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NEJMLADŠÍ HOLČIČCE SE JMÉNEM LIDICE JE 14 MĚSÍCŮ...
holčička Lídice bydlí se svými rodiči a bratrem ve městě Santa Ana, Kalifornie, USA. Bratr se
jmenuje Sebastian, maminka Erika Cano, tatínek Santiago Serrano. Babička bydlí v Mexiku
ve městě Río Blanco ve státě Veracruz-Llave a jmenuje se Claudia Cano Garcia.
Maminka Erika se už zkontaktovala přes internet s našimi ženami jménem Lidice, které ji
informovaly o historii obce Lidice na stránkách facebooku LIDICE'S IN THE WORLD.
Děkuji za pomoc při vyhledávání na internetu od vedoucí pošty v Lidicích Jitky Machačkové.
Za redakci Zpravodaje: Zdeněk Fous
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JEDNA Z PĚTI DOSUD ŽIJÍCÍCH LIDICKÝCH ŽEN, PANÍ MILOSLAVA JIRASOVÁ,
SE 27. LISTOPADU DOŽILA ÚCTYHODNÉHO VĚKU 100 LET.
• V den jejích narozenin jí v kladenské LDN navštívily dvě Lidické ženy, Miloslava Kalibová
a Milada Cábová, starostka obce Lidice Veronika Kellerová a místostarosta Tomáš Skála,
kteří jí předali květinové dary a balíček.

• Moc vás zdravím a posílám fotografie z návštěvy u paní Jirasové. Ještě jednou děkuji, že jsem se
k vám, Lidickým, mohla přidat. Bylo úžasné sledovat, jak je paní Jirasová nadšená, že se vidí
s kamarádkami ze starých Lidic, paní Kalibovou a Cábovou. Obdivuji všechny tyto ženy, které ač
v pokročilém věku stále jsou bystré a člověk se od nich učí. Gabriela Havlůjová
• Dva dny poté 29. listopadu se uskutečnilo další setkání s paní Jirasovou s Lidickými dětmi
Věrou Čepelovou, Libuší Součkovou, Janou Hanzlíkovou a Pavlem Horešovským. Po předání
květin, dárkového balíčku a blahopřání od skupiny Arbeitskreis z Berlína, která spolupracuje
s Lidickými ženami a dětmi již od roku 1990. Paní Jirasová nám vyprávěla o životě ve starých
Lidicích i o třech dnech v Kladenské reálce.
Bylo to velmi milé a srdečné setkání. Přejeme paní Jirasové do dalších let ještě hodně
duševní svěžesti a zdraví.
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● Moje vzpomínka na paní Miloslavu Jirasovou.
Nevím, v kterém to bylo roce, snad 1974 či
1975, opravdu bych musel hodně vzpomínat.
Dostal jsem od sestry Milušky Kachlíkové
poukaz na hory do rekreačního střediska
Jestřabí v Krkonoších. Jel jsem tam s malým
synovcem Pavlem. To samé měli manželé
Jirasovi, jeli s vnukem Jirkou na poukaz někoho
z rodiny, buď syna Mirka, nebo jeho ženy Jiřiny,
bylo to od Letiště ŘLP Praha. Seděli jsme spolu
v autobuse a dohodli jsme se, že si sedneme
v jídelně k jednomu stolu. Paní Jirasová znala
ze starých Lidic mého tátu truhláře. Kluci Jirka
s Pavlem se znali ze školky a z různých her
v Lidicích, takže jsme chodili společně
na vycházky. Paní Jirasová si vyhledávala
s oblibou chalupy v Poniklé (obec o které psala
spisovatelka Marie Kubátová své poudačky
a pohádky) a navštěvovali jsme chlévy u chalup
místních horalů. Ona zvířatům rozuměla a to
dobře poznali i místní obyvatelé, měli radost,

když je pochválila, jak mají dobře zvířata
ošetřovaná a ustájená.
Bydlel jsem s naším Pavlem v oddělené
chalupě od hlavní budovy, kam jsme docházeli
na jídlo i se podívat na televizi. Když jsme se
vraceli prvně z večerníčka, tak nás napadl
nějaký potulný vlčák. Řekl jsem to Jirasovům,
že už mám strach, aby nás pes ve tmě
nepokousal. Paní Jirasová okamžitě rozhodla,
řekla mi, máme dva pokoje, v jednom spím
s vnukem Jiříkem a sám na dvojlůžkovém pokoji
je manžel. Poslala mě pro kufry a že se
nastěhujeme k nim, já že budu spát s panem
Jirasem a kluci budou spát na jedné válendě
a bylo v krátkosti rozhodnuto ...
Paní Miloslava Jirasová je báječná žena, když
jsme se setkávali na výročích, tak jsme si
na společný pobyt v Krkonoších rádi vzpomínali.
Zdeněk Fous
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JUBILANTI V LEDNU
Jiřina Vaněčková
Marta Slavíková

2.1.
18.1.

85 let
84 let

Jarmila Štorková

25.1.

84 let

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

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Dovoluji si tímto poděkovat všem, kteří mi přišli popřát k 70. narozeninám. Děkuji za milou
návštěvu a dárky OÚ Lidice, které mi předali paní starostka Veronika Kellerová a pan místostarosta
Tomáš Skála, dále děkuji bývalým spolupracovníkům z Památníku Lidice, panu řediteli Červenclovi,
panu Tauberovi, panu Marinovovi, paní Jitce Müllerové, Aničce Dostálové a Ivaně Palečkové, paní
Marii Šupíkové a rovněž děkuji těm, kteří mi přáli buď telefonicky, nebo osobně. Moc jste mne
všichni potěšili.
Zdeňka Horešovská
•PODĚKOVÁNÍ PŘEPOSLANÉ Z OBECNÍHO ÚŘADU LIDICE
Vážená paní starostko, milá Verunko,
Vážený pane místostarosto, milý Tomáši,
dovolte, abych Vám oběma poděkovala za milou návštěvu a dárky, které jsem dostala
k 70. narozeninám.
Byla jsem velmi potěšena Vaší návštěvou, škoda, že ten čas tak rychle uběhl při tom povídání
a vzpomínání.
Mé poděkování patří samozřejmě i všem zastupitelům OÚ Lidice.
Ještě jednou děkuji a přeji hodně úspěchů ve vaší záslužné práci, kterou děláte ve prospěch celé
obce – a že ji děláte skutečně dobře.
Zdeňka Horešovská
• Vážení, posílám upřímné poděkování za blahopřání k mým 81. narozeninám. Děkuji za květiny
a dárek paní starostce Verunce Kellerové a za velmi přátelské posezení.
Děkuji. Věra Šobíšková
• Děkuji všem zaměstnancům Památníku Lidice v čele s jeho ředitelem JUDr. M. Červenclem
za veškerou vstřícnost, spolupráci a významnou podporu našeho zájmového zařízení při výchově
a vzdělávání nejmladších žáků školy. Současně přeji všem zaměstnancům hodně pracovních
i osobních úspěchů a pevné zdraví v roce 2014.
Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka školní družiny
při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad
• Děkuji panu Z. Fousovi za celoroční propagaci školní družiny při ZŠ Buštěhrad a celoroční
zveřejňování článků ze života dětí. Taktéž za častou, milou a originální materiální pomoc. Do roku
2014 pak přeji především hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka školní družiny
při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad
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PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE PŘIPRAVOVANÝCH
V RÁMCI “LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ – SEZÓNA 2013 – 2014 – LEDEN
2. 1. 2014 od 18.00 hod.
14. 1. 2014 od 18.00 hod.
Křeslo pro Jiřího Vaníčka
Křeslo pro egyptologa prof. Miroslava Bártu
večerem provází ředitel PL,
večerem provází Robert Tamchyna,
klavír Marcel Javorček
klavír Martin Fila
7. 1. 2014 od 18.00 hod.
Křeslo pro Josefa Náhlovského
večerem provází Jiří Vaníček,
klavír Marcel Javorček

21. 1. 2014 od 18.00 hod.
Křeslo pro prof. Jana Pirka
večerem provází Jiří Vaníček,
klavír Marcel Javorček

29. 1. 2014 od 18.00 hod.
Šunen Romale - Poslyšte Romové
Převzaté přestavení divadla Viola
Účinkují: Bára Hrzánová, Jana Boušková, Mário Bihári

LEDNOVÉ AKCE V LIDICKÉ GALERII
• V sobotu 18. ledna 2014 od 13:00 hod. Vás zveme
na zahradnický seminář Bylinky a jejich využití. Dozvíte se
jak vytvořit vlastní bylinkovou zahradu a jak bylinky
zpracovávat. Dílna proběhne pod vedením zahradníka
Bc. Jana Kece.
Poplatek za seminář je 100,- Kč.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte prosím
na: rezkova@lidice-memorial.cz
tel. 739 690 566 nebo osobně v recepci LG.
• O víkendu 18. a 19. ledna 2014 Vás zveme na
pohybově dramatickou dílnu Úhly pohledu. Naučíte se, jak
poslouchat celým tělem a vidět šestým smyslem. Dílna
proběhne pod vedením tanečníka Marka Menšíka.
Poplatek za dílnu je 400,- Kč.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte prosím
na: rezkova@lidice-memorial.cz
tel. 739 690 566 nebo osobně v recepci LG.
V neděli 19. ledna 2014 od 15:00 hod. Vás zveme na Prohlídku výstavy očima umělce. Výstavou
„Mýtina času“ Vás provede a svá díla okomentuje umělec Ondřej Maleček.
Poplatek za prohlídku je 80,- Kč.
V sobotu 25. ledna 2014 od 14:00 hod. Vás zveme na výtvarnou dílnu pro děti a rodiče Setkání
s panem malířem. Vytvoříte si vlastní umělecké dílo, které může být vystaveno v Lidické galerii.
Poplatek za dílnu je 20,- Kč/osobu.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte prosím na: chvapilova@lidice-memorial.cz
tel. 739 562 267 nebo osobně v recepci LG.
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text: Irena Přibylová a Petra Radová
Vážení a milí,
nejprve nám dovolte, abychom Vám popřáli krásný nový rok 2014 a v něm mnoho zdraví, úspěchů
a pohody ve společnosti Vašich nejbližších.
I v roce 2014 pro Vás budeme připravovat pestrý program, který, jak doufáme, Vás zaujme natolik,
že navštívíte naše mateřské (rodinné) centrum nebo se potkáme na některé z našich akcí pro malé
i velké.
A co pro Vás tedy chystáme na první měsíc roku 2014?
Dospěláky zveme na velmi zajímavou tvořivou dílnu – výroba košíků z pedigu a pro malé máme
připravené další pohádky, u kterých se nejen dobře pobavíme, ale i poučíme.
Pravidelný program zůstává stejný jako na podzim roku 2014 – můžete se tedy těšit na další kurzy
keramiky, jazykové kurzy pro děti i dospělé, výtvarné řádění a cvičení pro malé i větší děti.
Veškeré informace a přihlašovací formuláře najdete na www.mclidicky.cz.

PROGRAM MC LIDIČKY NA LEDEN 2014
6. 1. 2014

7. 1. 2014
9. 1. 2014

19. 1. 2014

22. 1. 2014

zahajujeme pravidelný program v roce 2014
od 15:30 hod. – 1. lekce nového kurzu keramiky pro děti z MŠ
od 16:45 hod. – 1. lekce nového kurzu keramiky pro děti a pro rodiče
s dětmi.
Informace ke kurzu naleznete na www.mclidicky.cz na stránce
„Kurzy keramiky“.
od 16:00 hod. - výtvarné řádění + volná herna
každé úterý odpoledne
od 9:30 hod. - Cvičení rodičů s dětmi - říkadla a písničky doplněné
pohybem, aktivity pro zlepšení motoriky + volná herna
od 16:00 hod. - Cvičení dětí - pohybové aktivity spojené s říkadly
a písničkami, za doprovodu hudby, bez účasti rodičů každý čtvrtek
od 15.00 hod. – Výtvarná dílna pro dospělé – tvoření z pedigu. Přijďte si
vyzkoušet práci s pedigem. Budeme vyrábět košíčky z pedigu, které můžete
využít třeba na pečivo či výzdobu Vašeho bytu. Vstupné do centra 20,- Kč
pro členy a 30,- Kč pro nečleny MC + cena za použitý materiál na výrobu
košíku. Jestliže Vás tato pozvánka zaujala, přihlaste se do 15. 1. 2014
na www.mclidicky.cz pomocí on-line registračního formuláře.
od 15:30 hod. – 1. lekce nového kurzu angličtiny pro děti
Informace ke kurzu naleznete na www.mclidicky.cz na stránce
„Angličtina pro děti“.
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od 17:00 hod. - promítání pohádek – přijďte si zavzpomínat na staré časy
a užít si s dětmi odpoledne plné pohádek. Můžete se těšit na pohádky
promítané na staré dětské promítačce doprovázené čteným textem a plněním
úkolů. Vstupné 30,- Kč.

(PO)MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY V LIDICÍCH – 7. a 8. 12. 2013
Milí sousedé a přátelé MC Lidičky,
v listopadu jsme s Irčou Přibylovou již třetím
rokem začaly chystat Mikulášskou besídku:
dohodly jsme podmínky s restaurací, požádaly
Památník Lidice o zapůjčení aparatury, vyrobily
jsme letáček, roznesly ho do lidických schránek,
oslovily jsme naše milé dobrovolníky, zda nám
udělají mikulášskou družinu, popřemýšlely jsme,
co seženeme a obstaráme do mikulášských
balíčků, jaký bude program, chystaly jsme se
na pečení perníčků a v průběhu toho všeho
jsme si říkaly, kolik že se to tentokrát přihlásí
dětí. V loňském roce se počet přihlášených
zastavil na čísle 45, což v kombinaci s faktem,
že téměř s každým dítětem přijdou minimálně
2 dospělí, dává dohromady naprosto přeplněný
sál restaurace (a mnozí z Vás to loni zažili
na vlastní kůži). Rozhodly jsme se pozvánku
nešířit nikam mimo obec – letáček jste dostali
Vy, lidičtí sousedé, do svých schránek, osobně
jsme informovaly maminky a babičky z Lidic,
které se nás samy ptaly a pozvány byly také
rodiny, které navštěvují naše mateřské centrum.
Bylo pro nás skutečně velkým překvapením,
když počet přihlášek již asi týden před
uzávěrkou dosáhl limitu 45 a stále se zvyšoval.
Z důvodu zachování alespoň částečného
komfortu jsme se rozhodly více dětí nepřijímat,
naše skálopevné rozhodnutí však padlo
ve chvíli, kdy jsme odmítly desáté dítě a na
obzoru byli další „adepti“.
Myšlenka uspořádat dvě besídky v nás nějakou
dobu zrála - zcela otevřeně a na rovinu však
přiznávám, že se nám do dvou akcí nechtělo.
Přestože to tak nevypadá, pro pracující mámy
od dětí, je zorganizovat takovou akci časově
(a také finančně) dosti náročné. Jenže odmítání
nás taky mrzelo. V restauraci nám naštěstí vyšli

vstříc a tak jsme rozjely akci „(Po)Mikulášská
besídka č. 2“. Zpětně jsme kontaktovaly
všechny odmítnuté a pozvaly je na sobotní
besídku a stejně tak jsme požádaly některé
rodiče, zda by místo v neděli mohli přijít s dětmi
již v sobotu, abychom trochu zmírnily nával
na nedělní besídce. A všechno jelo vlastně
na novo.
Nicméně vyplatilo se – teď, když již uplynul
od besídek nějaký čas, mám radost, že dalších
25 dětí mělo - věřím, že pěkný - zážitek z naší
mikulášské. Děti dostaly zdarma občerstvení,
zdobily perníčky, vybarvovaly omalovánky,
dostaly od Mikuláše balíčky a pak si zatančily
na diskotéce s dětskými písničkami. V sále se
dalo pohodlně chodit, na baru nebyla fronta,
všichni měli své místo k sezení a v rámci
možností tak i dobrý výhled na rozhovor
Mikuláše s dětmi.
Ani jednu z akcí by však nebylo možné
zorganizovat bez dárců a dobrovolníků, kteří se
na ní ochotně podíleli bez nároku na odměnu –
ráda bych zde tedy poděkovala: Jirkovi
Černému za kostým pro Mikuláše, který pro MC
Lidičky zakoupil a následně v něm po oba dva
dny Mikuláše báječně a důstojně ztvárnil,
Markovi Kellerovi a Alešovi Kohoutovi
za děsuplné čerty, Lucce Schilerové a Míše
Klapalové za laskavé andílky, Hance Kohoutové
a jejímu svatebnímu salonu za zapůjčení
vskutku andělských šatů pro andílky, Terezce
Bublíkové a Irče Přibylové za napečení perníčků
pro děti, Restauraci Lidická galerie za
poskytnutí prostor a občerstvení pro děti
zdarma, Památníku Lidice za zapůjčení
aparatury a darování omalovánek pro děti do
mikulášského balíčku, Obecnímu úřadu Lidice
za vytištění letáků a taktéž firmě Danone za
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darování mléčných výrobků. Děkuji i našim
manželům Petrovi a Petrovi za hlídání našich
dětí po dobu, kdy jsme s Irčou musely být
přítomné na nedělní besídce. A ještě jednou
zde děkuji Irče Přibylové, bez jejíž práce by
vzhledem k mým nenadálým „zubním
komplikacím“ letos nebyla nejspíš ani jedna
Mikulášská.
Také děkuji zúčastněným dětem, které byly
naprosto skvělé a rodičům, kteří přispěli
našemu centru finanční částkou i nad rámec

9

60,- Kč (tedy ceny mikulášského balíčku) – tyto
příspěvky vkládáme zpět do činnosti centra,
zejména do vybavení, nákupu nových hraček
a materiálu na výtvarné dílničky. Vaše příspěvky
znamenají pro nás z Lidiček i vyjádření Vašeho
pochopení, že přestože jsou některé akce
zdarma, stále je za nimi spousta práce a času
lidí, kteří se na nich podílí.
Děkuji Vám za přízeň a těším se opět napřesrok
na (Po)Mikulášské besídce v Lidicích!
Za MC Lidičky Petra Radová

1. Mikulášská nadílka – 7. prosince 2013

2. Mikulášská nadílka – 8. prosince 2013
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JAK SE (také) TVOŘÍ STRÁNKY DO OBECNÍHO ZPRAVODAJE...
Milý čtenáři, pokud ti bude toto vyprávění připomínat pohádku „O slepičce a kohoutkovi“, tak je to
podobnost jen náhodná. Byla středa 4. prosince a já jsem se byl podívat na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, abych prvně viděl vše jako divák. (Do roku 2006 jsem se podílel na přípravě
rozsvícení s ostatními kamarády z Lidic).
Jak se tak dívám po známých tvářích, přišla ke mně kamarádka Dana, kterou znám ještě jako
školačku. Při našem povídání, přišla řeč na vydávání obecního Zpravodaje. Dana mi řekla, že si jen
tak pro sebe píše básničky. To mě zaujalo a tak jsem ji požádal, zdali by mi nějakou neposlala
ke zveřejnění. Slovo dalo slovo a druhý den jsem našel v poštovní schránce obálku s básničkami.
Veršíky se mi líbily, ale uvědomil jsem si, že bez ilustrovaných obrázků to nebude ono.
Zatelefonoval jsem Soně Macháčkové, naší paní ředitelce MŠ, a ta byla pro, a tak jsem ji e-mailem
vše poslal. Ona dětem básničky přečetla a Terezka, Adélka, Barbora, Viktorka,
co z přednesu poslouchaly, tak podle svých představ namalovaly hezké černobílé obrázky.
Na závěr všeho toho našeho snažení přišel do školky 17. prosince tatínek Tomáš Skála, ten bydlí
v naší ulici, a tak mé sestře Milušce Kachlíkové obrázky předal.
Řekli byste si, jak to bylo všechno jednoduché, však bylo, ale nesmíme zapomenout, že za vším se
skrývá obyčejná lidská ochota. Všem moc děkuji a rád básničky s obrázky zveřejňuji. Jednou to
bude důkaz, jak jsme v Lidicích v roce 2014 žili. Zdeněk Fous

Dana Matzkeová (Součková)
ZIMA
Přijela k nám paní zima
a změnila načas klima.
Přírodu oblékla do bílé barvy,
zalezla zvířátka, brouci i larvy.

obrázek nakreslila:

Terezka Havlíková, 5 let, Makotřasy
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PODVEČER
Je podvečer, vyšly už hvězdy
po nebi letadla jak auta jezdí.
Příroda sladkým spánkem usíná,
padá hvězda, druhá, třetí,
a nikdo z nás nevnímá,
jak ten čas letí.

obrázek nakreslila:

Adélka Matoušková, 5 let, Lidice
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OBYČEJNÝ DEN

Jeden, dva, tři, čtyři,
poletuje vzduchem chmýří.
Chmýří z květů pampelišek,
letí tiše, není slyšet.

obrázek nakreslila:

Barbora Skálová, 5 let, Lidice
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PODZIM
Krásné jsou barvy podzimu,
stromy se připravují na zimu,
louka bez květin je smutná,
na poli ohýnek doutná.
Vítr kolébá korunou větví,
je pozdní odpoledne, brzy se setmí.

obrázek nakreslila: Viktorka

Klímová, 6 let, Lidice
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PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ 41. MDVV LIDICE 2013 - ESTONSKO

foto: Riin Kobin, estonská pracovnice velvyslanectví ČR
Dobrý den, paní Kasalická,
děkuji za Vaši velmi milou zprávu. Jsme rádi, že předávání cen
v Tabasalu slavilo úspěch. Osobně jsem ocenění již předal všem vítězům. Minulý rok jsme dělali
slavnost na ambasádě, v letošním roce jsem se rozhodl navštívit všechny školy, v nichž oceněné
děti studují.
Minulý týden jsem byl v Kothla-Jarve a právě včera proběhla v Tartu (kde bylo nejvíce oceněných)
menší slavnost za účasti představitelů města. Snažím se předávání cen kombinovat s návštěvou
dalších kulturních institucí v daných městech a jsem rád, že mohu říct, že to představitelé města
většinou velmi vítají.
Chtěl bych ale hlavně využít tuto příležitost a moc Vám poděkovat za Vaše úsilí při organizování
celé výtvarné soutěže Lidice. Při počtu soutěžících téměř 25 000 to rozhodně není lehký úkol.
Jsme relativně malý úřad a tato soutěž nám pomáhá šířit povědomí o České republice v oblasti
kultury, tedy v oblasti, jejíž podpora se v dnešní době nehledá zcela lehce.
Jsem si vědom toho, že Váš čas je velmi omezený. Pokud byste nicméně někdy v budoucnu měla
Vy nebo některý z Vašich spolupracovníků zájem účastnit se předávání cen v Estonsku a osobně
vidět, jakým způsobem je zde ocenění přijímáno, jste vřele vítáni.
S úctou Richard Kadlčák
velvyslanec
velvyslanectví České republiky v Estonsku
Lahe 4, 101 50 Tallinn
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SETKÁNÍ S JOSEFINOU NAPRAVILOVOU V LIDICÍCH
www.lidice-memorial.cz

Při příležitosti vernisáže výstavy „Sofiina volba
po česku“ byly do Památníku Lidice pozvány
dvě jubilantky, Josefina Napravilová a Miloslava
Jirasová, aby v kruhu svých přátel a příznivců
oslavily úctyhodný věk - 100 let.
Paní Jirasová se kvůli zdravotním potížím
setkání zúčastnit nemohla, ale paní Napravilová
statečně přijela mezi své až z Tábora.
První částí odpoledne proběhla vernisáž
výstavy "Sofiina volba po česku" autorky Judity
Matyášové. Tato výstava je v České republice
uvedena poprvé. Odborného slova se ujal
bývalý velvyslanec v Dánsku pan Zdeněk
Lyčka. Nejdojemnější část vernisáže bylo čtení
z knihy Sofiina volba, kdy strhujícím způsobem
bylo popsáno rozhodování matky mezi dvěma
dětmi.
Symbolické přestřižení pásky provedli Josefina
Napravilová, lidické přeživší děti Marie
Šupíková a Libuše Součková, za války ukrývané
židovské dítě Marta Neužilová a Zdeněk Lyčka.
Zaplněná výstavní síň byla svědkem dojemného

setkání J. Napravilové a Václava Hanfa,
přeživšího lidického dítěte, kterého
do Československa vrátila paní Napravilová
v prosinci 1946 a stala se mu tak symbolicky
druhou maminkou.
Druhá část odpoledne se odehrála v Lidické
galerii a byla věnována pouze J. Napravilové.
Zahájilo jej klavírní sólo Marcela Javorčeka a
zdařilé vystoupení dětí z dramatického kroužku
při Památníku Lidice. A právě dětem, ač vlastní
neměla, patřila moudrá slova oslavenkyně "aby si děti vážily rodičů, milovaly vlast, byly
hrdí na osobnosti a prožívaly život v pravdě a
lásce jeden k druhému a aby se dokázaly o vše
podělit." Povídání s paní Napravilovou v Lidické
galerii mělo úžasné kouzlo. Jak její vystavená
ocenění a vyznamenání ve vitríně, tak samotný
šperk na hrudi této neuvěřitelně duševně vitální,
báječné a moudré paní Josefiny, a to řád T. G.
Masaryka, který převzala v roce 2009 z rukou
prezidenta Václava Klause. Dozvídali jsme se
o životě a činnosti paní Napravilové, která po
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válce nalezla čtyřicítku ztracených dětí, a která všechny děti miluje a hlavně lidické děti považuje za
vlastní. Dozvídali jsme se o jejích osobních setkáních během života s významnými osobnostmi
kultury – se Šimonem Baarem, Svatoplukem Macharem, Vladislavem Vančurou, a také vyprávění o
kanadských setkávání s Miroslavem Horníčkem.
Kouzelné odpoledne završilo rozkrojení nádherného, růžemi zdobeného, narozeninového dortu
paní Josefinou Napravilovou a srdečné a upřímné blahopřání všech přítomných, v první řadě
přeživších lidických žen a dětí, starostky obce Lidice Veroniky Kellerové, 1. náměstka ministra
kultury Františka Mikeše a dalších milých hostů.
Při loučení slíbila paní Napravilová, že se do Lidic v červnu příštího roku zase vrátí. Šťastná to
žena!

PO STOPÁCH LIDICKÝCH A LEŽÁCKÝCH DĚTÍ
VÝZNAM PŘIPOMÍNKY DĚTSKÝCH OBĚTÍ VÁLKY
text i foto: Gabriela Havlůjová

Má smysl se vracet po 71 letech od tragédie
v Lidicích a Ležákách na místa, kde děti
z těchto dvou zničených míst strávily zřejmě
poslední dny svého života? Má smysl si
neustále připomínat jedny z lidsky
nejtragičtějších událostí českých dějin
a pamětníky žádat, aby vzpomínali na nejtěžší
chvíle, které v životě prožili?
V Lidicích v době tragédie žilo 98 dětí a 82
z nich bylo velmi pravděpodobně zplynováno

2. července 1942 v polském Chełmnu nad
Nerem. V Ležákách v době tragédie žilo 13 dětí
ve věku 1 až 14 let, patnáctiletá byla ten večer
popravená. Přežily pouze sestry Šťulíkovy.
Dětské oběti války se vyčíslují jen velmi těžko
a v podstatě počet není důležitý. I kdyby bylo
zavražděno jediné dítě, tak by mělo smysl
o takovém zločinu vyprávět. Válka přináší smrt
nejen mnoha vojákům či civilistům, ale k obětem
patří i nevinné děti.
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Na pietním území Památníku Lidice se nachází
známý Pomník dětským obětem války, jehož
autorkou je Marie Uchytilová. Tento pomník
však nepatří pouze zavražděným lidickým
dětem. Je totiž aktuální i dnes. I přesto, že se
bezpráví děje mnoho tisíc kilometrů od naší
republiky, nevinné děti stále umírají. Zmiňme
relativně nedávné události ve Rwandě a Sýrii.
Naše výprava uctila oběti války a to pomyslnou
cestou po stopách dětí z Lidic a Ležáků. Tuto
cestu jsme přitom vnímali také jako apel a
smutné upozornění, že podobným tragédiím
není ani dnes konec. Dne 22. - 24. listopadu
2013 se uskutečnila cesta do Polska, které se
zúčastnili lidické děti, potomci lidických žen
a dětí, dcera přeživší ležácké dívky Jarmila
Doležalová, starostka obce Lidice paní Veronika
Kellerová, členové Českého svazu bojovníků
za svobodu v čele s 1. místopředsedou ČSBS
Ing. Emilem Kulfánkem, historici Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, velitel 2. roty
Čestné stráže nadporučík Tomáš Ševčík a další
zájemci o historii 2. světové války.
V pátek 22. listopadu 2013 došlo k návštěvě
města Puszczykowo. V Puszczykowě si
účastníci zájezdu prohlédli budovu bývalého
německého župního dětského domova, kde se
dnes nachází klášter. Zde byly umístěny lidické
a ležácké děti, které byly vybrány a určeny na
poněmčení. Zájezdu se ostatně zúčastnila
přímá pamětnice na tyto měsíce pobytu zde,
Marie Šupíková, roz. Doležalová z Lidic, která
zavzpomínala nejenom na příhody s přísnými
vychovatelkami, jež za pronesené české slovo
rozdávaly facky, ale rovněž na úsměvné zážitky,
kdy svému příteli Václavu Zelenkovi, rovněž
lidickému dítěti, štupovala roztržené kalhoty.
Zajímavé bylo, jaké detaily si paní Šupíková i
po tolika letech vybavuje a zejména jak vnímala
třeba samotný prostor z vlastní dětské
perspektivy. Po prohlídce míst, kde vybrané děti
strávily i své první Vánoce bez rodičů, došlo k
přijetí starostou města Andrzejem Balcerkem
a proboštem přilehlého kostela Svatého Josefa.
Sobota 23. listopadu 2013 byla věnována
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dvěma místům, která byla pro naši cestu klíčová
– Chełmnu nad Nerem a Łódźi. De facto se
cesta po stopách dětí uskutečnila v opačném
sledu, než jí absolvovaly samotné děti. A tak z
dětského domova, kam se dostala jen hrstka
lidických a ležáckých, jsme se přesunuly do
Chełmna nad Nerem, kde velmi pravděpodobně
byla většina dětí zavražděna. Písemný doklad,
který by tuto domněnku definitivně potvrdil,
neexistuje. Přesto vzpomínka například
Andrzeje Miszaka, t.č. žijícího v Chełmnu,
popisuje způsob odvozu dětí, který svědčí ve
shodě s dedukcemi historiků o tom, že právě do
těchto míst bylo přivezeno na 90 dětí, které byly
zavřeny do nákladních aut a následně udušeny
výfukovými plyny. Nelze se však divit, že mnoho
lidických matek, nikdy nepřestalo věřit, že právě
jejich dítě žije, i když někde v německé rodině.
Nikdo si nedovede představit, že by děti od 1 do
15 let mohly být bezdůvodně zabity. Jen těžko
lze popsat pocity člověka, který stojí na
prostranství uprostřed lesa Ruchowski, u
polského Chełmna, kde bylo podle posledních
propočtů pohřbeno v hromadných hrobech na
200.000 zavražděných lidí. Lidické ženy se v
50. letech vydaly na toto místo a přivezly do
lidického muzea větvičky obalené lidskými vlasy
– v té době bylo možné nalézt takto výmluvné
stopy po zavražděných lidech v lese okolo. I
dnes, po 70 letech je však návštěvník
konfrontován s drsnou realitou tohoto místa –
stačí se sklonit k zemi - všude jsou úlomky kostí
z lidských těl.
I přesto, že město Łódź není na první pohled
malebným místem, všichni účastníci zájezdu
byli rádi, že jsou daleko od místa takové
bezmoci, jako byl právě navštívený vyhlazovací
tábor, z něhož se podařilo utéci pouze TŘEM
lidem. V Łódźi proběhl pietní akt u pomníku
„Puklého srdce“ za přítomnosti konzula České
republiky v Polsku, pana Ivo Teichmana, který
nás následně doprovodil mj. i na místo, kde
končí poslední doložitelné stopy po nezvěstných
93 lidických a ležáckých dětech a to do bývalé
ulice Gneisenaustraβe (nyní ul. Generała
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Lucjana Żeligowskiego), v níž se nacházel
průchozí tábor Přesidlovací centrály v Lodži.
Právě odsud psaly děti ony známé lístky
příbuzným do Protektorátu Čechy a Morava.
Z tohoto místa rovněž jsou vzpomínky zdravotní
sestry Julie
Makowské, která o děti pečovala. S historií
tohoto tábora, archiváliemi a dalšími dokumenty
nás seznámil amatérský badatel z Brna, Pavel
Slezák a dlouholetá badatelka Jarmila
Doležalová, autorka knihy Křižovatky času Ležáky v datech z roku 2007. Závěr dne patřil
návštěvě kostela na Jasné Hoře v poutním
městě Częstochowa, kde se nachází slavná
ikona Panna Marie Čenstochovská.
Poslední den celkově náročné cesty po Polsku
patřil zřejmě nejznámější „továrně na smrt“ –
Osvětimi. Koncentrační tábor Auschwitz I. a
vyhlazovací tábor Auschwitz II. – Birkenau jsme
si prohlédli s průvodci Památníku Auschwitz,
kteří svůj výklad zaměřili nejen na obecné
informace o chodu tábora a životě, strádání
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a umírání vězňů, ale rovněž na české
transporty. Pietní akt k uctění českých obětí
jsme uskutečnili pomyslně u bloku Rodinného
terezínského tábora, který byl likvidován v noci
ze 7. - 8. března 1944 a z 10. - 12. července
1944. Jednalo se o největší hromadnou vraždu
československých občanů v době 2. světové
války. I Birkenau bohužel ale patří do historie
Lidic a Ležáků. Z koncentračního tábora
Ravensbrück bylo do Osvětimi transportováno
několik lidických žen – šest z nich nepřežilo,
mezi nimi i prababička lidické starostky paní
Anna Himlová.
V úvodu článku padlo několik otázek, ke kterým
se nakonec vraťme. Domnívám se, že cesta,
kterou jsme uskutečnili, měla obrovský smysl.
I kdybychom tímto aktem měli jen upozornit
na dětské oběti války. Pamětníci se svými
silnými osobními příběhy se stále hlásí o slovo
a my ostatní můžeme naslouchat, poučit se
a šířit jejich zážitky dál, tak, aby nebyly nikdy
zapomenuty a přát si, aby se neopakovaly.

• Zájezd se mohl uskutečnit za laskavé podpory Ministerstva obrany, které poskytlo
autobusovou dopravu zdarma, dále za finanční pomoci Středočeského kraje, Třineckých
železáren, Českých lupkových závodů, Českého svazu bojovníků za svobodu a obce Lidice.

VÝROČNÍ SCHŮZE ZO ČSBS LIDICE
• Ve středu 27. listopadu 2013 se konala v restauraci Lidická galerie výroční schůze Základní
organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Lidicích. Program: Přivítání hostů, Výroční
zpráva, Pokladní zpráva, Diskuse, Závěr.
Předseda ZO ČSBS Pavel Horešovský
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ADVENT V LIDICÍCH PŘIVÍTALI NAŠI NEJMENŠÍ

S příchodem prvních opravdu mrazivých dní
jsme se 4. prosince 2013 sešli u příležitosti
Adventu před budovou obecního úřadu
na tradičním sousedském setkání s cílem
rozsvícení našeho lidického vánočního
stromku. Vloni jsme byli mírně ovlivněni
rekonstrukcí budovy. Letos nás starostka
obce Veronika Kellerová přivítala a naše děti
mohly předvést své pěvecké umění před
obecním úřadem krásným a opraveným.
Tak jako vždy v posledních letech nás zahřál
svařáček, čajíčky, cukroví a hlavně milé
pěvecké vystoupení dětí z naší mateřské
školky, kytarový doprovod si vzala za své
paní ředitelka Soňa Macháčková.

Po vystoupení jsme se přesunuli
ke stromku, kde jsme si poslechli pěvecké
a flétnové vystoupení členů buštěhradského
Junáka, kteří zazpívali navíc v krásných
kostýmech před malým " betlémkem."
No a tradičně nechyběl ani prodejní koutek
s krásnými výtvory našich nejmenších.
Kupovalo se jako o závod, snaha podpořit
děti a školku byla velká. No nekupte si
překrásný výrobek své milé ratolesti! Určitě
jsou již dnes doma vystaveny
na nejčestnějším místě!
Všem, kdo se na vystoupení podíleli, patří
dík, návštěvníkům též poděkujme a věřme,
že se Vám u "stromku" líbilo!
Text i foto: Bohumil Kučera

● Prohlédněte si kompletní fotogalerii ZDE http://www.obec-lidice.cz/fotogalerie/foto-zakci/rozsviceni-vanocniho-stromku-4-12-2013/
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Všechny zájemce o kvalitní knihy srdečně zveme i v novém roce 2014.
Zajímavé tituly knih vám rádi osobně představíme.
Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
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