodovými
dveřmi, kde je také jakýsi násep či val, na který vede několik schodů. V Lidicích se
nachází pouze u některých typů domů – zpravidla u typu „B“ a „C“, kdežto u
dvojdomků (typ „A“) ani u typu „D“ pešuňk zpravidla nenajdete.
„Ambíty“ či „Pod Ambíty“
Tento název se používal (a možná ještě používá) pro pojmenování místa u obchodního
centra. Pro upřesnění: pokud vyjdete několik schodů k obchodům, či knihovně, právě
se nalézáte „pod ambity“. Název byl rozšířený zvláště mezi prvními obyvatelkami –
lidickými ženami (já sám ho znám od své babičky). Původ názvu bychom měli hledat
zřejmě v cizím slově ambit, což je otevřená sloupová klenutá chodba na vnitřní straně
budovy, křížová chodba, či ochoz.
„Růžák“
Myslím, že tohle pojmenování vám nebude cizí. Ale označuje vlastně hned dvě
lokality – jednak je to přímo Růžový sad, ale pak také svah, na kterém několik
generací (včetně mě) sáňkovalo, bobovalo a lyžovalo. Svah začíná u Růžového sadu a
směřuje dolů k dětskému sousoší. V dnešní době se používá název „Růžový sad“, ale
v době svého založení (a vlastně asi až do roku 1989) byl oficiální název „Sad
přátelství a míru.“
„Vodárna“, „U Vodárny“
Pokud se vydáte po silnici z Lidic do Hřebče, pak nemůžete vpravo před křižovatkou
minout stavbu, které se říká „Vodárna“ (místu se pak např. říká i „U Vodárny“). Pod
pojmem „vodárna“ si však představíme komplex, který zajišťuje dodávku pitné vody
pro potřeby obyvatel. Jak je to tedy doopravdy? Požádal jsem o vysvětlení tiskovou
mluvčí Středočeských vodáren a.s. Ing. Lenku Kozlovou.
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Ta mi napsala: „Jedná se o jímací území s čerpací stanicí a dvěma aktivními studnami.
Je zde vydáno platné rozhodnutí k nakládání s vodami a dále je vyhlášeno pásmo
ochrany vodního zdroje I. stupně (oplocené) a druhého stupně společné pro jímací
území Hostouň.“ Mně je teď jasné, proč voda v obci má jiné parametry (je tvrdší) než
třeba voda kladenská – máme vlastní studny a voda se vlastně „míchá“.
Když vodu použijete a díváte se, jak mizí ve výlevce umyvadla či WC, pak vězte, že
skončí v čističce odpadních vod (čistírně odpadních vod), jenž v Lidicích nese název:
„Sračkárna“
Omlouvám se všem, které snad tento název poněkud pohoršil. Ve vzpomínkách mé
rodiny je zachováno i pohoršení paní učitelky Jaroslavy Rottové, kterou jsem
v 1. třídě při procházce Lidicemi šokoval právě tímto výrazem na dotaz, co je to za
stavbu, kolem které jsme právě se třídou šli. „Na vině“ byla moje prababička Božena
Zbrojková, která čističce (čistírně) odpadních vod jinak neřekla. A já to pokládal za
oficiální (a nijak nepopuzující) název.
V současné době jsou tu stavby vlastně dvě. Původní čistička, která nesla ono
pejorativní pojmenování, už je mimo provoz a zcela ji nahradila čistička nová, která je
nejen pro Lidice, ale také pro Hřebeč. Novostavba je ze začátku 21. století (stavěla se
na přelomu let 2002 a 2003), stará čistička pak pamatuje výstavbu nových Lidic v 50.
letech minulého století. Lidice se tak tehdy zařadily mezi „VIP“ obce, které měly
vlastní čističku. Tato stavba je umístěna v blízkosti chovného rybníka, dostanete se
k ní, když ze silnice vedoucí k rybníku odehnete vlevo po hospodářské cestě. O jejím
dalším využití zatím nebylo rozhodnuto, tuším, že je stále ve vlastnictví Středočeských
vodáren. Nová čistička je o něco níže položená – dobře ji uvidíte ze silnice u rybníka
(koupaliště). Domnívám se, že onen jadrný výraz, se už pro označení nové čističky
(čistírny) nepoužívá.

MASARYK BYL ZAVRAŽDĚN
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Při vzpomínce na mého strýce majora letectva Josefa Horáka a jeho nešťastné úmrtí
(zahynul při letecké havárii 18. ledna 1949), sdílím překlad jeho novinového článku,
přinášejícího názor na dosud neobjasněnou smrt jeho přítele Jana Masaryka.
Deník Kurýr, Connesville PA, USA – 15. června 1948
Major Horák trvá na tom, že Masaryk byl likvidován komunisty
Autor: Major Josef Horák
Londýn, 15. června 1948
Jsem naprosto přesvědčen, že Jan Masaryk, bývalý Československý ministr zahraničí,
nespáchal sebevraždu, ale byl zlikvidován/odstraněn komunisty. Jako člen generálního
vojenského štábu jsem měl přístup k privátním informacím, které dokazovaly, že
Masaryk nespáchal sebevraždu, ale že jeho tělo bylo položeno na nádvoří ministerstva
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zahraničí v Praze až po jeho smrti.
Znal jsem Masaryka dobře, nikdy neuvěřím, že by byl schopný ukončit svůj vlastní
život sebevraždou. Byla to neobratná komunistická mystifikace, podle které se údajně
sám zabil. Viděl jsem jeho tělo později. Neneslo takové známky, které by bezpochyby
utrpěl člověk, který by vyskočil z okna. Tvář neměla znaky prudkého nárazu,
způsobeného smrtelným skokem.
Moje soukromá informace je, že Masaryk byl zabit, protože byl připraven veřejně
odsoudit komunistický státní převrat. Nejprve se Masaryk pokoušel o kompromis, aby
zachránil krveprolití, ale nakonec si uvědomil, že s komunisty žádného kompromisu
není. Rozhodl se, ale byl zabit ještě před tím, než své rozhodnutí mohl učinit.
Znal jsem tohoto úžasného a velice schopného státníka dobře, a vídal jsem ho často, a
to až do doby pár týdnů před jeho smrtí. Byl kmotrem mého staršího syna Václava.

(Snímek ze křtu syna Josefa Horáka – Václava, jemuž byli za kmotry Jan Masaryk a
pan generál Karel Janoušek. Vlevo Josef Horák a vpravo Winifred Horáková. Jan
Masaryk drží v náruči křtěnce Václava Horáka, prvního svobodného občana Lidic, jak
o něm v Londýnském exilu prohlásil Jan Masaryk. Osud generála Karla Janouška je
rovněž pochmurný.)
Poprvé jsem se s ním setkal na oslavě Československých vzdušných sil, když jsem byl
přiřazený k pobřežnímu velení RAF. Jak jsme mluvili, zmínil jsem se, že moje žena
čeká dítě a on ihned řekl, že by mu chtěl jít za kmotra, protože to novorozeně by bylo
první dítě z nových Lidic, které jsme ještě tehdy plánovali znovu vystavět.
Naše přátelství od toho momentu sílilo, a já jsem s ním vedl několik dlouhých hovorů,
než jsme odešli z Anglie.
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V každém směru to byl velký muž, a když mi dal ruku na rameno, a mluvil o jeho
myšlenkách o budoucnosti naší země, já sám jsem nacházel novou naději inspirovanou
jeho přesvědčením a vírou.
Hned jak jsem se vrátil do Československa, vyzval jeho zahraniční kancelář pro
získání pomoci, aby se našly přeživší děti vdov z naší vesnice. Okamžitě souhlasil a
řekl: „Pojedu skrz Lidice dnes odpoledne do Lán, navštívit hrob mého otce, zastavím
se, a promluvím s ženami.“ Řekl jsem mu, kde ženy bydlí – v nedalekém městě
Kladno, a on je navštívil, tak jak slíbil. Od té doby, pokaždé když jel navštívit hrob
svého otce, zastavil se v Lidicích.
Při analyzování takzvané Masarykovské záhady je důležité vědět, že komunisti
rozuměli Masarykovi lépe, než si rozuměl on sám.
Věděl, že jeho politické uvědomění by ho nevyhnutelně donutilo rozejít se
s komunisty po tom, co se dostali k moci. A protože správně odhadli jeho popularitu
v zemi, chtěli se vyhnout následkům takovéhoto aktu. Už jednou se ho pokusili zabít.
A bývali by toho dosáhli, nebýt toho, že se rozhodli zabít další dva národní sociální
představitele ve stejný čas.
V září roku 1947, tři identické balíčky, obsahující výbušninu, byly poslány poštou
každé z určených obětí. Poštovní úřady nabyly podezření, protože všechny tři balíčky
si byly podobné a adresovány prominentním mužům.
Balíčky byly odevzdány policii a Masarykův život byl zachráněn. Nebyl opatrný na
svou vlastní bezpečnost a bezpochyby by otevřel doručený balíček.
Sám jsem byl svědkem dalšího incidentu, který odhaluje, jak moc Masaryk komunisty
podcenil. Stalo se to pár dní po tom, co americký žurnalista vydal reportáž,
naznačující, že komunisté se plánovali chopit moci. To způsobilo v Praze pozdvižení.
Mluvil jsem s Masarykem na ministerstvu zahraničí na koktejlovém večírku, když se
přišel komunistický ministr vnitra Václav Nosek rozloučit.
„Zítra jedu do zahraničí na konferenci, takže jestli budeš mít svůj převrat, zatímco
budu pryč, nemůžeš spoléhat na mou pomoc.“ Oba se hlasitě zasmáli a já jsem se
slušně usmál, ale Masarykovo jednání mě mátlo. Zjevně mu nebyl pocit nebezpečí
příjemný.
Naposledy jsem ho viděl týden před tím, než byl zabit, když nám přednášel na vysoké
škole pro zaměstnance v Praze. Měl vždycky plynulý přednes a rád vtipkoval, když
mluvil. Ale tentokrát přečetl celou jeho řeč bez pauzy. Byl zaujatý a očividně se bál.
Hned potom bylo prohlášeno, že Masaryk má zdravotní potíže. Je velice zvláštní, že
nebyl navštíven žádným doktorem během jeho takzvaných „zdravotních potíží“.
Možná měl předtuchu komunistických plánů s hierarchií Československé tajné policie.
Moje informace je, že byl o týden později navštíven po půlnoci a „sebevražda“ byla
provedena.
Není pochyb o tom, že ti, co ho odstranili, nastrojili vraždu tak, aby vypadala jako
sebevražda. Vedle toho, že jeho tělo vykazovalo, že bylo očividně nemožné, aby byla
jeho smrt zapříčiněna tímto způsobem, Masaryk byl psychologicky neschopný
vyskočit z okna.
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Jeho otec – prezident Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel republiky – byl autorem
světoznámé knihy, ve které silně odsuzuje sebevraždu. Jan měl svého otce jako idol.
Pohrdal těmi, kdo se snadno vzdávají.
Závěrem, ta okna místnosti, ze které měl dle komunistů, Masaryk údajně vyskočit,
byla tak úzká, že pochybuji, že by jimi prolezl můj pětiletý syn bez obtíží. Masaryk by
musel stát a protáhnout se skrz okno na bok, pokud by se ovšem byl schopný vůbec
protáhnout. Toto jsou fakta.
Pravdivý příběh jeho zavraždění – a používám slovo záměrně, protože nemám vůbec
pochyb o autenticitě tohoto obvinění – byť může být dlouho pohřbeno v temných
záznamech kominterna. Ale, tak jako zločiny gestapa, možná budou jednoho dne
vyzdvihnuty na denní světlo.
Překlad článku „Masaryk byl zavražděn“, který souvisí s poválečným životem
lidických občanů. V době psaní tohoto článku byl Josef Horák v Británii se svou
manželkou a dvěma syny. Jmenovaní byli občany Lidic, tak jak to uznal první Místní
Národní výbor v Kročehlavech. Občanství Lidic jim nebylo nikdy odejmuto.

EKOTÝM OPĚT ÚTOČÍ –TENTOKRÁT V NAŠEM COOPU
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Opět prosíme občany Lidic o spolupráci. Víme, že většina obyvatel naší obce třídí
odpad. Protože je největší „hnízdo“ kontejnerů na tříděný odpad blízko školky, máme
trochu přehled. Aby třídění fungovalo ještě lépe, vyrobili jsme s dětmi mapu, kde
popelnice naleznete a kdy se vyvážejí. K prohlédnutí je ve výloze knihovny.

Ale zpět k prosbě směrem ke všem, kdo chodí nakupovat do našeho obchodu COOP.
Pojďme se pokusit naučit používat látkové pytlíky na pečivo, ovoce a zeleninu.
Pojďme přestat si na každý rohlík brát igelitový sáček. V obchodě jsou látkové pytlíky
ZDARMA. Pokud je tam nenaleznete, vydržte, určitě dodáme!
V souvislosti s tím hledáme šikovné švadlenky, které by nám pomohly pytlíky šít.
Ve školce také shromažďujeme starší záclony!
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Děkujeme paní prodavačce za podporu a
pomoc!
Děkujeme všem, kdo nám pomůžou s šitím!
Děkujeme všem, kdo si pytlík vezme
a bude ho používat!
Ekoškolka Lidice 

OPRAVDU BY TO NEŠLO
LÉPE?
Text a foto: Bohumil Kučera

Spoluobčané, současný trend nahrazování plastových tašek papírovými (který je
řekněme minimálně kontroverzní) plus obliba rozvážkových služeb, jenž využívají
k doručování též papírové tašky (jednorázově, jelikož předpisy a hygiena neumožňují
jejich násobné použití), s sebou přináší hromadění těchto papírových tašek
v domácnostech. Logicky se je snažíme nějak uplatnit, alespoň náhražkově.
Někdo je využívá k ukládání odpadů, např. i plastů, ti šikovnější a chápavější plasty
sešlápnou, zmenší jejich objem. To lze hodnotit pozitivně.
Co je ale problém, že papírové tašky naplněné plastovým odpadem někdo vhodí
do kontejneru na plasty. Opravdu je to tak velká práce vysypat plasty z papírové
tašky do „plastů“ a tašku pak buď využít opakovaně či jí vhodit do nádoby pro
„papír“ (pokud na sobě má znak „pap“ 20,21,22), případně do nádoby na směsný
odpad (značka osoby s košem, tzv. „basketbalista“, to je v případě, že taška je již
z materiálu několikrát recyklovaného, materiál má krátká vlákna a nelze jej dále
znovu využít pro výrobu papíru.

Děkujeme poctivě třídícím za jejich úsilí a pomoc našemu společnému životnímu
prostředí!
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PROHLÁŠENÍ SOUČASNÝCH A BÝVALÝCH
ZAMĚSTNANCŮ PAMÁTNÍKU LIDICE
Se znepokojením sledujeme stupňující se negativní kampaň, kterou více než týden
vede část zaměstnanců Památníku Lidice proti rezignaci jeho ředitelky Mgr. Martiny
Lehmannové. Vzhledem k tomu, že jsme vždy ctili památku a význam tohoto místa, až
do této chvíle jsme se nechtěli vyjadřovat v médiích, ani na sociálních sítích.
Poslední prohlášení, které vydali zaměstnanci ve výpovědi z pracovního poměru PL,
rozhovory, které poskytuje médiím Mgr. Lehmannová a příspěvky na facebookovém
profilu Památníku Lidice, ve kterých je vyvíjen bezprecedentní nátlak na zřizovatele
organizace – Ministerstvo kultury ČR, nás donutilo, se k této situaci vyjádřit. Od
loňského června jsme svědky kauzy, která vznikla po odvysílání reportáže České
televize a osobně se dotýká rodiny lidického „dítěte“ Marie Šupíkové. Věřte, že po
letech spolupráce s lidickými pamětníky nám vývoj této události nebyl a není
lhostejný. Řada z nás vyjádřila paní Marii Šupíkové svou podporu, stejně tak jako obci
Lidice.
Vývoj této kauzy jen podtrhl celkovou proměnu atmosféry, způsobu komunikace
uvnitř organizace i prezentace Památníku Lidice navenek pod vedením jeho ředitelky.
Nezpochybňujeme odbornost Mgr. M. Lehmannové i její snahu o zakotvení některých
projektů v mezinárodním kontextu, avšak za dobu jejího tříletého působení se jí
nepodařilo některé věci zvládnout: jde zejména o komunikaci s obcí a pamětníky, což
považujeme za klíčové. V této souvislosti si dovolujeme vyjádřit plnou podporu
rozhodnutí ministra Lubomíra Zaorálka, který se dohodl s Mgr. Lehmannovou na její
rezignaci. Současná situace a celý konflikt je prezentován absurdním a agresivním
způsobem a nemá podporu zdaleka všech současných zaměstnanců Památníku.
Potvrzením jejich postoje je skutečnost, že se někteří z nich nepřipojili k „Vyjádření
podpory ředitelce Památníku Lidice“ ze dne 21. 1. 2020.
Bývalí zaměstnanci Památníku Lidice
Borová Marie - asistentka vzdělávání a MDVV (2009-2019)
Hanzlíková Renata – asistentka ředitele, vedoucí muzea (2003-2019)
Mgr. Hédlová Luba – kurátorka sbírkových fondů (2011-2019)
Chmelíková Hana – průvodkyně, účetní (2005-2017)
Hofmann Josef – údržbář (2006-2019)
Mgr. Kasalická Ivona – vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice (20072017)
Klímová Klára – asistentka MDVV, asistentka ředitele (2012-2019)
Bc. Niekurzárová Kateřina – průvodkyně (2016-2019)
Suchopárková Jaroslava – průvodkyně (2016-2018)
Ing. Šaradinová Ivana – interní auditorka (2016-2018)
Vondrušková Dana – asistentka MDVV (2017-2019)
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Současní zaměstnanci Památníku Lidice
Dostálová Anna – průvodkyně (od r. 2003)
Hanzlíková Jana – průvodkyně (od r. 2016)
Ing. Jana Chourová Plachá, MBA – referentka správy majetku (od r. 2007)
Bc. Laskovská Lucie – asistentka a vedoucí vzdělávacího oddělení (od r. 2013)
Chvojková Kamila – vedoucí NKP Ležáky (od r. 2008)
Ing. Jirků Andrea – průvodkyně (od r. 2017)
Ing. Pokorná Hana – průvodkyně (od r. 2018)
Solničková Vlasta – průvodkyně NKP Ležáky (od r. 2008)
Urbanová Hedvika – průvodkyně NKP Ležáky (od r. 1996)
V Lidicích dne 31. Ledna 2020
S prohlášením se jednohlasně ztotožňuje i vedení obce Lidice. Chtěli bychom veřejně
poděkovat ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi za odvážné a přímočaré řešení
vzniklé situace, s cílem nápravy fungování PL do shody s jeho základním principem.
Že nepodlehl účelových prohlášením oponentů a sympatizantů odstupující ředitelky
Mgr. Martiny Lehmannové o údajných politických ambicích „kde koho“ a podobným
nesmyslům, které měly situaci rozmělnit a jsou zcela liché a nesouvisející
s neopodstatněnými značně necitelnými útoky vůči paní Marii Šupíkové, vůči obci
Lidice, vůči mnoha lidem a skupinám, kterým záleží na úctě a památce všech obětí
nacistické zvůle v Lidicích.
Děkujeme všem občanům a našim příznivcům za podporu.
Věříme v opětovné navázání spolupráce „obce“ s Památníkem Lidice, v zájmu čestné
památky obětí lidické tragédie.
OZ Lidice

ÚMRTÍ
V době dokončování únorového
zpravodaje k nám do redakce došla jedna
smutná zpráva.
V minulých dnech nás opustil dlouholetý
přítel Lidic Miroslav Klán, manžel Sylvie
Klánové (dcery sochařky Marie
Uchytilové).
Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem
hlubokém zármutku.
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Memento Lidice, o.p.s. si vás dovoluje pozvat
na 2. setkání z cyklu

*LITERÁRNÍ KAVÁRNA 2020*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 27. února 2020 od 15:00 hodin
HOSTEM BUDE

PaedDr. Irena Veverková
Vyprávět bude o osudech kladenské židovské rodiny, do jejíž životů
osudově zasáhly události II. světové války.

TÉMA PŘEDNÁŠKY A BESEDY

Rodina Reimannova a
Antonín Raymond

Přiblíží osud nejen pěti sourozenců na pozadí doby, ale v krátkosti i život
Antonínův, který se jako architekt proslavil v dalekém Japonsku.

Těšíme se na příjemnou besedu s příjemnými lidmi.

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Všechny zájemce o kvalitní knihy srdečně zveme do naší knihovny. Zajímavé
tituly knih vám rádi osobně představíme.
Knihovna je otevřena každou středu od 15,30 do 17,30 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
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