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Setkání mexičanky Edny Roig
s lidickými pamětníky

„Nejšťastnější jsem z toho, že můžu být právě s těmito
pamětníky, kteří žili v původních Lidicích, velmi mě
to obohacuje,“ říká Edna Roig, pedagožka z Mexico City,
kde kromě jiného vede dětský pěvecký sbor známý tím,
že v jeho repertoáru jsou české skladby a písně.
Je velkou příznivkyní Lidic.
OBSAH: Editorial, Jubilea, poděkování str. 2 ● Novinky v podloubí, Upozornění str. 3● Stav
vody, rozbor str. 4,5 ● Zasedání OZ str. 5,6 ● Usnesení OZ str. 6 ● Mexičanka v Lidicích
str. 8,9 ● O sousoší „Mír“ str. 10,11 ● Informace z Mikroregionu str. 11 ● MC Lidičky str. 12
● Za pokladem svatého Jana str. 13 ● 4. ročník pochodu Ravensbrück-Nový Bor str. 14,15 ●
Lev, co má křídla str. 16,17 ● 26.ročník štafetového běhu a beseda str. 18,19 ●

Lidický zpravodaj

2

Srpen 2014

Milí čtenáři,
prázdniny se nám pomalu překlopily do druhé půlky a už tu máme srpen a s ním i další číslo
našeho Zpravodaje. Je skvělé vědět, že se u nás v Lidicích neustále něco děje, že mi to plní stránky
skoro samo. A jak tak koukám, co všechno si přečteme na těchto stránkách, tak vím, že nám v Lidicích
žádná okurková sezóna nehrozí, tady se neustále něco děje – a to je moc dobře!
Otevírá se nám tu nový obchůdek a dílna Tabita a s ním nové možnosti pro naši kreativitu, nevím,
jak vy, ale já se tam určitě půjdu podívat. Zavítala k nám také návštěva z Mexika, a jak jsem četla,
všichni zúčastnění si to moc užili a nasáli do sebe trošku té milé a zároveň temperamentní ženy. Děti
ale nezůstaly pozadu a užily si dobrodružství, když hledaly poklad svatého Jana a jelikož tu máme
samé šikovné děti, tak ho také našly a báječně si ho užily.
Co jiného dodat? Užívejte si krásných dní stejně jako ty děti, vezměme si z nich příklad, dávají do
všeho, co dělají srdce a dělají to naplno. Dělejme to také tak a bude tu ještě krásněji!
Báječné léto Vám přeje
Vaše zpravodajka Míša Klapalová

JUBILANTI v měsíci srpnu
Oldřich Veselý

9.8.

70 let

Marie Šupíková

22.8.

82 let

Jiřina Krausová

24.8.

82 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Lidického zpravodaje
• Děkuji OÚ a paní Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání dárku k narozeninám.
Ladislav Huml

• R
 ád bych tímto poděkoval Obecnímu zastupitelstvu za přání a dárek k mému životnímu jubileu
a panu Tomáši Skálovi za milou návštěvu.
Josef Kváča

• V
 ážená paní starostko, dovolte abych Vám poděkoval za milou návštěvu a dar, který jsem
obdržel v Oáze k mým 70.narozeninám. Děkuji za milé pohovoření mezi námi dvěma.
Jaroslav Kalista
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Podloubí se zaplňuje a opět ožívá
21. července byla otevřena nová prodejna v našem podloubí mezi Kadeřnictvím paní Šilhanové a COOPem.
Vznikla zde VÝTVARNÁ DÍLNA TABITA, kde můžete v současnosti zakoupit metrový textil a galanterii, pomůcky
na patchwork, něco málo na scrapbook, na výrobu bižuterie a jiné výtvarné techniky. Najdete i rozličné ručně
vyrobené dárečky a maličkosti, je možné si nechat vyrobit na zakázku textilní dekorace, případně se poradit o
tom, jak co šít, plést, vyšívat, háčkovat atd. Do budoucna ještě přibudou výtvarné potřeby a něco málo z papírnictví.
Ráda vás všechny přivítám i s návrhy, co byste chtěli v této prodejně najít. Těším se na vás od pondělí do
pátku mezi 10 a 17 hod., nebo v sobotu od 13 do 17 hod.
Dana Vondrušková

Upozornění!!!!
Občané Lidic,
považujeme za vhodné Vás upozornit na skutky, ke kterým poslední dobou v našem okolí dochází.
Drzost zlodějů bohužel nezná mezí, nelze spoléhat na nic jiného, než na vlastní obezřetnost a vzájemnou
všímavost. V poslední době se množí případy, kdy se zloději vydávají za pracovníky firem dodavatelů plynu a
elektřiny. Obrací se na náhodně vybrané občany s tím, že vracejí přeplatky v hotovosti a drze se tak vnucují do
domů, kde si pod záminkou, že nemají drobné za větší peněžní obnos mohou nenápadně prohlédnout prostředí
Vašeho domu či rovnou provést krádež. Přeplatky se v hotovosti nevyplácí!!! Dejme si na to tedy prosím pozor
a buďme obezřetní vůči svému okolí a lidem v něm. V případě, že se vám něco podobného stane, kontaktujte
Policii ČR, Policejní odd. v Unhošti 974 873 574 nebo linku 158.
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Rozbor vody odebrané v červnu na Obecním úřadě v Lidicích
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Zápis č. 25/2014 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného
dne 25.6.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V.Kellerová, Ing. Vaňhová MBA, M. Ramba, H.Kohoutová, B.Kučera, M.Klapalová
Omluveni: T. Skála
Ověřovatelé: M.Klapalová, B.Kučera
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hod., přečetla a doplnila program. OZ souhlasí s programem.
Program:
1) Projednání závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013
2) Projednání závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Údolí Lidického potoka za rok
2013
3) Schválení dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, kterou obdržela obec Lidice
4) Projednání Dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice
5) Různé a) projednání nové kalkulace pojištění obecního majetku
Ad 1) Projednání závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013.
Zastupitelstvo obce se seznámilo ze závěrečným účtem a zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2013. OZ
schválilo dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad.
Hlasování: Pro 6 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 2) Projednání závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Údolí Lidického potoka za rok 2013.
Zastupitelstvo obce se seznámilo ze závěrečným účtem a zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2013 Mikroregionu Údolí Lidického potoka.
OZ projednalo a schválilo závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření.
Hlasování: Pro 6 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 3) Schválení dotace se Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, kterou obrdžela obec
Lidice.
Starostka obce informovala OZ o schválení žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na podporu projektu „Revitalizace veřejného parku v centru obce Lidice“. OZ přijetí dotace schválilo.
Hlasování: Pro 6 / Proti 0 / Zdržel 0
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Ad 4) Projednání Dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice.
Starostka obce informovala OZ o nutnosti uzavřít Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem
Buštěhrad a obcí Lidice. Tato dohoda spočívá v tom, že území obce Lidice se přičleňuje ke školskému obvodu Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě, jakožto ke spádové škole.
OZ schválilo uzavření této dohody a pověřilo starostku obce jejím podpisem.
Hlasování: Pro 6 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 5) Různé a) Projednání nové kalkulace pojištění obecního majetku.
Vzhledem k tomu, že v obci došlo k několika rekonstrukcím obecního majetku a tím i navýšení jeho hodnoty, bylo třeba
projednat aktualizaci kalkulace pojištění obecního majetku na nové hodnoty.
OZ se seznámilo a schválilo novou předloženou kalkulaci pojištění.
Hlasování: Pro 6 / Proti 0 / Zdržel 0
Zasedání ukončeno v 17:20 hod.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č. 25/2014
Na 24. Veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 25. 06. 2014 bylo přijato toto usnesení:
1.	Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Program veřejného zasedání
b)	Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet a zprávu
o přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad
c)	Závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2013 DSO Mikroregionu Údolí Lidického
potoka
d)	Přijetí dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na podporu projektu „Revitalizace veřejného parku v centru obce Lidice“
e) Uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice
f) Novou kalkulaci pojištění obecního majetku
2.	Zastupitelstvo obce pověřilo:
a)	Starostku obce podpisem Dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Buštěhrad
a obcí Lidice
Veronika Kellerová, starostka obce

Podzimní svoz odpadu

13. 9. 2014 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
8:30 – 9:30 ulice Tokajická parkoviště před MŠ
Kontejnery pro velkoobjemový odpad
10:00 – 11:00 ulice Oradourská u č. p. 158-159
11:15 – 12:15 ulice Stříbrného parkoviště u Oázy
Časy přistavení kontejneru jsou pouze orientační.
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Mexická adoptivní máma přiletěla do Lidic na setkání
s pamětníky tragédie
Text: www.praha.idnes.cz

Foto: www.praha.idnes.cz a www.lidice-memorial.cz

„Ahóóóój, ahóóóóój!“, volá hlasitě Mexičanka Edna Gomez Ruizová, když před polednem vchází do lidické restaurace. Uvnitř už ji očekává několik posledních pamětníků lidické tragédie, kteří si dosud spolu povídali spíše
v tiché, komorní atmosféře. „Jsem velmi šťastná, že můžu být na setkání, o které usiluji třicet let. Toto je pro mě
životní štěstí,“ povídá už španělsky s typickým jihoamerickým temperamentem. „Jsem vám velmi vděčná, že
jste se sešli v takovém krásném počtu,“ děkuje, přichází ke každému z účastníků, objímá ho a líbá se s ním. Na
pamětnících je vidět, že mají také velkou radost, vítají se s ní s podobnou vřelostí a přidávají i několik slov. „Loni
jsem vám říkala, že moje zdraví bude určitě lepší, když se budu moci opět s vámi letos setkat. A jsem velmi ráda,
že vás zase vidím,“ říká jedna z pamětnic, Marie Šupíková, kterou nacisté jako desetiletou dívenku odvlekli do
sběrného tábora v Lodži a poté ji dali na „převýchovu“ do Poznaně a Boizenburgu.
„Moc si vašeho přijetí vážím, vaše oči dobra a krasny,“
odpovídá jí lámanou češtinou návštěvnice z Mexika.
Edna Gomez Ruizová, která tento týden navštívila
Prahu a Lidice, patří k malé skupince cizinců, kteří mají
k Lidicím velmi silný vztah a šíří jejich památku ve světě.
U ní je ovšem tento vztah o to zajímavější, že přechází až
do emotivního vztahu k samotným pamětníkům.
„U ní je to výjimečné, mohla by jet na dovolenou na
mnoho jiných míst, ale ona za vlastní peníze sedne na
letadlo a letí do České republiky,“ říká její kamarádka Gabriela Urbanová, která ji doprovázela a pomáhala s překladem. Pamětníci sílu tohoto vztahu cítí, je jim už hodně
let a absolvovali mnoho různých akcí, takže mnohem více zvažují, kam se ještě vydat a s kým se setkat. V tomto
případě ale většina neváhala. „Vidět je takto pohromadě je už skutečně výjimka,“ potvrzuje ředitel Památníku
Lidice Milouš Červencl.
Sedmašedesátiletá Mexičanka se potkala s některými pamětníky už loni, jenže to jich bylo méně a ona by
se nejraději pozdravila se všemi. Po společném obědě otvírá přivezenou tequillu a prosí každého, aby alespoň
ochutnal. „Na přivítanou,“ říká a opět každého objímá.

To už všichni sedí v příjemném počasí venku a po chvíli se nese Lidicemi první písnička. „Andulko šafářova,
husičky nemáš doma, husy jsou v ječmeně, Andulko, vyžeň je,…“
K českým a moravským písničkám má návštěvnice z Mexika velmi blízký vztah, právě hudba byla dlouhá
léta jejím hlavním spojením s Českem. „Pamatuji si, že někdy v sedmi letech jsem u nás v Mexiku tancovala na
písničku Škoda lásky,“ vypráví.
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Vystudovala hudební pedagogiku a psychologii a v roce 1984 nastoupila v hlavním městě Mexico City do
školy ve čtvrti San Jeronimo Lidice, kde začala vést místní dětský sbor.
Tady jsou kořeny jejího vztahu k Lidicím, její škola totiž ve čtvrti, která byla pojmenována po Lidicích už
v roce 1942, takže paní Edna se o českou vesnici hodně zajímala. „Začala jsem učit děti vaše lidové písničky,
zpívali jsme při všech pietních vzpomínkách, které u nás v Mexiko City každý rok probíhají,“ vysvětluje a ukazuje archivní černobílou fotku z roku 1984, kdy se akce účastnil tehdejší komunistický předseda vlády Lubomír
Štrougal. „Bez ohledu na politiku a změnu poměrů dál učila děti lidové písničky a každý rok měla na starosti
vzpomínkové akce na Lidice. Její vztah ke středočeské vesnici byl stále silnější, v roce 2004 přijela vystupovat
do České republiky se svými žáky na pozvání senátu. A o tři roky později dokonce získala prestižní cenu Gratias Agit, kterou české Ministerstvo zahraničních věcí uděluje lidem za šíření dobrého jména České republiky
v zahraničí. „Moc si toho vážím,“ vrací se k ocenění.

Při setkání v Lidicích se ale o této ceně téměř nemluví, Edna Gomez Ruizová se ze všeho nejvíce snaží
potěšit pamětníky. Zve je na oběd a zmrzlinu, má pro ně připravené dárečky, ukazuje jim fotografie z loňského
setkání i archivní fotky z minulosti, kde jsou například jejich známí. Pamětníci působí šťastně, nad fotografiemi
dlouze diskutují a nakonec s dojetím sledují video, na kterém mexičtí žáci zpívají české písničky. „Ach synku,
synku, doma-li jsi? Ach synku, synku, doma-li jsi, tatíček se ptá, oral-li jsi, tatíček se ptá, oral-li jsi?“ zpívají děti
a tu a tam se k nim přidávají i účastníci lidického setkání.
„Nejšťastnější jsem z toho, že můžu být právě s těmito pamětníky, kteří žili v původních Lidicích, velmi mě to
obohacuje,“ svěřuje se Mexičanka, která o sobě s úsměvem říká: „I když nejsem Češka, myslím, že mám české
srdce.“ Je čas loučení, všichni si slibují, že se za rok určitě uvidí. „Ty jsi naše adoptivní máma,“ směje se Marie
Šupíková. Poslední objetí a polibky, Edna Gomez Ruizová odjíždí do Dobrušky na krajanský kurz češtiny. Moc
by si totiž přála, aby si příště mohla s pamětníky co nejvíce popovídat v jejich rodné řeči.
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O sousoší „Mír“ – náhoda a hledání

Text: Marek Veselý      Foto: Marek Veselý, Vladimír Caithaml, Wikimedia Commons
Téměř denně procházím Růžovým sadem a míjím fontánu, ve které je umístěno sousoší dívky a chlapce,
který krmí holubici. Nikdy by mě nenapadlo se o tohle dílo blíže zajímat – také proč, že? Ale to jenom do doby
než jsem při výuce v počítačovém kurzu pro seniory v Kladně zahlédl fotografii pořízenou panem Caithamlem
v Poděbradech. Viděl jsem na ní totiž to samé sousoší, které znám z Lidic. A tak jsem se dal do „pátrání“ a našel
a dozvěděl se nejednu zajímavost, se kterou se s Vámi chci podělit.
Na samý úvod vám prozradím, že se mi díky internetu podařilo najít nejen ono sousoší v Poděbradech, ale
také další v Praze – Bubenči. Všechny tři se jmenují „Mír“ a u všech je uveden jako autor akademický sochař
Karel Hladík. Teprve při bedlivém pozorování jednotlivých fotografií však zjistíte, že nejsou úplně stejné. V lidickém Růžovém sadu má holčička na hlavě šátek, v Praze je bez něj a v Poděbradech nemá chlapec dlouhé
kalhoty a holčička nemá ruku vzadu, ale vepředu. Sousoší tedy nejsou zcela identická, i když na první pohled
tak vypadají.
V muzeu Památníku Lidice je informační tabulka, na které se píše: Dílo vytvořil akademický sochař Karel
Hladík v roce 1955 přímo pro Lidice. Prostý motiv chlapce krmícího holubici a děvčátka sklánějícího se nad ní
je vyjádřením touhy lidí po míru. Myslím si, že tato informace je pravdivá, a tak je „lidické sousoší“ v Růžovém
sadu první ze tří soch, neboť socha v Poděbradech je datována do roku 1960. Pravdivost ještě podtrhuje to,
že při finálním dokončení sousoší postáli Karlu Hladíkovi „modelem“ dva lidičtí chlapci – Vilém Dostál (r.1948)
a Josef Jaroš (r.1949). Ten si je vybral zcela náhodně, když navštívil Lidice a kluky viděl si hrát venku.
Problém je trochu u sochy, která stojí v trávníku před základními školami v Praze Bubenči blízko budovy,
které se lidově říká „Skleňák“. Ten zmiňuji jednak proto, že celá řada z vás ho pod tímto označením zná, ale
pak také proto, že projektantem tohoto výjimečného díla české meziválečné architektury byl architekt Richard
Ferdinand Podzemný, který je také spoluautorem plánu výstavby nových Lidic (navrhoval např. budovu dnešní
Lidické galerie, dřívějšího kulturního domu). Ale zpátky k sousoší. O pražské soše lze nalézt na internetu tuto
větu: „sousoší dvou objímajících se dětí s holubicí vytvořil Karel Hladík na konci 20.let“. Nade vší pochybnost je
tato informace mylná, neboť sochař Karel Hladík byl ve 20. letech ještě dítětem (na pražské AVU začal studovat
až v r. 1945), takže se domnívám, že to mělo být spíše na konci 60. let. O sousoší se na mnoha webových
stránkách také píše jako o „Dětech s holoubkem“ nebo o „Hrajících si dětech“. Spadá do období, kdy se tvořilo
v uměleckém stylu socialistického realismu.

Socha v Praze a v Poděbradech
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A pokud se vám zdá, že tři skoro stejné sochy jsou hodně, tak ale jednu ještě musíme připočítat. Mnozí
z vás totiž víte, že v samotných Lidicích jsou vlastně sochy dvě. Originál z roku 1955 byl totiž dost poškozený
povětrnostními vlivy, takže Památník Lidice nechal udělat kopii, která je od roku 2012 v Růžovém sadu. Originál
pak můžete vidět vedle vystavené hasičské stříkačky pod muzeem.

Naše lidické sochy

Informace z Mikroregionu Údolí Lidického potoka
Dovolte nám, abychom vás, občany obcí, které patří do Mikroregionu Údolí Lidického potoka seznámili s vyhodnocením
žádostí o „Malý dotační titul“. Tento dotační titul se valná hromada MÚLP složená z deseti zástupců jednotlivých obcí rozhodla vyhlásit proto, abychom podpořili činnost zájmových spolků
a organizací, protože si uvědomujeme, že mnohdy nedostatek
financí velmi omezuje jejich aktivitu.
Prostřednictvím svého starosty nebo pověřené osoby byly
jednotlivé spolky a organizace obcí seznámeny s podmínkami
výše uvedeného dotačního titulu a k uvedenému datu uzávěrky,
tj. 2. 5. 2014 se sešlo 15 žádostí o podporu činnosti spolků.
Vzhledem k tomu, že šlo o první kolo tohoto dotačního titulu, byli, alespoň částečně, uspokojeni všichni žadatelé. Některé
žádosti vykazovaly formální chyby (chybějící podpis, zakládací
dokument, podrobný rozpočet akce, atd. – žadatelé byli na tyto
nedostatky upozorněni). Protože šlo o první žádosti a termín byl
celkem krátký, přiznala hodnotící komise finanční příspěvek všem žadatelům. V dalším ročníku však již takto
benevolentní nebude a žádosti s nedostatky budou vyřazeny. Proto již přemýšlejte a připravujte své další akce,
abyste na vyplnění žádostí měli dostatek času.
Další termín podání žádostí o dotaci v „Malém dotačním titulu“ je 30. 9. 2014
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text: Irena Přibylová a Petra Radová
Milí všichni,
léto je v plném proudu, užíváme si zaslouženého odpočinku a krásných letních dní. Pro zpestření těchto dní
a prázdninového programu Vám i v srpnu nabízíme možnost využít každý čtvrtek dopoledne volnou hernu
s možností cvičení.
V posledním prázdninovém týdnu bude v mateřském centru opět probíhat kroužek „Prázdninová školička.“
Přijďte, i v srpnu se těšíme na Vaši návštěvu!
Program MC Lidičky na SRPEN 2014
Volná herna + možnost cvičení rodičů s dětmi (od 9:30)
9:30 – 11:30 hod. každý čtvrtek, tedy v následujících dnech: 7., 14. a 21. 8.
Kroužek Prázdninová školička (25. 8. – 29. 8. 2014)
po – pá 7:00 – 16:00 hod.
Kroužek je určený všem dětem ve věku 2 – 6 let, jejichž rodiče pro ně potřebují zajistit na část prázdnin program.
O volných místech se informujte na tel: 605 806 074 nebo na emailu: info@mclidicky.cz

Kouzelný slunovrat aneb cesta za pokladem svatého
Jana – děti v Lidicích již počtvrté prožily odpoledne
plné kouzelných zážitků
Text: Tereza Bublíková
Uplynul další „Lidičkovský“ rok a my jsme se opět sešli, abychom se společně vydali na cestu za Svatojánským
pokladem.
Letos se sešlo ke třem desítkám dětí ve věku od 1 roku až do 11 let a vězte, že všechny se při plnění úkolů
i dalším programu velmi dobře bavily.
Cesta za pokladem nebyla tentokrát tak dlouhá, o to však byla zábavnější – všechny dětské
nožičky ji hravě překonaly a nezabránilo jim v tom
ani plnění tradičních devíti úkolů. Letos jsme při
sestavování disciplín kladli důraz na zapojení dospělých, takže děti ve spolupráci se svými rodiči,
prarodiči, tetami či strýčky plnily úkoly jak sportovní – házení míčků, dovednostní – trefování mincí do lahve s vodou, nebo zábavnější shazování
lahví vařečkou přivázanou kolem pasu, tak úkoly
vědomostní – poznat zvířátka a najít kde bydlí,
ekologické, hravé či ochutnávací.
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Po splnění úkolů zbývalo ještě sestavit nápovědu, kde by tak mohl být poklad ukrytý. I to se povedlo. Podle
veršů děti našly správnou cestu i ukrytý poklad, ze kterého se všechny moc radovaly. A pak hurá k fotbalovému
hřišti, kde na malé i velké mlsouny čekaly buřtíky na pečení a další nečekané překvapení.

Dětská očka se rozzářila, když spatřila dva krásné koníky a za nimi zapřažený kočár, ve kterém se mohly
svézt po Lidicích. Všechny děti, ale i dospělí, si jízdu užili a většina z nich dokonce i dvakrát. Všechna překvapení však musí jednou skončit, stejně jako to naše a s ním i letošní hledání Svatojánského pokladu.
Tak zase za rok!
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Pochod Lidických žen z Ravensbrücku do Nového Boru –
2. část
Text: Milena Městecká

Annemarie kontaktoval před pochodem Jirka, znali se ze spolupráce na projektu o Lidických dětech. AnneMarie
zareagovala téměř obratem článkem do místního zpravodaje ekumenického centra a příslibem, že se k pochodu připojí. Celý den se tedy „šprechtilo“, Hildegart naštěstí uměla dost dobře česky, takže jsme
do večera v Panschwitz probraly všechno možné
a hlavně se svorně shodly, že příští rok se sejdeme na pochodu zas. V Panschwitz se Hildegart
vydala autobusem domů a my jsme s Annemarie
a Marcelou přespaly v klášteře, v místnosti pro
poutníky na Svatojakubské cestě – před dvěma
lety tady přespal Pepa Doškář z Nového Boru,
když trasu projel za 4,5 dne na kole, našly jsme
tam jeho památný zápis v kronice.
Dvanáctý den jsme z Panschwitz už vyrážely
za vedra, a bohužel zrovna krajinou téměř bez
lesů. Annemarie se s námi loučila v Demitz-Thumitz, vlakem odjela domů do Drážďan. Přešly
jsme pak s Marcelou přes poslední dva kopce
a před námi ležel v údolí Neukirch. Ještě hodinu
jsme pak hledaly Lenku s Katkou, které už čekaly v domě, kde jsme měly ubytování, na noc venku jsme je
nepřesvědčily. Lenka měla letos premiéru a hned si troufla na dva dny, Katka už šla podruhé a byla jako vloni
na pochodu i za svoji babičku – je vnučka Lidického dítěte Emílie Chválové. Holky byly čerstvé, my s Marcelou
poněkud použité a sluncem připálené, takže jsme s povděkem přijaly dvě lahve místního piva, které nám paní
z ubytovny s manželem věnovaly, když se dozvěděly, že jde o cestu Lidických žen až ze severu z Ravensbrücku.
Den třináct byl předposlední, dnes dojdeme
do Čech. Přes Severní a Lobendavu se jde asi
přesně cestou, kterou šla naše pětice Lidických
žen, tou se přes hranici chodí už dlouhá léta.
V Lobendavě nás vítal místní pán, který se o pochodu dozvěděl na internetu. Ve Velkém Šenově
na nás čekala paní reportérka z Respektu. A na
Vlčárně na Vlčí Hoře, kde byl poslední nocleh,
moje sestra a mamka, vyběhly si už před naším
příchodem cvičně na rozhlednu na Vlčí Hoře.
Vláďa, který už se tři roky chystá k pochodu připojit a nedaří se mu to časově, nás přijel večer
od Hradce Králové pozdravit a přivezl nám na
cestu hořické trubičky. Nicméně nohy bolely,
Katka vypadala, že není úplně v pohodě, takže
se šlo brzy spát.
Poslední den, vyrazily jsme v sedm ráno v počtu šesti žen, Katce moc dobře nebylo, ale odmítala únikové
cesty vlakem domů, je to hrdinka. Mamce se šlo dobře, čekali jsme, jak bude snášet cestu za vedra. Nejdřív
jsme zastavili v krásné Lípě, nakoupili růže k Lidické Lípě a také na hromadný hrob obětí pochodu smrti, který
máme na trase za Chřibskou. Pak jsme se trochu ztratily v lese, ale na Rybništi se zase vynořily zpět na červené. Na hřbitově za Chřibskou nás už čekal Pepa Doškář, bylo to první uvítání od novoborských. Měl z nás
velkou radost a my z něj.
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Byl perfektně připraven a v trávě u hřbitova jsme dostaly přednášku o pochodu smrti z KT Schwarzheide, byl
obzvlášť krutý a stál mnoho obětí na životech. Je náhoda, že jeho trasa se tolikrát protnula s pochodem našich
pěti žen – už nahoře na severu v Německu na trase Bernsdorf-Kamenz, pak znovu v oblasti Chřibská-Rybniště-Krásná Lípa. Josef měl ale taky kofolu a ta povzbudila Katku. Pokračovaly jsme tedy dál, všech šest žen
a zastavily jsme už tradičně naposledy v Kytlici v hospodě u Lucerny, na polévku. Odtud už je to do Boru velmi
blízko, vyšláply jsme poslední kopec, ty jsou tady opravdu táhlé a prudké, byly jsme v horách, kdeže zůstala
německá rovina. Pak sedlo pod Jedličnou a z kopce do Polevska. Tady bylo další vítání, na Katku čekal manžel
Michal s dcerou Helenkou, byla tam i Anička, kterou
znám z kurzu terapie, s kamarádkou Hankou a přidala
se k nám na poslední kilometry Pavla Nešporová z Lidic. K Lidické lípě jsme docházely kolem 16h a zdálky
viděly všechny, kteří nás přišli přivítat – starostka Lidic Veronika a Gábina s dcerou Klárkou přišly s novou
vlajkou Lidic, Zbyněk Cincibus s přáteli ze Svazu bojovníků, Zdenka z Liberce, dcera Lidické ženy, s paní
Martou Kottovou, přeživší z Osvětimi, znala jsem ji jen
krátce z konference o pochodech smrti z Volar. A jako
každý rok tady byla s Pepou Doškářem jeho žena Květa s přáteli, vedle se samozřejmě usmíval Toník Nešpor
z Lidic a letos i náš kamarád z Řípu Pepa – všechny
nevyjmenuji a tímto se jim všem omlouvám, ale jsme
rádi, že tam byli. Pak jsme ještě položili květiny v České Lípě u kláštera, kde pětice Lidických žen poprvé
po pobytu v KT spaly pod střechou. A k hrobu Eugena
Veuilleta ve Skalici u Nového Boru, další oběti pochodu
smrti ze Schwarzheide, který letos díky Josefu Doškáři
dostal své pravé jméno.
A jaký bude další rok? Hlavně bude výroční, 70 let konce války a pochodu. Nepochybuji, že nás bude zase
víc. Rozhodně se prodlouží trasa – chceme projít cestu pochodu smrti z Ravensbrücku na západ, kterou prošlo
45 Lidických žen, mezi nimi i p. Cábová a p. Kalibová, které nás o to požádaly už před dvěma roky a já jim to
pořád dlužím. Šla ji i p. Skleničková, tedy všechny tři poslední žijící Lidické ženy. Vzdáme jim příští rok čest
a projdeme znovu trasu jejich pochodu smrti.
Brzy vám o něm napíšu více.
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Lev co má křídla

Text: Antonín Nešpor      Foto: archiv OSL
Motto:
„Ještě nikdy na poli lidského konfliktu nedlužilo tolik lidí za tak mnoho tak málo lidem.“ – Winston Churchill
17. června 2014 v 17:05 Klárov.
Mezi veterány bychom našli i sedící paní Winifred Plockou ve válce provdanou Horákovou a jejího syna Josefa
Horáka. Byli pozváni plukovníkem Andruem Shepherdem, britským přidělencem obrany v České republice.
Všichni, společně s přítomnými veterány druhého odboje a jejich příbuznými, jsme si při odhalení pomníku
připomněli nevýslovné zásluhy všech těch, kteří se v Británii zúčastnili bojů proti Hitlerovi. Když píši všichni,
myslím i na ty, kteří přišli bez pozvání.
Pozvaným byla vymezena místa v průčelí pomníku, po jehož stranách nastoupili hudebníci Royal Air Force
College Band a sbor královských bubeníků a dudáků Queen´s Royal Hussars, jejichž vystoupení odhalení
pomníku předcházelo.
„Jejich země byla napadena nemilosrdnými přemožiteli. Nesouhlas byl trestán smrtí. Rozhodující
bylo ale, že se jim i přesto podařilo uprchnout a připojit se ke vzdušnému boji proti nacistickému Německu.
Tito mladí muži byli ti nejlepší z nejlepších.“ Pronesl
při odhalení lva s křídly ve svém projevu Sir Nicholas
Soames.
Na snímku se na Sira Nicholase Soamese – vnuka Winstona Churchilla, usmívá plukovník v.v. Jaroslav Hofrichter, jakoby měl před sebou jeho děda.
Josef Horák s Josefem Stříbrným z Lidic a Václav
Študent z Hostivice odešli bojovat nejprve do Francie
a pak do Anglie. Osud však s nimi, jak se říká „sehrál betla“.
Václav Študent se konce války nedočkal. Zahynul při letecké havárii už v říjnu 1942.
Josef Horák se za války v Anglii oženil a vrátil se do osvobozené
vlasti s celou svou rodinou. Leč po roce 1948 odešel opět do ilegality,
ale hned v lednu 1949 zahynul při letecké havárii a je pohřben ve
Svindonu, kde žije jeho syn se svou matkou.
Josef Stříbrný se také vrátil, ale byl jako zápaďák šikanován a zemřel v roce 1976 v zapomnění v Písku.
Horák i Stříbrný byli po revoluci nakonec rehabilitováni a v Lidicích
se dočkali alespoň názvů ulic – nic víc, nic míň!
František Duka bojoval za války v RAF u 311 bombardovací perutě jako zbrojíř. Po válce byl spolu s dalšími letci ze Západu odsouzen
a žalářován na Mírově. Zemřel v roce 1991.
Mohli se s Josefem Horákem v Anglii setkat?
Samozřejmě, že se za války setkat mohli, nebo minimálně pan
František Duka zajišťoval pro letectvo zbraně, a tak měl Josef Horák
z čeho střílet, když ještě létal na Wellingtonu jako palubní střelec.
Syna Františka, Jaroslav Václav Duka (Dominik Kardinál Duka) se
dnes také přišel podívat na odhalení pomníku.
Dva synové dvou válečných veteránů (narodili se ve stejném
válečném roce 1943), se mohli právě zde na Klárově setkat, seděli
kousek od sebe. Mohli se dnes poznat hlavně ale díky odvaze svých
otců, kteří jim, ale i nám všem pomohli vybojovat mír.
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Nápis na pomníku:
„Tento památník je výrazem trvalé vděčnosti britské komunity 2500 československých letců, kteří sloužili v královském letectvu v letech 1940 – 1945 ve jménu svobodné Evropy, z nichž mnoho následně trpělo během
komunistického režimu v Československu. Památník byl odhalen poslancem britského parlamentu Nicholasem
Soamesem dne 17. 6. 2014. Památník je darem českému a slovenskému lidu od britské komunity, která žije
a pracuje v České a Slovenské republice.“
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Lidické ženy vyprávěly pro běžce 26.ročníku štafety
Kladno-Lidice-Ležáky
Text: Milena Městecká

Foto: archiv OS Lidice

„Volá Honza Rýdlo, už asi přijeli.“ Je sobota 21.6. a my se vypravujeme do Oázy Lidice, přivítat běžce a cyklisty
26. Ročníku štafety Lidice a Ležáky. A také přijdou paní Cábová a Kalibová. Budou běžcům už podruhé vyprávět
příběh Lidic.
Za běžce o to Jan Rýdlo, dlouholetý organizátor štafety a čestný občan Lidic, požádal poprvé předloni. Byli
tehdy vyprávěním žen velmi dojati. Štafetu běží každý rok s myšlenkou na uctění památky obou obcí a obětí
války, ale tehdy v roce 2012 uslyšeli příběh poprvé od těch, které jej prožily. Podobně je dva dny předtím zaujala,
ale i zarazila, prohlídka KT Ravensbrück. Štafeta byla na počest 70. Výročí vypálení Lidic a Ležáků zorganizována jako běh-přejezd Ravensbrück-Nový Bor-Lidice-Ležáky. Více než 750 km dlouhou trasu zvládli za dva
dny a jednu noc.
Dopoledne 24. června 2012 prezident Klaus přivázal stuhu na vzpomínce k vypálení Ležáků. Na štafetový kolík plný stuh z českých i německých měst, připojil
prezidentskou stuhu. Štafeta propojila místa utrpení
druhé světové války, jako již mnohokrát předtím. Lidice, Ležáky a další vypálené obce, jako například Zákřov a Javoříčko.
Ale vraťme se k letošní besedě v Oáze. S vyprávěním začala paní Kalibová, o noci a ránu 10. června,
o oddělení mužů od žen a dětí. A o ještě smutnějším
rozdělení dětí od matek po pobytu v kladenském gymnáziu. O šoku žen, které se ocitly v děsném prostředí lágru, nevěděly za co a proč. Celou cestu sem věřily,
že tam se setkají s dětmi, jak jim nacisté slíbili, žádné děti tam však na ně nečekaly. Jak pak tři roky přežívaly
vzpomínkami a myšlenkou na pozdější shledání s muži a dětmi. Nevěřícně si zvykaly na místo, kde člověk
přestal být člověkem, jak řekla paní Kalibová. „Byl to jenom život otroka s nejistotou, zda příští minutu ještě bude naživu. Tak se k nám chovali dozorci, ti
opravdu během pěti minut dovedli umlátit ženu
k smrti.“ Mluvila třeba o Jožce Jabůrkové, vždy
plné optimismu, jejíž smrt jako důsledek konfliktu
s dozorkyní, zažily už v červenci roku 42. Bylo jí
sotva 40 let.
Pak si vzala slovo paní Cábová, snažila se
předat pocity z těžké monotónní, ale ostře hlídané
každodenní
12-hodinové směny. Bez přestávky, s minimálními příděly mizerného jídla. S tresty za sebemenší zdržení. A dostává se opět k osudu dětí. Pan Rýdlo ukazuje plaketu letošního běhu s motivem sousoší
lidických – i proto běh začne letos u gymnázia na Kladně.
Pan běžec Alois, účastní se štafet od počátku, byl za války 5-letý kluk. „Vždycky stojím u sousoší dětí
a říkám si, kdybych byla z Lidic, už bych asi nežil.“ Paní Cábová považuje osud dětí za nejhroznější. „My ženy
od 16 let, jsme byly už dospělé, to bylo něco jiného. Ale děti, vytažené ve středu v noci z postýlek, a potom
v Polsku ponechány jak dlouho, v jednom oblečení. To bylo něco strašného! A pak je nahnali do nákladních aut
a usmrtili plynem.“
Vyprávění se blíží ke konci války. Podmínky se v roce 44 ostře zhoršují, jak vysvětluje paní Kalibová. Počty
vězeňkyň se zvyšují na neúnosnou mez, obzvlášť po likvidaci Osvětimi, kam už došla ruská fronta. Bylo jasné,
že konec války se blíží, ale obavy, zda se ho vůbec vězenkyně dožijí jsou velké. Hygiena ubohá, epidemie, ošacení a obuv nedostatečné nebo žádné. Byla postavena plynová komora a od ledna 1945 probíhaly nelítostné
selekce:
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„Čekala tam komise – komandant a lékaři se dívali, jak jsou ženy schopné jít, jestli nemají šedivé vlasy
a v tom případě, když trošinku šly vrávoravě nebo měly nějak křečové žíly, tak už byly vybrány a určeny k likvidaci.“ Denně bylo zplynováno 300 žen.
Paní Kalibová pokračuje ve svém vyprávění o transportech smrti. Dozvídáme se o osudu dalších Lidických
žen. V únoru 1944 byl vypraven transport do Lublinu, mezi ženami bylo 34 lidických. „Přišly do Lublinu, ten byl
jenom 70 km vzdálený od ruské fronty, tak v dubnu už je přeložili do Osvětimi a koncem roku 44 se Osvětim
likvidovala, tak z těch 34 lidických žen se vrátilo 6. A 3 z nich ještě přišly do plynové komory v Ravensbrücku,
a jen 3 se vrátily domů.“
Pak vypráví jak ženy vyháněly z tábora 27.
A 28. dubna 1945 na transporty smrti. Vyšly se sestrou a maminkou ve skupině asi 500
žen pod dozorem stráží SS. „Ale ty dva dny, co
jsme šly, tak jsme šly jenom lesními a polními
cestami, vůbec ne nějakou vesnicí, prostě jsme
ani nevěděly, kde jsme. V noci jsme si mohly na
3 hodiny odpočinout a hnali nás dál. Ale ti esesáci třetí den zmizeli a my jsme zůstaly takhle
osamoceny.“
Ženy šly dál, připojili se k proudu uprchlíků
a zajatců na hlavní silnici. Ti je varovali. „Pokud
máte sílu, tak jděte pořád dál, protože na konci
tohohle proudu jsou vojáci, kteří zastřelí každého, koho vidí mimo silnici odpočívat v příkopu.“
Vznikla skupina 63 Češek, z nich bylo 46 lidických. Až 2. května došly ke Crivitz, kde se konečně cítily bezpečněji. Vyprávěla paní Cábová. V jejím hlase ještě po letech znělo na chvilku odlehčení. V lese u Crivitz byl
provizorní tábor, kde bylo spousta vězňů ze Sachsenhausenu, i českých a ty se o ženy postarali. Muži také
navázali spojeni s ruským velením, poslali zprávy do Lidic. Všichni pak pokračovali společně v cestě přes další
města až do Neubrandeburgu, kam pro lidické ženy přijely dva autobusy z Poldovky.
Návrat byl ale moc krutý, uzavřela vyprávění paní Cábová. O tom, jak se na Cínovci dozvěděly o smrti mužů
a vypálení Lidic. Bolestnou skutečnost, kterou jim dokázali celou válku v lágru všichni zatajit, díky tomu přežily.
Krutý pohled na Lidickou pláň, kde ony jediné stále viděly budovy, stromy, vše, jak to bývalo dřív. A později,
postupně, zprávy o Lidických dětech, na které se tak těšily a z nichž přežilo a vrátilo se jen několik.
Beseda skončila. Pan Rýdlo poděkoval paní Cábové a paní Kalibové. Po společném fotografování odešli
běžci položit kytici ke hrobu.
Navečer jsme se opět všichni sešli na start ke kladenskému
gymnáziu, k soše Lidické matky. Zazpíval sbor Gaudium, a pan
Vojtěch Volf, náměstek primátora města Kladna navázal první
stuhu. Běžci vyběhli. Přidali se k nim i žáci z kladenské sportovní školy. První zastávka byla v Lidicích, už za tmy kolem 22.
Hodiny. Tady štafetu přivítala a stuhu navázala starostka Lidic
paní Veronika Kellerová. Pak jsme všem zamávali a štafeta se
vydala na noční běh směr Praha a pak dále na východ k Ležákům, kam dorazila v dopoledních hodinách v neděli 22. června
na vzpomínkovou akci.
Štafeta v příštím roce 2015 na 70. výročí konce války propojí
Ležáky a Lidice s památnými místy bojů
čsl. Armádní jednotky v zahraničí a Slovenským národním
povstáním. Trasa je plánovaná opět v délce kolem 700 km: Dukla – Nová Lesná u Banské Bystrice – Zákřov –
Javoříčko – Ležáky – Lidice.
Se všemi běžci se opět uvidíme příští rok. Přijďte je v Lidicích přivítat, doběhnou na pietní akci 13. června
před desátou hodinou.

SrpenL
LAK 20 Á
A 2014O
P
T
A
Y
K
L
Á
Y
ND
TÁK SKY MANU
E
E
L
L
A
Y
K
K
Í
T
ZI
NÍ DE DÁŘE STOLN ÍRY KAL K
Č
A
T
N
PAP
REZE NÉ KALEN
Í
N
S
I
LOG
P
A
O
T
N
D
A
Ě
K
Y
T
K
S
Y
Á
OBÁL ITKY LETÁK Y MANUÁ
Í
N
V
O
ESK
VIZ
OŠT
D
A
Í
LN
K
N
O
V
T
Č
Á
S
A
N
T
E
D
N
NDÁŘ RY KAL
OBJE ACE PREZE
E
L
A
K
PUBLIKTY NÁSTĚNNÉDOPISNÍ PAPÍ TALO
PLAKÁ VNÍ OBÁLKY Y LETÁKY KA EZEN
POŠTO NÁVKA VIZITKPUBLIKACE PRALEN
OBJED KATALOGY ÁŘE STOLNÍ KRY KA
LETÁKYNNÉ KALEND DOPISNÍ PAPÍ TALO
A
Ě
Lidický zpravodaj

E-shop tisku

123x87.indd 1

4/28/14 8:53:15 AM

Lidický zpravodaj č. 8/2014. Zdarma. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice. Náklad 220 výtisků.
Uzávěrka příštího čísla: 15.8. 2014 Vychází měsíčně. Redakce: Obecní úřad, ul. 10. června 1942, čp. 161, 273 54 Lidice,
tel. 312 253 083, email: lidice3@volny.cz, web: http://www.obec-lidice.cz/. Připravuje: Michaela Klapalová. Vaše příspěvky a reakce prosím zasílejte: dozpravodaje@seznam.cz. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba
upravit či zkrátit. Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků. Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných úprav textu. Před vydáním schvaluje starosta
obce. NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU. Předáno do tisku dne: 23. července 2014.
Roznášku v obci zajišťují: Zastupitelé obce.
Tiskne: Tisk Pětka s. r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky u Prahy, telefon: 602 613 647.

