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ABSTRAKT  
 
Autorka se v diplomové práci zabývá problematikou poválečného vývoje Lidic od roku 1945 

do roku 1989 s určitým přesahem i do dalších let. Diplomka se pokusila ukázat, jakým 

způsobem Lidice byly využívány komunistickým režimem k propagandě socialismu a jakým 

způsobem se to odrazilo na životě místních obyvatel. Autorka popisuje a hodnotí výstavbu 

nové obce a s tím činnost spatých organizací, zejména Společnosti pro obnovu Lidic a 

britského hnutí Lidice Shall Live, které založil Sir Barnett Stross. Osobnosti Strosse se 

autorka věnuje obsáhleji, vzhledem k tomu, že se dostala do kontaktu s jeho příbuznými ve 

Velké Británii, kde získala osobní vzpomínky na zakladatele nových Lidic. Druhým 

problémem, na který se diplomatka zaměřila, je život v nových Lidicích a vnímání pietních 

vzpomínek a života obyvateli Lidic. Pramennou základnou se pro ni staly zejména vzpomínky 

pamětníků, které získala a zpracovala dle metody oralní historie. Orální prameny doplnila 

studiem literatury a analýzou archivních pramenů zejména ze SOaK Kladno, Fondu 

Společnosti pro obnovu Lidic, Národního archívu v Londýně a dobového tisku. Skupinu 

respondentů tvořili obyvatelé Lidic. S respondenty byla vedena životopisná vyprávění 

s doplňujícími otázkami týkajících se pietních vzpomínek a každodenního života v Lidicích.  

 
Anglický název práce:  

POST-WAR DEVELOPMENT AND DAILY LIFE IN LIDICE 
(memories of Lidice residents of reverent memorials and  a life in the village) 

Author deals with post-war development of Lidice since 1945 to 1989 with certain 

enjambment to years to come.Thesis tries to show, which way Lidice were exploited by 

communist regime to socialism propaganda and how it reflected in lives of Lidice residents. 

Author describes and assesses construction of new village together tied up with cooperating 

organizations, particularly Society for Lidice reconstruction a British movement Lidice Shall 

Live founded by Sir Barnett Stross. Author concetrates on Barnett Stross more closely 

concerning the fact author has contacted his family in Great Britain, where she has obtained 

memories on founder of new Lidice. Secondly, diplomate concentrates on life in new Lidice 

and perception of reverent memories and life of Lidice residents. Primarily, memories of 

narrators became main source base, which she has acquired and processed by oral history 

method. Diplomate replenished oral sources by literature studies and archive sources analysis 

(mainly from SOaK Kladno, Society for Lidice reconstruction fund, London National Archive 

and period press). Group of respondents were Lidice residents, who were lead to tell their 

biographical stories with extra questions heading to their reverent memories and everyday life 

in Lidice.  
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ÚVOD 
 
 

Tragické události v Lidicích se staly před 68 lety ale otázka týkající Lidic je stále 

aktuální. Snad každý zná osud obyvatel Lidic, kteří ač nevinni byli vinni – 340 obyvatel se 

nedožilo konce války. Ženy od 16 let byly odvezeny do koncentračního tábora Ravensbrück – 

na doživotí, jak zněl rozkaz Adolfa Hitlera. Šedesát žen se nedočkalo konce války a 

osvobození. Děti byly odvezeny na tak zvané „náležité vychování“, skutečnost však byla 

zcela jiná. 82 lidických dětí bylo zplynováno dne 4. července 1942 v Chelmnu nad Nerrem 

v Polsku, v prvních provizorních „plynových komorách“, tzn. nákladní auta, do kterých byl 

přiváděn výfukový plyn. Pouze 17 dětí se po válce dočkalo shledání s příbuznými. Muži 

(upozorňuji, že za muže byli považováni chlapci již od 15 let!) byli zastřeleni u Horákova 

dne10. června 1942 v Lidicích. Poslední rozkaz zněl: budovy v obci srovnat se zemí a jméno 

obce vymazat z mapy1.                                                                                          

Ano, Lidice z mapy vymazány byly, ale nikoliv z paměti milionu lidí! Obrovská vlna 

solidarity z celého světa následovala ihned po vypálení obce. V jižní Americe se rodila 

děvčátka jménem Lidice2, přejmenovávaly se obce na Lidice a hlavně zničení obce pomohlo 

k oduznání mnichovské dohody světovými mocnostmi. Lidičtí nezemřely zbytečně.  

V Lidicích proběhla první pietní vzpomínka v roce 1945 a zúčastnilo se několik 

desítek tisíc návštěvníků (uvádí se na 150.000 návštěvníků). Byla vyhlášena obnova Lidic a 

jméno „Lidice“ se stalo symbolem – symbolem míru, solidarity a symbolem vítězství nad 

nacistickým Německem. Hnutí „Lidice budou žít“ bylo založeno již v září 1942 v Anglii, ve 

Stoke on Trent britským lékařem a později členem parlamentu za Labour Party Sirem 

Barnettem Strossem. Hnutí velmi pomohlo k obnově vesnice a díky iniciativě Barnetta 

Strosse vznikla Lidická sbírka moderního umění. V Čechách vznikla Společnost pro obnovu 

Lidic, která ž do roku 1960 zajišťovala záležitosti týkající se Lidic – jak stavbu nové obce, tak 

i propagaci a osvětu o lidické tragédie.  

Později se však Lidice staly rovněž symbolem a nástrojem k propagaci 

komunistického režimu, myšlenek a také nástrojem k obhajobě komunistické politiky. Pietní 

vzpomínky, tryzny, či tzv. lidické poutě se staly příležitostí k propagaci aktuálních politických 

otázek a prezentaci správných rozhodnutí vládnoucí strany. Nacistická zločinnost v Lidicích 

se stala triumfem v rukávu komunistické moci. U příležitosti setkání k uctění památky 

                                                 
1 ČTK, 10. června 1942 – publikováno též:  Lidice, příběh české vsi, Stehlík Eduard, V Ráji, Praha 
2004, str. 84 
2 Osobní setkání v Památníku Lidice s dívkou z Chile, jménem „Lidice Alvarez Dio“, 24. srpen 2009.   
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mrtvým, byl využíván akt zvůle nacistického Německa v projevech řečníků vždy 

v souvislostech s podporou východní politicky a naopak negativním pohledem na 

kapitalistickou část světa. Na pietních vzpomínkách se soustředily desítky tisíc lidí, kteří 

přicházeli a přijížděli z celé republiky, organizováni, jako ze škol, z práce, tak z různých 

dalších spolků a svazů.  

Pietní vzpomínky, tryzny, poutě byly organizovány vždy v podobném duchu. Mnoho 

účastníků vzpomínek do Lidic přicházelo z jednoho důvodu a to: museli. Rodiče a generace 

mých rodičů (dnešní padesátníci) do Lidic přicházeli povinně, pěšky z Kladna. Na pietní 

vzpomínku z Kladna a mnoha dalších škol z okolních obcí přicházeli všichni žáci a studenti, 

škola byla v ten den uzavřena3, resp. všichni se účastnili pietní vzpomínky, některé vybrané 

děti, které navštěvovaly pionýra, stály čestnou stráž u hrobu lidických mužů. Z rozhovorů 

s pamětníky lze i vysledovat, že byla určitá pravidla, nepsaná – pokud jel nějaký zájezd 

například na hrad Křivoklát – „musel“ zastavit i v Lidicích4. Mnoho organizovaných  

autobusů přijíždělo z celé republiky, ze všech velkých i menších závodů a fabrik. Určitým 

lákadlem pro účastníky pietní vzpomínky byl i trh, resp. nabízené zboží na parkovišti u 

lidického areálu – vždy zde byly nejdříve v celé ČR prodávány brambory, jahody a další 

plodiny5. Proto často i s úsměvem můžeme zaslechnout od pamětníků, že lidická pouť se stala 

skutečně poutí.     

Pietní vzpomínky a Lidice byly navštěvovány v obrovském množství během let 1945 

až 19896. O roce 1989 se však na Lidice zapomínalo. Političtí představitelé vydali rozhodnutí, 

že se o Lidice má starat místní obecní úřad. Tedy veškeré výdaje spjaté s údržbou a provozem 

muzea a pietního území (včetně péče o Růžový sad) musela být hrazena z obecního rozpočtu, 

který nebyl nijak výrazně vyšší než rozpočet jakékoliv jiné obce a tak můžeme říci, že politici 

podruhé pohřbili Lidice. Svým rozhodnutím de facto rozhodli o konci Růžového sadu. 

Vzhledem k tomu, že byla potřeba téměř každodenní údržba sadu, nebylo v silách místních 

zastupitelů sad uchovat. Zahraniční návštěvníci utrpěli šok, když se vydali na výlet do Lidic a 

místo světoznámého sadu spatřili obrovskou „skládku“, zarostlou keři a dalšími plevely.   

Lidice byly po dobu komunistické moci každoročně zneužívány a právě spojení Lidic 

a komunistické strany se Lidicím stalo osudným. I když bylo po revoluci prezentováno, že 

                                                 
3 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28. 3. 2009, která se do Lidic přivdala v roce 1982. Viz 
příloha na CD. 
4 Zjištěno při rozhovoru s Václavem Zelenkou, dne 16.1.2010, lidickým dítětem, porevolučním 
starostou, viz příloha na CD.  
5 Na tomto faktu se shodují všichni narátoři.  
6 Statistika návštěvnosti získaná z Památníku Lidice, oficiálně vedeno v evidenci v době komunismu 
cca 250 000 návštěvníků za rok. V roce 2008 byla návštěvnost například 30 000osob. 
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Lidice nejsou komunistickou obcí, historie mluvila jinak. Jedna z lidických žen působila jako 

předsedkyně Svazu žen a mnoho dalších se účastnilo různých akcí, které komunistickou 

stranu podporovaly. Ženy se rovněž rozhodly a údajně jednomyslně usnesly, že v Lidicích 

nesmí žít Josef Horák a Josef Stříbrný (dva vojáci z Lidic, kteří byli v době tragédie na 

výcviku v Anglii, v povědomí lidických přeživších žilo, že se tragédie stala kvůli nim).  

I když byly Lidice v roce 1995 vyhlášeny národní kulturní památkou, až v roce 2000 

zejména díky iniciativě ministra kultury Pavla Dostála a Miloše Zemana se Lidice opět 

dostaly do popředí zájmu veřejnosti a byla zřízena příspěvková organizace ministerstva 

kultury – Památník Lidice. V roce 2000 se rovněž podařilo umístit na lidické pietní území 

poslední bronzové sochy lidických dětí, jenž tvoří „Pomník dětským obětem války“, který od 

roku 1969 vytvářela akademická sochařka Marie Uchytilová a které dokončil její manžel 

Václav Hampl. V roce 2001 byl obnoven Růžový sad přátelství a míru díky akce „Růže pro 

Lidice“, kdy bylo shromážděno mnoho financí a růžových keříků, které pomohly k obnově 

velmi zpustlého sadu. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na poválečný vývoj a každodenní život 

v obci. Zkoumané období bude od roku 1945 a první pietní vzpomínky v Lidících až do 

převratu v roce 1989. Samozřejmě s přesahem do dnešní doby. Ráda bych v DP nazačila i 

vývoj Lidic po roce 1989, který budu zkoumat v rámci disertačního projektu na FFUK od 

října 2010.  

Pramennou základnou mi byly zejména rozhovory s pamětníky, dobový tisk a archivní 

prameny – zejména Fond Společnosti pro obnovu Lidic uložen v SOaK Kladno a prameny 

týkající se Lidic a osobnosti Barnetta Strosse z archívu ve Stoke on Trent a Národním archívu 

v Londýně. Přesto nejdůležitějším pramenem mi byli vzpomínky pamětníků, potože literatura 

k poválečnému vývoji Lidic neexistuje.  

V rozhovorech s pamětníky, obyvateli Lidic (lidické děti, ale také provadné ženy do 

Lidic a další obyvatelé Lidic), jsem se pokusila zjistit, jak se žije v obci, která byla známa po 

celém světě a kladenými otázkami se pokusila objasnit, zda život obyvatel byl nebo dokonce 

stále je nějakým způsobem výjimečný.  V doplňujících otázkách jsem se zaměřila zejména na 

vnímaní života v Lidicích místními obyvateli, na jejich zážitky z pietních vzpomínek, na 

vzpomínky na Barnetta Strosse, na otázku zneužití Lidic komunistickým režimem a rovněž na 

každodenní  život v Lidicích. V neposlední řadě jsem podrobila analýze i materiály týkající se 

Společnosti pro obnovu Lidic. Druhým problémem, na který jsem se ve své diplomové práci 

zaměřila, byla místní vzpomínková kultura a vnímání pietních vzpomínek samotnými 

9 
 



obyvateli Lidic. Pramennou základnou pro mě byl dobový tisk – zejména Rudé právo, Právo 

lidu a britský deník Sential.  

 Bohužel v rámci diplomové práce byly rozhovory vedeny pouze se šesti narátory 

z Lidic a se dvěma z Anglie. Vzhledem k tomu, že v Lidicích stále žije 11 lidických žen, 16 

dětí a mnoho dalších obyvatel, jejichž příběhy a zkušenosti s životem v obci by bylo zajímavé 

podchytit, nahrát a analyzovat, rozhodla jsem se v tématu pokračovat v rámci projektu 

doktorské disertační práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a věnovat se zajímavé 

problematice a to poválečnému vývoji v obci Lidice se zaměřením na vývoj a směřování obce 

po roce 1989.  
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST 
 

2.1. Zasazení tématu Lidic do literatury 
 

Literatura k tématu tragédie v Lidicích je poměrně obsáhlá. Autoři se zajímavému a 

tragickému tématu věnují ihned po skončení druhé světové války. Již v roce 1945 vychází 

brožura „Lidice, čin krvavého teroru a porušení zákonů a základních lidských práv“7 a 

„Lidice“8. V roce 1946 je to pak brožurka „…a muži byli zastřeleni – památník lidickým 

mužům“9 a mnoho dalších publikací vyšlo v následujících letech.    

Jak jsem již uvedla, o Lidicích bylo napsáno mnoho publikací, které jsou však spíše 

pojaty jako populárně naučná literatura, která se zaměřuje zejména na tragédii v Lidicích, 

poválečný vývoj Lidic nalezneme pouze okrajově v některých novějších publikacích např. 

Eduarda Stehlíka, nebo v beletristicky zpracované formě u Přemysla Veverky. Odborná 

publikace věnující se lidickým událostem po roce 1945 dosud nebyla vydána.  

Zřejmě dlouho nejznámější kniha, která vyšla v několika vydáních je publikace 

Vladimíra Konopky „Lidice“10  a „ Zde stávaly Lidice“11, která rovněž i částečně reflektuje 

vzpomínky přeživších. 

Mezi nejnovější a čtenářsky nejoblíbenější publikace patří obě knihy autora 

vojenského historik pplk. Eduarda Stehlíka, který vydal publikaci s názvem „Lidice - Příběh 

české vsi“12 a volné pokračování „ Lidická vzpomínání“13, obě knihy jsou velmi oblíbené 

zejména díky použití mnoha fotografií a vykreslení osudů konkrétních rodin.  

Příběhem lidických dětí se zabývá publikace „Osudy lidických dětí“, které podle 

vyprávění lidických žen a dětí sepsala Jolana Macková a Ivan Ulrych.14 Populární publikací 

se stala rovněž vzpomínková kniha nejmladší lidické ženy, nejstaršího lidického dítěte, paní 

Jaroslavy Skleničkové, která si sepsala svůj příběh pro svou rodinu, ale nakonec se rozhodla 

                                                 
7 Louda, Vlastimil: Lidice. Čin krvavého teroru a porušení zákonů i základních lidských práv, 
Ministerstvo vnitra, Praha 1945. 
8 Merhout, Cyril: Lidice, Ministerstvo informací, Praha 1945.  
9 …a muži byli zastřeleni – památník lidickým mužům, Společnost pro obnovu Lidic, Praha 1946.  
10 Konopka, Vladimír: Lidice,  Mír, Praha 1953 (a další vydání) 
11 Konopka, Václav: Zde stávaly Lidice, Naše vojsko, Praha1959. 
12 Stehlík, Eduard: Lidice – Příběh české vsi, V Ráji, Praha 2004.  
13 Stehlík, Eduard: Lidická vzpomínání, Praha 2007. 
14 Macková, Jolana – Ulrych, Ivan: Osudy lidických dětí, VEGA – L, Nymburk 2003. 
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dílo publikovat. Kniha „Jako chlapce by mě zastřelili“15 se již dočkala druhého vydání v roce 

2010 a i překladu do německého jazyka v roce 2008. 

Další literatura se dá považovat spíše za beletristickou. Jedná se zejména o publikace 

spisovatele literatury faktu pana Přemysla Veverky, který působil v Památníku Lidice jako 

historik a spisovatel v období 2006-2009. Z jeho tvorby bych jmenovala publikaci „ Jak se 

chodí do Lidic“16, jedná se o soubor literárních statí, črt a sloupků o neumírajících Lidicích. 

Autor svými reflexemi znovu oživuje osudy některých obyvatel Lidic. I když autor ctí některá 

fakta, bohužel používá i fantazijních postupů. Další publikací Přemysla Veverky je publikace 

„Poutníkův lidický průvodce“17, kde se autor jako poutník vydává do starých Lidic, aby 

prošel virtuální obcí a osvětlil jakému si druhému, nezkušenému „já“, co se tady tenkrát stalo 

za tragédii a jak se v Lidicích žilo. 

Další zajímavou publikací je soupis statí spisovatelů, pamětníků a historiků s názvem 

„Lidice, Lidice, Lidice!  Očima pamětníků a autorů literatury faktu“18, zde nalezneme kromě 

beletristických příspěvků autorů literatury faktu např. Přemysla Veverky i zajímavé příspěvky 

faktografický správné např. autorů Roberta Kvačka, Ivana Brože, Eduarda Stehlíka a Milouše 

Červencla, současného ředitele Památníku Lidice. 

  Jednou z badatelsky nejdůležitější publikací je zejména bibliografie „Lidice 1942-

2002“19, kde se kolektiv autorů v čele Janou Mariánkovou pokusil sepsat soupis publikací, 

uměleckých děl a dokumentů v rešerších domácích a zahraničních institucí, které nějakým 

způsobem zachycují lidickou tragédii.     

 Poválečnému vývoji se věnuje pouze autorka Pavla Štěpánková ve své magisterské 

diplomové práci s názvem „Společnost pro obnovu Lidic - (1945) 1946-1959“, kterou 

obhájila v roce 2006 na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Autorka pracuje 

s bohatou základnou pramenů fondu Společnosti pro obnovu Lidic, které jsou uloženy ve 

Státním okresním archívu v Kladně a s fondem Ministerstva vnitra – referát „L“ - fond 

Národního archivu z oddělení ministerstva vnitra, tzv. referátu „L“, které vyřizovalo agendu 

Společnosti.  

 
 

                                                 
15 Skleničková, Jaroslava: Jako chlapce by mě zastřelil – příběh nejmladší lidické ženy, Prostor, Praha 
2006.  
16 Veverka, Přemysl: Jak se chodí do Lidic, VEGA-L, Nymburk 2008.  
17 Veverka, Přemysl: Poutníkův lidický průvodce“, VEGA-L, Nymburk 2009. 
18 Lidice!:očima pamětníků a autorů literatury faktu, Pražská vydavatelská společnost s.r.o., Praha 
2009 
19 Mariánková, Jana a kol.: Lidice 1942-2002 : soupis publikací, dokumentů a uměleckých děl v 
rešerších domácích a zahraničních institucí, VEGA-L, Libice nad Cidlinou 2002 
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2.2. Metoda orální historie 

„Naslouchat hlasům paměti“, tak zní název nejnovější publikace o teoretických a 

praktických aspektech orální historie. Do paměti se celý život ukládá nepřeberné množství ať 

už potřebných nebo nepotřebných informací. Ukládají se zde individuální zkušenosti i 

představy z minulosti, dále se zde ukládají informace ze školy, z médií, rovněž jsou zde 

uložena fakta z výuky dějepisu. My, badatelé, přicházíme k pamětníkovi, abychom s ním 

vedli rozhovor, který se stane pramenem pro naše bádání. Využíváme jeho paměť a snažíme 

se pamětníka dovést k rozpomenutí na události, které se staly před mnoha lety. Pamětník však 

není archivní dokument, který podrobíme analýze a následně odložíme. Pamětník je člověk, 

který má samozřejmě city a každé vzpomínání na často těžké životní období je pro něj velmi 

náročné. Proto musíme respektovat nejenom pravidla pro správné vedení rozhovoru, ale 

hlavně etická pravidla. Každá práce s lidmi je velmi náročná a zvlášť v našem případě, kdy 

pracujeme s citlivými údaji, je zapotřebí velké porozumění, opatrnost a citlivý přístup. 

   

2.2.1.   Historický vývoj  OH 

Vyprávění je jedna z nejstarších forem lidské komunikace, vyprávění bylo nejprve 

jedinou formou uchování minulosti do současnosti a budoucnosti. Nejprve se ústně předávaly 

příběhy hrdinů, legendy, báje, ale i písně. Samozřejmě během postupu dějin se příběhy začaly 

zapisovat, ale přesto se dále příběhy ústně tradovaly.  Mluvené slovo se stalo již na počátku 

antického světa velmi důležitým pramenem pro historiky, což je patrné například u 

Thúkydida, kterému se svědectví přímých svědků stalo základem jeho díla. Až v 19. století 

začal převrat, zakladatelé historie jako vědy se domnívali, že výpovědi pamětníků jsou velmi 

subjektivní pramen a tak se začala osobní výpověď spojovat se slovy jako nepravdivý a 

nedůvěryhodný... Historici se přiklonili k archivním materiálům, které považovali za 

objektivnější. Mnoho laiků i odborníků dodnes kritizuje věrohodnost nejenom výpovědí 

pamětníků, ale i jiných pramenů subjektivní povahy. Neuvědomují si však, že rovněž archivní 

prameny nemohou být objektivní. Vzhledem k tomu, že se většinou nezveřejňuje pouze 

dokument, ale interpretace předkládaného textu. Záleží tedy vždy na tom, jaké otázky si autor 

klade, jak si na ně nalezne odpověď… jak si dokument vyloží. Vždy se tedy jedná o 

subjektivní interpretaci historika, autora. 
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Mýtus pramene se opírá o představu, že je to pramen, z něhož historické poznání vychází. Asi 

není třeba dokazovat, že tomu tak není - pramen sám o sobě k poznání historické skutečnosti 

nestačí, nikdy nestačil a ani stačit nebude. Pramen je konstrukt vytvořený jistou koncepcí 

historického poznání, tedy historické vědy. A jako takový už sám v sobě obsahuje 

mimopramenné informace, pominu-li prostou skutečnost, že k tomu, abychom mohli pramen 

interpretovat, potřebujeme další nemalý informační rezervoár.20

 

V roce 1938 se ve Spojených státech amerických započalo s tzv. demokratizací dějin. 

Za zakladatele tzv. oral history lze považovat novináře Allana Nevinse. Právě v roce 1938 se 

rozhodl začít se systematickým výzkumem zachycujícím životy významných Američanů. 

Druhá světová válka samozřejmě tento trend zpomalila a až v roce 1948 bylo založeno první 

centrum orální historie na univerzitě of Columbia. V roce 1977 bylo těchto center přes 1000. 

V roce 1967 byla založena Louisem Starrem „Oral history association“. Cílem orální historie 

bylo zejména zaplnit bílá místa v dějinách, které nebyly doposud prozkoumány. Vzhledem 

k tomu, že orálně-historických center bylo stále více, i uvnitř asociace se začaly vyvíjet 

odlišné přístupy k této metodě. Zakladatel OH Allan Nevins se zaměřil na elitní vrstvy a 

snažil se zaplnit mezery v dějinách, zatímco William Thomas svou pozornost obrátil na nižší 

vrstvy amerických velkoměst a sledoval jejich životní podmínky. W. Thomas je rovněž znám 

díky svému slavnému citátu: „ Opusťte knihovny, vzhůru do terénu!“.  

Vzhledem k tomu, že s pamětníky pracovalo stále více historiků, žurnalistů, sociologů 

a etnologů, musela vzniknout určitá pravidla pro používání orální historie. Jedná se o práci 

s lidmi a proto je zapotřebí respektovat nejenom etická pravidla, ale i metodologii, aby 

rozhovory, které získáme, mohly být následně použity jiným badatelem.  

V České republice pro orální historii byl zlomový rok 2000, kdy bylo založeno 

Centrum orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.  V roce 2007 byla založena 

Asociace orální historie, jejíž současný hlavní cíl je organizace světové konference orální 

historie v roce 2010 v Praze. Zakládajícími členy byli jak jednotliví badatelé z celé České 

republiky, tak i mnoho organizací, které s metodou orální historie pracují. Jedná se zejména o 

odborná pracoviště na univerzitách, ale také o Romské muzeum v Brně, Český svaz 

                                                 
20 Zdeněk Beneš: Historie na vysokých školách – jak a k čemu? Přednáška pronesená 7. listopadu 
2001 na 4. historickém diskusním fóru v AV ČR v Praze. Staženo dne 9. července 2008 na 
http://www.clavmon.cz/archiv/polemiky/prispevky/Benes4hdf.htm. 
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bojovníku za svobodu na Kladně a mnoho dalších. Z univerzit se nejvíce o rozšíření metody 

orální historie zasloužila Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde působí i 

český „ zakladatel“ a předseda jak centra, tak asociace orální historie – doc. Miroslav Vaněk.  

V roce 2008 byla dokonce udělena akreditace pro FHS UK na obor: Orální historie - 

Soudobé dějiny. I když se stále mezi lidmi, ale i v řadách odborníků objevují rozporné názory 

na metodu orální historie, poukazující na nevěrohodnost takto vzniklého pramene, získává si 

orální historie stále více stoupenců. Myslím, že již historie ukázala, jak důležité je promlouvat 

s lidmi a domnívám se, že právě pocity a vnímání účastníků pomohou historikům odkrýt 

utajené stránky historických událostí, kam archivní materiály nedosáhnou. 

 

2.2.2.    Příprava a metodika vedení rozhovoru 

Jedním z nejrozšířenějších předsudků o orální historii je to, že na počátku všeho tazatel 

přichází za narátorem a vyslechne si jeho životní příběh, následně ho přepíše a dále s nim 

pracuje. Bohužel tento mýtus je značně rozšířený. Pravda je však naprosto jiná. Příprava 

rozhovoru je nejdelší částí celého projektu. Orální historie je značně časově náročná – 

načítání potřebné literatury, procházení archivních pramenů a nastudování veškerých 

známých informací jak k tématu, tak o skupině, která bude vaším vzorkem, tak i o 

konkrétních narátorech. Při rozhovoru musí badatel znát probíranou historickou etapu, 

případně dějiny instituce, koncentračního tábora atd. Vaše dotazy pak budou s přípravou 

velmi adekvátní a i pro náratora bude příjemné zjištění, pokud zjistí, že o problematice máte 

přehled. Zde je ale opět podstatné nepřevrátit rozhovor na svou stranu – tedy neprezentovat 

své vědomosti, ale nechat opět mluvit narátora, příliš mnoho znalostí může narátora zastrašit a 

nebude Vám chtít vypravovat, protože „ stejně všechno znáte“. Nikdy nevznikne dobrá práce 

– projekt, pokud nebude před samotným rozhovorem předcházet rozsáhlá příprava 

v knihovnách, archívech a i vzpomínkových publikacích. Orální historie je velmi časově 

náročná, zejména pokud Váš projekt obnáší cestování a pokud nemáte dostatek financí na 

zaplacení profesionální přepisovatelky.    

 

2.2.3.   Vedení rozhovoru 

Rozhovor o životním příběhu se nejčastěji vede trojfázový21. V první fázi rozhovoru 

se doporučuje co nejméně zasahovat do vyprávění narátora. Pokud vysloveně narátor tápe, 

můžeme mu pomoci otázkami typu „ A co bylo potom?“, „To je zajímavé a co následovalo?“ 

                                                 
21 M.B. Robertson:  Třídílná struktura-  Oral history guide, Unley, AOHA 2006 .  
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apod. Měli bychom ale myslet na to, že nám jde primárně o výpověď narátora a proto neklást 

příliš mnoho otázek najednou a nechat mluvit pouze samotného narátora. Pokud narátor bude 

mít problémy se souvislým vypravováním, můžeme začít klást otevřené otázky. Je důležité 

během rozhovoru narátora sledovat a povzbuzovat jak očním kontaktem, tak i přitakáváním 

apod.  

 V druhé fázi rozhovoru se zaměříme na konkrétní témata, která jsou pro nás podstatná 

a již klademe doplňující otázky. Druhá fáze rozhovoru má spíše formu interview. Opět platí 

pravidlo, že není cílem získat fakta, ale osobní vzpomínky a pocity. Výhodou druhé fáze 

rozhovoru je již vzájemný vztah narátora a tazatele a pocit důvěry, který tazateli dává širší 

pole kladení otázek. Druhá fáze může být pokračováním rozhovoru prvního, nebo 

prohloubení a rozšíření rozhovoru prvního a nebo odbočení a zaměření na jiná témata, která 

v první fázi rozhovoru nebyla zaznamenávána.  

 Ve třetí fázi rozhovoru se tazatel táže narátora na předem připravené otázky, 

připravené týmem – nebo sám sebou, které tazatelé kladou všem narátorům. Tato fáze bývá 

často součástí druhého rozhovoru.   

Pro správné vedení rozhovoru existuje mnoho pravidel, často jsou čerpána z publikace 

Oral History for the Local Historical Society od Willa Bauma22.  Před vlastním rozhovorem 

je potřeba si uvědomit podle Bauma tyto základní pravidla:  

 

● interview není dialog 

● klást zejména otevřené otázky, zavřeným otázkám typu odpovědi ano/ne se vyvarujte 

● neklást více otázek najednou, vždy jen jednu otázku 

● klást krátké otázky 

● nejprve se tázat na nekontroverzní témata 

● nebojte se chvílí ticha 

● nesoustřeďte se příliš na formu kladení otázek, neformálnost láme bariéry 

● nepřerušujte příběh 

● snažte se od narátora zjistit zejména pocity a názory, nikoliv fakta 

 

A na závěr Baum dodává – Dobrou vizitku si nedělají sami tazatelé, ale jejich rozhovory!    

 

 

                                                 
22 Will Klug Baum: Oral History for the Local Historical Society, American association for State and 
Local History, Nashville 1971, Second edition. 

16 
 



 

 

 

3.  HISTORICKÁ ČÁST 
 

3.1.  Nástup Reinharda Heydricha 

   Na místo říšského protektora Konstantina von Neuratha byl povolán 27. září 1941 do 

Protektorátu Čechy a Morava generál policie v hodnosti SS-Obergruppenführer Reinhard 

Heydrich23. Po vedením Heydricha byl v roce 1939 vytvořen Hlavní úřad říšské bezpečnosti 

(RSHA). Od roku 1939 do roku 1941 se stal Heydrich stíhacím pilotem Luftwaffe. Při jednom 

z bojových letů byl však sestřelen nad nepřátelským územím a po tom, co byl několik dní 

dokonce nezvěstný, mu Hitler další lety zakázal. V září 1941 se stal zastupujícím říšským 

protektorem a usadil se na zámku v Panenských Břežanech. Mezi jeho nejvýraznější a 

nejznámější projevy xenofobie patří zejména projekv po jeho nástupu na místo zastupujícího 

říšského protektora a dále předsedání konference ve Wanssee, která se konala v lednu 1942 – 

na této konferenci bylo oficiálně dohodnuto usmrcení milionu Židů ve vyvražďovacích a 

koncentračních táborech.  

 Heydrichova typická vlastnost byla bezohlednost. Právě tato vlastnost a jeho zapojení 

do plánů nacistů na rasově čistém impériu a řešení české otázky „Endlösung“24, jež chtěl 

Heydrich začít co nejdříve v Protektorátu Čechy a Morava, byly jedny z hlavních důvodů, 

proč se Hitler rozhodl právě pro Heydricha.  

 Heydrich se snažil podchytit odbojovou činnost na území Protektorátu a s patřičným 

opařením začal hned 27. září 1941 -  nechal zatknout předsedu vlády generála Aloise Eliáše, 

nechal zřídit stanné soudy v Praze a Brně (od tohoto soudu člověk mohl odejít pouze se třemi 

rozsudky: osvobození, předání gestapu, resp. odeslání do koncentračního tábora a trest smrti) 

a vyhlásil stanné právo a zákaz vycházení. Heydrich oslabil pravomoci protektorátní vlády a 

podchytil si všechna ministerstva svými nastrčenými příslušníky gestapa, kteří nakonec vládli 

samotným ministerstvům. Heydrich se pokoušel oslabit odboj v Protektorátu, avšak sabotážní 

akce se nadále prováděly a čím se tlak a represe zvyšovaly, tím aktivnější byli odbojáři. 

K největšímu zničení odboje a hlavně vazeb mezi různými složkami odboje došlo až po 

atentátu na Heydricha, po 27. květnu 1942.    

                                                 
23 Narozen 7. března 1904 v Halle and der Salle a zemřel 4. června 1942 v Praze.  
24 http://klempera.tripod.com/heydrich.htm, projev R. Heydricha ze dne 2.10.1941, staženo dne 10. 
ledna 2010. 
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 Heydrich se po celou dobu svého velení v Protektorátu snažil dosáhnout svého cíle, 

jenž předestřel ve svém projevu v září 1941 a to řešení českého národa. Na jaře v roce 1942 

v Protektorátu probíhala tzv. „rasová inventura“25 obyvatel. Tato inventura měla určit, jaké 

procento Čechů je vhodné k poněmčení. První fáze inventury se týkala dětí a probíhala 

v rámci lékařského vyšetření proti tuberkulóze. Různé měření probíhalo pomocí tabulek, kde 

bylo uvedeno, jaká je nejvhodnější barva kůže, vlasů, očí atd. Tímto speciálním měřením 

prošly i lidické děti. 

3.2.  Atentát na Reinharda Heydricha 

Po nástupu Reinharda Heydricha do Protektorátu a zavraždění mnoha významných 

představitelů odboje a národa -  například zavraždění vedení Obrany národa armádního 

generála Josefa Bílého a velitele Zemského velitelství Čechy generála Huga Vojty a mnoha 

dalších, se rozhodlo v exilové vládě v čele s Edvardem Benešem o okamžitém jednání, reakci. 

Již 2. října 1941 začaly probíhat přípravy na operaci, která dostala krycí jméno 

„ANTHROPOID“. Z dochovaného zápisu z porady ze dne 3. října 194126, je jasné, že již 

v tuto dobu bylo rozhodnuto, kdo byl k provedení atentátu vybrán – rotmistr Josef Gabčík a 

rotný Karel Svvoboda, který se zranil při výcviku a nakonec ho nahradil rotmistr Jan Kubiš a 

rovněž byl již vybrán Reinhard Heydrich jako oběť atentátu (nejprve se uvažovalo o K.H. 

Frankovi) 27. Edvard Beneš se později rozhodl ustoupit od atentátu, ale šéf čs. zpravodajské 

služby plukovník František Moravec v přípravách operace pokračoval ve spolupráci s britskou 

Special Operations Executive.  

Operace „ANTHROPOID“ byla plánována zejména proto, aby český národ ukázal své 

odhodlání bojovat proti nacistickému Německu a rovněž aby ukázal, že spojení mezi 

domácím odbojem a exilovou vládou v Londýně není přerušeno. Edvard Beneš potřeboval, 

aby ostatní národy konečně oduznaly Mnichovskou dohodu a on si zajistil respekt 

zahraničních velmocí. 

     Vysazení skupiny „ANTHROPOID“, zpravodajské a spojovací skupiny „SILVER A“ a 

„SILVER B“ byly vysazeny 29. prosince 1941. Nejdůležitější byla skupina 

„ANTHROPOID“, která měla za úkol provést atentát na Reinharda Heydricha (Jan Kubiš a 

Jan Gabčík). Skupinu „SILVER A“ tvořili nadpor. Alfréd Bartoš, rotmistr Josef Valčík a 

                                                 
25 Stehlík, Eduard: Lidice, příběh české vsi, V Ráji, Praha 2004, str. 57. 
26 Stehlík, Eduard: Lidice, příběh české vsi, V Ráji, Praha 2007, str. 61.  
27 Kural, Václav: Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve velkoněmecké říši a cesta k odsunu 
(1938 – 1945). Praha, Ústav mezinárodních vztahů 1994, s. 186. 
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radiotelegrafista Jiří Potůček, „SILVER „B“: rotný Jaroslav Zemek a četař Vladimír Škácha. 

Jan Gabčík a Jan Kubiš byli připraveni provést atentát co nejdříve, ale jejich rozhodnutí 

zmařilo několik okolností – ani jedna skupina nebyla vysazena na správném místě, skupina 

ANTHROPOID byla vysazena na místo jižně od Plzně – u obce Nehvizdy na východě od 

Prahy, ale zejména po představení plánu o atentátu představitelům domácího odboje zjistili, 

že s ním domácí odboj nesouhlasí a to zejména kvůli následkům, jež by měly pro český odboj 

a vůbec celý český národ dalekosáhlé následky. Edvard Beneš však dále obhajoval důležitost 

provedení atentátu a vzhledem k tomu, že se Gabčík s Kubišem dozvěděli informaci o tom, že 

by měl Heydrich odjet ze země, Gabčík s Kubišem se rozhodli zaútočit v 10.35h. 27. května 

1942, kdy se měl zastupující protektor vracet z Panenských Břežan do Prahy. Atentát se 

uskutečnil v ostré zatáčce do ulice V Holešovičkách. Janu Gabčíkovi bohužel selhal samopal 

STEN a tak Jan Kubiš hodil bombu pod kola mercedesu. I když Kubiš minul svůj cíl, 

Heydrich byl zraněn a i když nejprve nevypadalo jeho zranění vážně, nakonec zraněním 

podlehl dne 4. června 1942. Zřejmě podlehl na otravu krve z poranění sleziny.  

 K. H. Frank se ujal velení a ihned vyhlásil stanné právo v Praze, zákaz vycházení od 

21h. do 6h. ranní, naprosté uzavření Prahy a vyhlášení stanného práva. Rovněž Hitler oznámil 

Frankovi opatření, která musí platí po dobu léčení R. Heydricha. Mezi opatření například 

patřilo: do Heydrichova uzdravení povede agendu říšského protektora K. H. Frank, Frank 

nesmí jezdit bez policejního doprovodu, bude vypsána odměna 1 milion říšských marek na 

dopadení pachatelů, za poskytnutí pomoci pachatelům bude každý zastřelen i s celou svou 

rodinou, jako odvetné opatření má být zatčeno a popraveno 10 000 Čechů, především ti, kteří 

jsou nějakým způsobem politicky nevhodní nebo již jsou ve vazbě.28 Přesto, ačkoliv Hitler 

sdělil Frankovi, že je pověřen velením on, již 27. května 1942 se v Praze objevil Kurt 

Daluege.  Ve skutečnosti však velení i přes své pravomoce Daluege přenechal Frankovi. Dne 

28. června 1942 navštívil Frank Hitlera a zde Frank požádal, aby nebylo popraveno 10 000 

lidí, jak Hitler požadoval, protože by to značně zkomplikovalo běžný chod v Protektorátu. 

Hitler tedy souhlasil s tím, že budou fungovat stanné soudy a bude probíhat pátrání po vrazích 

Heydricha. Během následujícího měsíce bylo stannými soudy posláno na smrt 133129 osob a 

vypálena obec Lidice a Ležáky. Zatčení a odsouzení k trestu smrti hrozilo těm, kteří do 24 

hodin neohlásí na úřadech nepřihlášené osoby, a také těm osobám, které budou třeba pouze 

schvalovat atentát. Denně byly vyvěšovány po městech seznamy popravených a čteny dlouhé 

                                                 
28 Amort, Čestmír: Heydrichiáda, Naše vojsko, Praha 1965, s. 39 – 40; 
29 Amort, Čestmír: Heydrichiáda, Naše vojsko 1965, Praha,  Dokument č. 56,  s. 301 – 303. 
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seznamy jmen popravených rozhlasem. I když byla vyhlášena rozsáhlá pátrací akce, která 

měla najít stopu vedoucí k zatčení atentátníků, gestapo po Praze nenašlo nic. Při dalším 

pátrání po ukrývajících parašutistech gestapo dostalo zajímavou zprávu z gestapa z Kladna. I 

když se jednalo o falešnou stopu, přesto to byla stopa, které se gestapo okamžitě začalo 

věnovat a tak začala obrovská souhra náhod, která vedla až ke zničení obce Lidice.  

 

3.3.  Proč byly vybrány Lidice   

Naprostá shoda náhod vedla příslušníky gestapa do Lidic. Vše začalo dne 3. června 

1942, kdy do továrny „Palaba“ ve Slaném přišel dopis pro zaměstnankyni Annu 

Maruszczáková, která však zrovna byla nemocná. Majitel továrny Jan Jaroslav Pála, ač to 

nikdy nedělal, otevřel dopis a tam bylo napsáno: 

 

„Drahá Aničko, promiň, že Ti píši tak pozdě a snad mě pochopíš, neboť víš, že mám mnoho 

starostí. Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. Onoho osudného dne jsem spal někde na 

Čabárně. Jsem zdráv, na shledanou tento týden a pak se již neuvidíme, Milan“. 30

 

Můžeme říci, že tento dopis odstartoval celý koloběh událostí a zvláštní okolností, které 

nakonec gestapo vedlo k tomu, že Lidice zničili. Dopis se totiž majiteli továrny zdál 

podezřelý, obrátil se proto na bezpečnostní složky a ještě tentýž den gestapo zatklo 

v Holousích nedaleko Kladna Annu Maruszczákovou a druhý den i Václava Říhu, který dopis 

napsal. Jednalo se o milenecký pár, Václav Říha byl však ženatý a s mladou dívkou udržoval 

mimomanželský vztah. Snažil se být pro Annu zajímavější, a tak se rozhodl, že bude 

předstírat odbojovou činnost. Bohužel Anna na gestapu vypověděla i to, co gestapu přineslo 

stopu do Lidic a to konkrétně slova o tom, že jí Říha požádal, aby pozdravovala v Lidicích od 

Josefa Horáka. Gestapo samozřejmě ihned zjistilo, že dva muži z Lidic jsou od roku 1939 

nezvěstný a to Josef Horák a Josef Štříbrný. Navíc gestapu v dubnu zajatý parašutista Viliam 

Gerik potvrdil, že Josef Stříbrný absolvoval ve Velké Británii paravýcvik.       

 Gestapu zapadaly kousky mozaiky a domnívali se, že jsou zcela jistě na stopě 

atentátníků. Dne 4. června 1942, v noci, proběhla razie na Čabárně, kde se nejdříve domnívalo 

gestapo, že se parašutisté ukrývají, ale byli neúspěšní, proto se vydali ještě do Lidic, kde 

proběhly první domovní prohlídky a byli zatčeni rodinný příslušníci rodin Stříbrných a 

Horákových. Obyvatelé Lidic se domnívali, že se jedná o nějakou běžnou prohlídku vesnice, 

                                                 
30 Stehlík, Eduard: Lidice, příběh české vsi, V Ráji, Praha 2007, str. 70, nebo Konopka, Václav: Zde stávaly 
Lidice, Naše vojsko, Praha 1978, s. 21.  
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protože po smrti Heydricha slýchávali, že se podobné věci dějí. Netušili, že již za 5 dní se  

jejich život velmi razantně změní.  

Přesto ani následné zničení obce Lidice nepřineslo žádné stopy k dopadení pachatele a 

tak byla vyhlášena milost těm, kteří prozradí úkryt parašutistů. Na gestapo po celé republice 

přišlo mnoho oznámení, avšak nikam nevedla. Až oznámení parašutisty, Karla Čurdy, který 

sdělil, že se atentátníci skrývají v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici 

v Praze, dovedla gestapo k cíli. Parašutisté po dlouhém obléhání gestapem a boji, zvolili smrt.  

     Někdy je uváděno, že o lidických vojácích, kteří byli na výcviku v Anglii, hovořili i 

jiní zadržení odbojáři, mezi nimi právě i Gerik.  

 

3.4.  Ničení Lidic 

Při první prohlídce vesnice, která se uskutečnila dne 4. června 1942, ve vesnici 

příslušníci gestapa nic významného nenalezli (snad pouze nějakou vzduchovku). Zástupce 

velitele kladenského gestapa Thomsen následně odeslal zprávu o negativních výsledcích do 

Prahy.  

Přesto 9. června 1942 v 19,45h. zavolal z Berlína K. H. Frank na pražské gestapo 

veliteli Horstu Böhmovi a sdělil rozkaz Adolfa Hitlera: 

 

● obec Lidice úplně vypálit a srovnat se zemí 

● všechny dospělé muže zastřelit 

● všechny ženy deportovat do koncentračního tábora 

● děti, které je možno poněmčit shromáždit a dát do rodin SS do Říše, zbytek vychovat jinak 

 

Takto zněl oficiální rozkaz, Horst Böhme společně s ředitelem kladenského gestapa Haraldem 

Wiesmannem, Hansem Ulrichem Geschkem a podplukovníkem četnictva Vítem ihned přešli 

k naplnění rozkazu. Ještě téhož večera si zřídili velitelství v domě rodiny Doležalových, který 

byl nejkrajnějším domem v obci směrem na Buštěhrad. Lidický starosta Hejma gestapu 

odevzdal veškeré doklady a dokumenty obce a záznamy z matriky, podle které si gestapo 

kontrovalo všechny občany Lidic. Skupiny gestapáků obešli všechny domy ve společnosti 

příslušníků Schutzpolizei a budili občany Lidic – se sdělením, že se mají obléknout a vzít si 

cenné věci, poté je vyhnali ven z domů.  

 S naplňováním daných rozkazů se začalo kolem půlnoci v noci z 9. – 10. června 1942.  
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Ženy s dětmi byly shromážděny nejdříve v budově školy a muži směřovány do Horákova 

statku. Ženy s dětmi byly následně odváženy do kladenského gymnázia, podle vzpomínek žen 

to bylo v 6 hodin ráno, zrovna houkali směnu na Poldovce.     

 Loučení s muži probíhalo u každé rodiny jinak. Některé rodiny jakoby cítily, že jsou 

spolu naposledy a loučení bylo smutné a bolestivé. Další rodiny si pouze řekli pozdrav a muži 

říkali „za chvíli se uvidíme“. Bohužel, tyto společné okamžiky byly poslední. 

 Za muže byl považován již hoch od 15 let. Společně s muži tedy do Horákova statku 

šli na smrt i děti. Po odvezení dětí a žen se připravilo v Lidicích popravčí komando. Vybíral 

sám velitel Schutzpolizei z Halle nad Sálou (rodiště Reinharda Heydricha). Muži byli 

z Horákova statku vyváděni nejdříve ve skupině po 5 poté po 10, aby práce utíkala rychleji. 

Vraždění probíhalo až do odpoledních hodin.31 Celkem 173 mužů bylo na zahradě Horákova 

statku u Novákovic stodoly popraveno. Mužům nebyly zavazovány oči, ani svazovány ruce 

ani nohy, každý šel před popravčí četu a dostal dvě rány do srdce a jednu do hlavy. Jako 

pojistku ještě na závěr každý muž dostal ránu do hlavy. Postupně přicházející muži vždy 

viděli, co je čeká – za nimi ležela těla mrtvých sousedů a známých. 

Ženy a děti byly na Kladně v tělocvičně gymnázia vězněny po 3 dny. Mezitím 

probíhalo měření a popisování všech dětí. Gestapo nakonec uznalo schopné poněmčení pouze 

tři děti – Václava Zelenku, Hanu Špotovou a Hanku Špotovou. 12. června 1942 nastalo další 

hrozné loučení, odtrhávání matek od dětí. Oficiálně bylo ženám sděleno, že odjíždí do 

pracovního tábora na nějakou dobu a že ony pojedou vlakem a děti autobusem, aby cesta pro 

ně byla pohodlnější. Samozřejmě zde vznikaly hrozné scény, děti plakaly, maminky také, 

nechtěly opustit své děti. Gestapáci potřebovali zklidnit situaci, a proto několikrát vystřelili do 

stropu, s rozdělováním pomáhalo cca 50 příslušníků Schutzpolizei. Děti dostaly na krk 

cedulku se jménem a evidenčním číslem a byly odvezeny do Polska.  Gestapo odebralo pouze 

dalších sedm dětí, kterým nebyl ještě rok a ty byly odvezeny do kojeneckého ústavu v Praze – 

Krči (Věra Hanfová, Pavel Holešovský, Jiří Müller, Libuše Millerová, Josef Minařík, Jičí 

Pitín a František Černý). 88 dětí bylo převezeno nejprve do Lodže, kde strávily několik dnů a 

zřejmě 4. července 1942 bylo 82 dětí z Lidic zplynováno v Chelmnu nad Nerrem 

v provizorních plynových komorách – nákladních autech, do kterých byl přiváděn výfukový 

plyn. Sedm dětí bylo na místě zcela náhodně vybráno na poněmčení: Marie Doležalová, 

Emilie Frejová, Anna Hanfová, Marie Eva Kubíková, Věra Vokatá a Václav Hanf, bohužel 

                                                 
31 Stehlík, Eduard: Lidice, příběh české vsi, V Ráji, Praha 2007, str. 73. 
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ale byla vrácena Dagmar Veselá, která byla k poněmčení vybrána na Kladně. Rovněž zde 

bylo zavražděno 11 děti z Ležáků, které sem dorazily společně s Dagmar Veselou.  

Ženy byly odeslány do koncentračního tábora Ravensbrück. Z oficiálního rozkazu to 

zřejmé nebylo, ale chybí tam dodatek – na doživotí! Kromě těhotných žen, které nejprve 

odvezli do Prahy, aby zde porodily a poté je přes Terezín poslali za ostatními do 

Ravensbrücku. Čtyři narozené děti však dostaly falešná cizí jména a zůstala umístěna v Krči. 

Pouze jedno dítě z nich se ale bohužel dožilo konce války - Věra (Jana) Müllerová. Další tři 

děti se narodily lidickým ženám až v koncentračním táboře, odkud byly dvě poslány do Krče, 

třetí bylo ihned po porodu usmrceno. Naživu zůstal pouze Jaroslav (Jiří) Korecký. 

Již 10. června 1942 probíhalo ničení a vypalování obce. Díky důkladnosti německých 

gestapáků zůstal zachován unikátní archivní materiál – filmy, které si nechali gestapáci 

natočit od Franze Tremla a Miroslava Wagnera. Nejdříve bylo zamýšleno, že se využije film 

o ničení Lidic k propagandě, ale po tom, co zničení Lidic mělo takový obrovský světový 

ohlas, nacisté ze svých plánů ustoupili… Po zničení vesnice následovaly odklízecí práce tak, 

aby nebylo po Lidicích žádné památky. Odklízení práce trvaly několik let a až 25. září 1944 

oznamoval K. H. Frank, že odklízecí práce definitivně skončily.32  

Již 10. června 1942 byla v tisku otištěna následující úřední zpráva, kde bylo uvedeno 

několik nepravdivých informací (např. při prohlídce Lidic se žádné důkaz nenašly): 

 

„Trestní soud v Čechách:  

Za pátrání po vrazích SS obergruppenführera Heydricha byly zjištěny nezvratné důkazy,          

že obyvatelstvo obce Lidice u Kladna poskytovalo podporu a pomoc okruhu pachatelů,        

kteří přicházejí v úvahu. Příslušný průkazný materiál byl získán přes výslechy bez pomoci 

místního obyvatelstva. Takto projevené stanovisko k atentátu je podtrženo ještě dalšími činy 

Říši nepřátelskými, jakými jsou např. nálezy protistátních tiskovin, skladišť zbraní a munice, 

ilegální vysílačky, jakož i velkého množství obhospodařovaného zboží a okolností,                 

že v aktivních službách nepřítele jsou v zahraničí obyvatelé obce. Vzhledem k tomu,                

že obyvatelé této vesnice svou činností a podporou vrahů SS obergruppenführera Heydricha 

porušili zákony nejhrubším způsobem, byli dospělí muži zastřeleni, ženy odevzdány               

do koncentračního tábora a děti dány do vhodné výchovy. Budovy obce byly srovnány se zemí 

a jméno obce bylo vymazáno.33  

 

                                                 
32 Štěpánková, Pavla: Společnost pro obnovu, Lidic, MU v Brně, Brno 2006, str. 17 
33 Amort, Čestmír: Heydrichiáda. Praha, Naše vojsko 1965, Dokument č. 32, s. 215. 
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     Gestapo dovedlo svůj hrůzný čin až do naprostého konce - shromáždili rovněž sedm mužů, 

kteří v době zatýkání byli na noční směně a odvezli je dodatečně do Kobylis. Do Kobylis 

rovněž byli odvezeni další muži a to dva 15 letý chlapci, kteří šli původně s maminkami a 

rovněž František Pitín, kterému se nejprve podařilo uniknout a Bohumil Pospíšil, kterého 

dovezli z nemocnice. Dne 16. června 1942 bylo zastřeleno dodatečně 26 osob z Lidic, mezi 

nimi i ženy z rodin Horákových a Stříbrných. Celkový počet popravených lidických obyvatel 

v červnu 1942 činil 199 lidí.   

Během dalších tří let však zemřelo ještě mnoho dalších lidických obyvatel a to žen, 

které byly odvezeny do koncentračního tábora Ravensbrück, který se nachází 90km severně 

od Berlína. Do KT Ravensbrück bylo odvezeno 198 žen, konce války se dožilo 144 žen. 

Mnoho jich zemřelo po převozu do vyhlazovacího tábora Osvětim. Starší ženy byly rovněž 

posílány do plynových komor, které byly zřízeny v Ravensbrücku od prosince 1944.  

V Protektorátu Čechy a Morava bylo zničeno mnoho dalších obcí, bezprostředně po 

vypálení Lidic došlo k vypálení Ležáků. Obce, nedaleko Chrudimi, ke které dostalo gestapo 

stopy při výsleších zadržených členů odboje. Ležáky byly jiné od Lidic v tom, že skutečně 

v Ležákách se odbojáři skrývali a dokonce zde ukrývali radiostanici. Velitel gestapa 

v Pardubicích, Clages požádal v Praze o povolení zasáhnout v Ležákách podobným 

způsobem, jako zasáhlo gestapo v Lidicích. Ihned 24. června 1942 byly Ležáky obklíčeny, 

baráky vypáleny a dospělí obyvatelé popraveni v Pardubicích na zámečku (celkem 24 

obyvatel osady Ležáky). 11 dětí bylo deportováno do Lodže a poté do Chelmna. Zajímavé je, 

že se zde zřejmě osud lidických a ležáckých dětí spojil a děti byly zavražděny společně. 

Někteří přeživší děti vzpomínají, jak se v dětském domově setkaly se dvěma vybranými 

dívkami z Ležáků na poněmčení - sestrami Štulíkovic. 

 Jedna skutečnost je neuvěřitelná a dokazuje obrovskou míru solidarity a pochopení 

žen, spoluvězeňkyň v KT Ravensbrück. Ženy až do konce války nevěděly, co se v Lidicích 

stalo, ani co je s jejich dětmi a muži. I když do koncentračního tábora později přijely nové 

transporty českých žen, které o tragédii věděly, nikdo ženám z Lidic nic neřekl. Pokud se 

ženy ptaly v dopisech příbuzným, co se děje v Lidicích, odpověď byla vždy stejná – muži 

jsou jako vy a děti někde v Polsku. Tato obrovská míra solidarity dokázala, že se tolik žen 

z Lidic dožilo konce války. Domnívám se tvrdit po setkání s lidickými, že kdyby o tragickém 

osudu dětí věděly, konce války by se nedožily, skončily by buď v ostnatých drátech, nebo 

v táborové nemocnici, kde by byly zavražděny např. s diagnózou „táborová psychóza“. O 

osudu obce a obyvatel se ženy dozvěděly až na hranicích s Československem, když se vracely 

po osvobození Ravensbrücku domů. Na hranicích vojáci sundali čepice a plakali. 
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    Ihned v červnu 1945 na první pietní vzpomínce bylo vyhlášeno pátrání po lidických dětech. 

Do konce roku 1948 se podařilo nalézt 17 dětí.  

 
 

3.5.   Znovuvybudování obce Lidice 
 

Za druhé světové války bylo zničeno mnoho vesnic v rámci vojenských akcích při postupu 

fronty, Lidice však byly vybrány a zničena zcela úmyslně, aniž by k likvidaci obyvatel či obce 

byly nějaké důvody. Jméno obce Lidice a její zničení bylo vyhlášeno jako oficiální trest za 

smrt říšského protektora Reinharda Heydricha. Lidice se staly ihned symbolem boje proti 

fašismu a Lidice evokovaly u všech států pojmy jako solidarita, mír a pomoc. Ještě v září 

1942 bylo založeno hnutí „Lidice Shall Live“ anglickým lékařem Sirem Barnettem Strossem, 

který zmotivoval horníky z North Strafforshirre a snažil se ihned o pomoc pro Lidice. Prvím 

cílem hnutí se stalo znovuobnovení obce. Samotnému hnutí i zakladateli budu věnovat 

samostatnou kapitolu.  

 Rozhodnutí o výstavbě Lidic padlo dne 6. června 1945 a 10. června 1945 na pietní 

vzpomínce ministr vnitra, Václav Nosek předal dekret o obnovení vyhlazené obce se stejným 

názvem zástupcům kladenského národního výboru.34  

 Aby došlo k naplnění cílu, byla založena Společnost pro obnovu Lidic a Ležáků, jejímž 

zřizovatelem bylo ministerstva vnitra. Samostatnou kapitolu ve své diplomové práci rovněž 

budu věnovat i vzniku Společnosti pro obnovu Lidic a její činnosti. Mimo péče o 

znovuvybudování obce, měla Společnost rovněž na starosti pátrání po lidických a ležáckých 

dětech. Také ale společnost pomáhala ženám při vypořádávání majetkoprávních záležitostí po 

mrtvých mužích, či dětech. Dne 1. srpna 1945 byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž 

na výstavbu Lidic – lhůta k podání návrhu končila k 28. říjnu 1945. V tomto ohledu však 

Společnost pro obnovu Lidic (v tu dobu ještě Přípravný výbor Společnosti pro obnovu Lidic) 

udělala několik zásadních chyb, jako byla například absence stavebního programu 

zadavatelům soutěže. Ke konci října dorazilo 58 návrhů obce, kde byly rovněž 2 návrhy 

z Anglie. Odborné komisi předsedal Ladislav Machoň ze Zemského národního výboru – 

komise zvolila 7 nejlepších návrhů a po zaslání rozšířených podmínek vyzvala architekty k 

novým projektům. Nová blíže vymezená soutěž vyhlášena Místním národním výborem Lidice 

proběhla v březnu 1946 – lhůta k odevzdání byla 31. července 1946, předsedou komise byl 

                                                 
34 SOA Praha – SOkA Kladno, fond Společnost pro obnovu Lidic, k. č. 3, inv. č. 12 , Zápisy se schůze 
správního výboru 12. 12. 1946, příloha č. 9 „Zpráva o činnosti Přípravného výboru“.  
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Václav Nosek, další členové byli archit. Ladislav Machoň a Augusta Müllerová. Obec Lidic 

by však nevznikla bez zahraniční pomoci.  

  
 
 

3.6.   Ohlas lidické tragédie ve světě 
 
Největší odezva vypálení Lidic byla rozhodně v tom, že byla oduznána státy mocnosti  

Mnichovská dohoda. Do této doby se Dr. Edvard Beneš pokoušel přesvědčit státy, že dohodu 

musí oduznat, ale až tragédie v Lidicích byla pádným argumentem mocnostem. Dne 5. srpna 

1942 obdržel ministr zahraničních věcí, Jan Masaryk dopis od britského ministra zahraničí 

Anthony Edena, kde ho ujišťuje o neplatnosti mnichovské dohody. 29. 9. 1942 se k Anglii 

rovněž přidala Francie. V mezinárodních souvislostech, avšak s velkým významem pro 

Československo, je tato událost zřejmě nejdůležitější.  

Velký ohlas však měla lidická tragédie po celém světě. V Americe již 13. června 1942 

prohlásil ministr námořnictva USA William F. Knox: Zeptají-li se nás příští generace, proč 

jsme bojovali v této válce, budeme jim vypravovat o Lidicích. 35 Mnoho amerických vojáků 

k symbolu boje proti nacismu „Pearl Harbor“36 přidalo i Lidice. První městečko, které 

vyjádřilo solidaritu s Lidicemi, bylo „Stern Park Garden“ ve státě Illinois, které se 

přejmenovalo dne 12. července 1942 na „Lidice“.  

Dne 21. 10. 2008 navštívil Památník Lidice pan Antonín Jandáček, se kterým jsem 

vedla rozhovor pro internetové stránky Památníku Lidice, do sekce Zajímavosti. Pan Jandáček 

je významný český emigrant, který zůstal po celý život velkým československým vlastencem. 

Pan Antonín Jandáček emigroval se svou maminkou v prosinci roku 1950 do Spojených států 

amerických. Jeho datum narození je symbolické a možná i to předurčilo jeho vztah k Lidicím. 

Narodil se 10. 6. (ve stejný den, jako se odehrála lidická tragédie), jen o 8 let dříve. Celý jeho 

život je však spjat s Československem. V Chicagu (stát Illinois) vyučoval na High school 

nejen historii a anglický jazyk, ale i jazyk český. Pan Jandáček mi vyprávěl o každoročních 

pietních vzpomínkách v Crest Hill, kde se schází 200-300 lidí, aby uctili památku mrtvých 

z Lidic. Lidé ze Sdružených československých spolků z okolí Chicaga se každoročně sejdou, 

aby položili věnec u pomníku a poté si zazpívali lidové písně a vyslechli recitace českých 

básní. 

  Toto městečko v Illinois, které se přejmenovalo již červenci 1942, však nebylo jediné, 

které převzalo jméno obce Lidice - mnoho čtvrtí, ulic, vesnic, ale i jmen dívek s názvem 
                                                 
35 Stehlík, Eduard: Lidice – příběh české vsi, V Ráji, Praha 2004, str. 110 
36 Zničené japonským útokem 7. prosince 1942. 
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„Lidice“ nalezneme po celém americkém kontinentě, zejména v Jižní Americe.  30. srpna 

1942 se vesnice San Jerónimo dalo do názvu rovněž Lidice, nyní je tato vesnice součastní 

Ciudad de Mexico, hlavního města Mexika. V Brazílii to byla vesnice Villa Parada, která se 

dala přejmenovat podle české vesnice a v Peru byla již v létě 1942 odhalena pamětní deska 

Lidicím, ve městě Callao. Kdybych měla jmenovat všechny pamětní obálky a známky, co 

byly vydány u příležitosti různých výročí zničení Lidic, mohla bych vydat diplomovou práci 

týkající se pouze tomuto tématu.  

10. března 2009 jsem vedla rozhovor s Vítěslavem Dostálem, všestranným sportovcem 

– přezdívaným „železný muž“. Jedná se o prvního Čecha, který na jízdním kole objel 

zeměkouli.  Při svých cestách navštívil hned několik vesnic, které nesou jméno Lidice. 

Vyprávěl například o mexických Lidicích, kde je škola TGM, tato dříve vesnice je součastí 

hlavního města, vzpomenul rovněž na Lidice panamské, které jsou součástí čtyři kilometry 

vzdálené, města Capira. V Brazílii se Lidice nacházejí v tropech (mezi Sao Paulo a Rio de 

Janeiro) a děti se učí ve škole Edvarda Beneše. S názvem Lidice se setkal v Latinské Americe, 

a to hned třikrát. V květnu 1997, kdy se pomalu chýlila ke konci jeho cyklistická cesta kolem 

světa, putoval Panamou a spatřil na silniční tabuli nápis Lidice. Zjistil jsem, že vesnice 

původně nesla název Potréro a 31. října 1943 došlo k přejmenování na Lidice.  

V Kanadě se o šíření osudu Lidic postarali naši krajané, zejména plukovník 

generálního štábu Karel Lukas, bývalý náčelník 1. čs. samostatné brigády ve Velké Británii.37  

Obrovský ohlas Lidic byl i mezi vojáky československé zahraniční armády, dokazuje 

to například činnost Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, kteří dne 25. června 1942 svrhly na 

Brémy bomby s názvem „Za Lidice“.   

V USA vznikl v září 1942 výbor „Lidice lives“ (Lidice žijí), jejímž členem byli významné 

světové osobnosti. Vznikl výbor Lidice Memorial Committee in New York.38 Výbor měl za 

svůj nejdůležitější cíl postavení pomníku v Lidicích, na který chtěl vybrat peníze ve sbírce.  

Autorem měl být americký sochař českého původu Mario Korbel. Organizace se domnívala, 

že vybere na 1,5 milionu dolarů. Členové byli významné osobnosti, např. Jan Masaryk a 

vdova po prezidentu Roosveltovi.  

V Anglii jak jsem již zmiňovala, vzniklo hnutí „Lidice Shall Live“ (Lidice budou žít). 

Členové hnutí byli horníci, kteří se sdružovali právě kolem Sira Barnetta Strosse, který jim 

pomáhal jako lékař s odškodněním za jejich pracovní nemoci.  

                                                 
37 Panel č. 1, výstava Ohlas lidické tragédie ve světě, autor: Eduard Stehlík, Památník Lidice 2009 
38 SOA Praha – SOkA Kladno, fond Společnost pro obnovu Lidic, k. č. 14, inv. č. 40, Zahraniční 
kontakty - Informace podané Čs. generálním konzulátem v New Yorku, 20. 1. 1947.  
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Také mnoho krajanských spolků bylo aktivních při vybírání peněz. Kupodivu jeden 

z nejúspěšnějších spolků byl Československý kroužek v Egyptě, který působil v Káhiře.39 

V roce 1942 se kroužek přejmenoval na Československý kroužek Lidice v Egyptě. Spolek 

také založil Podpůrný fond Lidice za účelem sbírky mezi krajany, nakonec se vybralo 

352 143,60 Kčs.40  

     Téma Lidic se rovněž odrazilo v literatuře a filmu. Jednalo se například o film „We refuse 

to die“ (Odmítáme zemřít), který se poprvé promítal již 29. října 1942. Nejznámějším a  

nejdojemnějším filmem o Lidicích však zůstává film „The Sillent Village“ (Tichá ves) od 

režiséra Humphrey Jenningse, podle námětu Dr. Viktora Fischla. Režisér natáčel film 

v hornické vesnici Cwmgiedd – natáčení se zúčastnili samotní obyvatelé vesnice. 

V Památníku Lidice jsem se rovněž seznámila se dvěma návštěvnicemi jménem Elizabeth a 

Helen Alexander (jsou sestry), které navštívily Památník Lidice v odpoledních hodinách 28. 

července 2008. Zajímavost jsem rovněž umístila do rubriky „Zajímavost“ na webové stránky 

Památníku Lidice. Obě ženy měly skutečně blízký vztah k Lidicím. Zúčastnily se 

natáčení filmu "The Silent Village" - "Tichá ves". Paní Elizabeth a Helen ve filmu hrály 

kojence, které nacisté ženám vzali z náruče. Obě ženy vzpomínaly na píseň, kterou pár minut 

před popravou zpívali muži " The Land of my Fathers, the Land of the Free“ (Země mých 

otců, země svobodná),  na jejímž vzniku se podílel jejich příbuzný. V publikaci "Lidice - 

příběh české vsi" rovněž na několika fotografiích věnovaných natáčení je zachycen jejich otec 

a strýc, jak debatují v hospodě, jako to dělávali lidičtí muži.41      

Lidické téma zpracovali do svých děl rovněž umělci, básníci42 a hudebníci.  Z díla 

Bohuslava Martinů je známá Pomalá věta 1. symfonie jako „ Requiem Lidicím“, protože 

právě v době tragédie tato hudba vznikala a skladatel byl natolik otřesen tragickými událostmi 

v Lidicích, že se rozhodl poté ještě v roce 1943 složit orchestrální „Památník Lidicím“. 

Mezi další skladatele, kterými otřásla lidická tragédie, patří Eric Funk z USA. Já jsem 

se setkala v Památníku Lidice s jeho synem, který mně o otci vyprávěl.  Eric Funk mimo jiné 

složil slavnou symfonii s názvem "Lidice". Eric Funk žije ve městě Bozeman, ve státě 

Montana v USA. Od svého profesora rovněž slavného skladatele, českého emigranta Tomáše 

Svobody si vyslechl na univerzitě v Portlandu tragický příběh Lidic a rozhodl se tématu 

věnovat ve své skladatelské činnosti. V roce 1973 složil E. Funk symfonii "Lidice" pro klavír 
                                                 
39 SOA Praha – SOkA Kladno, fond Společnost pro obnovu Lidic, k. č. 14,  inv. č. 40, Zahraniční 
kontakty - Dopis  Zdeňka K.  Šmelhause, člena Čs. kroužku v Egyptě, 10. 2. 1947.  
40SOA Praha – SOkA Kladno, fond Společnost pro obnovu Lidic, k. č. 14,  inv. č. 40, Zpráva 
Společnosti pro Lidice pro Memorial Committee v New Yorku.  
41 Stehlík, Eduard: Lidice – příběh české vsi, V Ráji, Praha 2004, str. 112 
42 Nicolson, Harold: A Tribute by the Members of the International P.E.N., Allen &Unwin, London 1994 
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a v roce 1976 již byla symfonie zkomponována pro celý orchestr. V roce 1996 Czech Radio 

Symphony Orchestra pod vedením Vladimíra Valka uvedla s velkým ohlasem symfonii do 

svého repertoáru. 

3.7.  Hnutí „Lidice Shall Live“ 
 
      Již v létě roku 1942 přišel doktor Barnett Stross mezi horníky v oblasti North 

Staffordshire, s myšlenkou, že by se mělo pomoci Lidicím. 13. června 1942 v Art Gallery v 

Henley, Stoke on Trent probíhala výstava, který připomínala “Sedm let přátelství mezi 

Československem a SSSR”. Výstava byla uspořádána “Klubem československo-britského 

přátelství”. Barnett Stross zde poprvé promluvil o Lidicích, řekl, že nacisté se zřejmě 

domnívali, že tato chladnokrevná vražda slouží dvěma účelům. Buď měly Lidice působit jako 

odstrašující příklad na vzpurné Čechy a Slováky, nebo měl tento akt uklidnit Hitlera, který 

zuřil kvůli atentátu na Heydricha. 

 Barnett Stross si byl jistý, že horníci z Británie by měli říct celému světu a nacistům, 

že obec Lidice by měla být znovu postavena jako trvalý památník tomu, abychom si tento 

zločin proti lidskosti navěky připomínali. Barnett Stross oslovil přátele z North Staffordshire 

Miners Union s prosbou o pomoc. V červenci 1942 požádal o pomoc a podporu 20.000 

horníků z North Staffordshire a skrze ně na pak i o podporu horníků z celé Velké Británie. 
  
Napsal dopis v následujícím znění:  

 

“Nikdy se nesmí zapomínat, že centra odporu existují všude v Evropě, a že muži, kteří se snaží 

v podzemních hnutí, potřebují veškerou pomoc, jakou jim můžeme dát.  

Vedle činnosti horníků je potřeba celkové mezinárodní solidarity se všemi jejich kamarády a 

všemi lidmi, kteří jsou připraveni bojovat za svobodu. 

The miners lamp dispels the shadows on the coal face . It can also send a ray of light across 
Europe to those who struggle in darkness.’43  
 

 Máme dva cíle:  

1) znovuvýstavba Lidic  

2) pomoc vdovám a dětem, jejichž příbuzenstvo bylo zavražděno44 

 

  Původní plány byly zcela konkrétní – znovu postavit Lidice jako moderní vesnici pro 

                                                 
43 Hornická lampa rozptyluje stíny na uhelné tváři. A tato aktivita může předat paprsek světla po celé 
Evropě k těm, kteří bojují ve tmě!
44 Projev Barnetta Strosse v Lidicích u příležitosti 20. výročí od vyhlazení obce, získáno od prasynovce 
Iana Macilwaina. Viz příloha č. 1. 
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horníky a další obyvatele a postavit výzkumnou stanici v obci, která bude shromažďovat 

všechny dostupné údaje o bezpečnostních faktorech v těžbě uhlí a poskytovat je každému 

hornickému centru na světě. Tímto způsobem hnutí vyhlásilo své záměry na ochranu života 

stovek horníků za každého muže zavražděného v Lidicích. 

  Právě díky úsilí Barnetta Strosse a úsilí dalších lidí, především z hornických 

organizací, později vznikl výbor „Lidice Shall Live Committee“, jehož aktivita byla oficiálně 

zahájena na první schůzi, ve městě Stoke-on-Trent 6. září 1942. Jméno hnutí vzniklo v reakci 

na slova Adolfa Hitlera "Lidice musí zemřít" (“Lidice shall die”), právě Barnett Stross 

razantně odpověděl „Lidice Shall Live“!  

První schůze se konala ve Victoria Hall, kam přišlo na 3000 mužů a žen, kteří museli 

stát všude, kde se dalo – na nástupišti, venku. Promluvil prezident Beneš a další představitelé 

exilové vlády. Na této slavnosti promluvil rovněž Will Lawther, prezident Hornické federace 

Velké Británie a vyzval všechny britské horníky k co největší produkci uhlí, aby bylo možné 

co nejdříve porazit nepřítele, který zničil Lidice. Za Sovětský svaz promluvil zplnomocnění 

ministr pan Borgomolou: "Humánní myšlenka na obnovu Lidic požaduje, abychom co 

nejdříve ukončili válku s nepřítelem. Takže bojujme za co nejdřívější porážku Hitlera, 

bojujme za konečné vítězství nad brutálním nepřítelem!”45 Dr. Beneš na závěr řekl 

posluchačům:: "Na setkání bylo zccela zřejmé, že Lidice nejsou mrtvé, žijí minimálně v 

srdcích lidí ze Stoke-on-Trent. Od této chvíle město Stoke-on-Trent bude žít stále v srdci 

každého Čecha". 

  „Lidice shall live“ se stalo celobritským hnutím.  Hnutí se rozšířilo i do dalších 

britských měst a setkání podobné jako při ustavení hnutí byly organizovány s velkým 

úspěchem i v Birminghamu, Derby, Leeds a Coventry. Výbory "Lidice budou žít" se objevily 

v mnoha dalších městech, jako je Cardiff, Durham, Edinburgh, Aberdeen a Leamington. V 

Británii název obce, která byla odsouzena k trestu smrti, vnikl snad do všech domácností.  

  V Coventry v neděli 12. března 1944, pan prezident Beneš prohlásil, že byly tři místa, 

která se stala nesmrtelná, díky utrpení a vytrvalosti. Byl to Stalingrad, Coventry a Lidice.  

Během následujících let byl vypracován projekt pro Lidice, který byl ovšem vytvořen 

bez znalosti místních poměrů a terénu. Do projektu byl také zahrnut plán stavby 

„Mezinárodního výzkumného ústavu pro těžbu v dolech“, středisko ústavu se mělo nacházet 

právě v Lidicích a na výzkumu se měla podílet mezinárodní hornická veřejnost. Organizace 

„Lidice shall live“ úzce spolupracovala se spolkem „British-Czechoslovak Friendship-Club“.  

                                                 
45 Projev Barnetta Strosse v Lidicích u příležitosti 20. výročí od vyhlazení obce, získáno od prasynovce 
Iana Macilwaina. Viz příloha č. 1. 
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Pomoc Lidicím od hnutí ze Stoke on Trent nepřestala ani v následujících letech, po 

pomoci finanční, přišla i další pomoc v podobě založení Růžového sadu přátelství a míru 

v roce 1955 v Lidicích, Britové darovali více než 10.000 keřů růží. A pod vedením kampaně 

hnutím se přidalo dalších 35 států. Mezi názvy britských keřů růží byla jména jako:  

“Nezávislost", "Štěstí" a "Mír". 

Začátkem roku 1962 podnikl Barnett Stross další aktivitu, která velmi pomohla 

Lidicím a to vyhlášení lidické sbírky umění. Na Československém velvyslanectví v Londýně 

s paní Jarošovou prezentovali malby a sochařská díla, která mají být součástí mezinárodní 

sbírky v Lidicích. Díky svým kontaktům mezi umělci z doby pobytu a studiu v Leedsu a za 

manželství s paní Olive, která studovala umění, měl mnoho známých v oblasti umění, na které 

se mohl obrátit. Barnett Stross předával tyto dary Lidicím, jako další odkaz přátelského pouta 

mezi Anglií a Československem.  

Siru Barnettovi Strossovi byl udělen řád Bílého lva od Československa, stal se také 

prvním čestným občanem Lidic a jedna z ulic v Lidicích byla pojmenována po Stoke-on-

Trent. Dr Stross řekl: “A new Lidice has risen from the ashes. It is a symbol of the common 

need for all peoples of the world to live together in friendship and peace. If Lidice dies again, 

our civilization will also perish”.46

Hnutí „Lidice budou žít“ rovněž občas zvalo představitele obce nebo dokonce celé  

delegace do Anglie. Například v roce 1960 se zúčastnila třídenní návštěvy Stoke-on-Trent 

místostarostka Lidic, paní Marie Jarošová, během tří dní absolvovala velmi náročný program 

– prohlédla si 16 výstav a absolvovala několik oficiálních obědů a večeří.  

Po návštěvě Oakhill střední moderní školy, poobědvala Marie Jarošová se starostou a 

paní starostovou, Alderman Harold Clowes a Miss Christine Clowes na radnici ve Stoku, v 

klubu Potter v Federatin House. Po absolvování zahájení odborné výstavy v British Ceramic 

Research Associacion laboratories v Penkhulul putovala na průmyslovou výstavu v Hanley 

Park a tak si prohlédla několik budov ve městě, následovala návštěva Harold Clowes, 

společenského sálu v Bucknall.  Druhý den navštívila výstavu umělecké pokladny v 

Staffordshire v Městském muzeum, zúčastnila se výročního zasedání městské rady, poté 

následoval oficiální oběd na radnici ve Stoku, po obědě navštívila výstavu keramiky, 

odpoledne si dala čaj s představiteli Burslemu a večer se zúčastnila oficiální večeře.  

                                                 
46 "Nové Lidice vzrostly z popela. Je to symbol společné potřeby pro všechny národy světa  - žít spolu 
v přátelství a míru. Pokud Lidice zemřou znovu, zemře i naše civilizace. ", deník Sential ze Stoke on 
Trent, dne 5.9.1963.
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V den odjezdu ještě navštívila North Staffordshire University College, prohlédla si město, 

dala si oběd s novým starostou města a paní starostovou, panem a paní Gordon Dále. 47

Dne 6. června 1960, po svém návratu do Prahy, paní Jarošová byla ve vysílání rádia. 

Paní Jarošová poslala telegram do Stoke on Trent, aby upozornila pana Aldermana Harolda 

Clowese na to, že bude jeho město chválit za svůj pobyt v Anglii.  

Před paní Jarošovou hovořil v rádiu Praha hlasatel, který nejprve připomněl nadcházející 18. 

výročí od zničení Lidic a rovněž 18. let od založení hnutí "Lidice budou žít". 

Paní Jarošová kromě jiného uvedla: "Měla jsem možnost mluvit s mnoha lidmi a byla 

jsem velmi potěšena, když jsem zjistila, že každý znal osud naší obce Lidice. Většina lidí se  

kterými jsem se setkala i Československa navštívili a všichni mě ujistili, že oni měli šťastné 

vzpomínky na svůj pobyt v naší zemi a že rádi vzpomínají na své návštěvy. Nicméně, byla 

jsem poněkud šokována zjištěním, že řada jiných má velmi zkreslený pohled na život v 

Československu.“48  

Hnutí „Lidice Shall Live“ kromě málo početných návštěv z Lidic pozvalo i lidické děti 

do Anglie. Tato akce se konala v červnu 1962 a zúčastnilo se jí 15 dětí za doprovodu žen 

z Lidic. Přijely na pozvání starosty Stoke on Trent T.W.B. Beddowa. Jejich pobyt byl zahájen 

speciálně uspořádaným obědem v Jubilee Hall, ve Stoke 21. 6. 1962. Jejich pobyt v Anglii byl 

sponzorován hnutím "Lidice Shall Live". Na obědě byl mezi hosty i Dr. Barnett Stross, člen 

parlamentu za Stoke-on-Trent Central, který byl předsedou a zakladatelem hnutí.  

Před obědem se skupina podívala na práci do WT Copeland a Sons. s.r.o, ve  Stoku a před 

návratem do jiného hotelu v Coventry ve večerních hodinách navštívily Victoria Hall, v 

Hanley, kde hnutí "Lidice budou žít" uspořádalo svou první zahajovací schůzi.  

  Při přivítání hostů starosta připomněl jeho návštěvu Lidic s britskou delegací minulý 

týden u příležitosti 20. výročí nacistického zvěrstva, které se odehrálo v Lidicích. Řekl, že 

našel vesnici, kde je nyní "půvabné místo k životu" a dodal: "Je to památka na statečnost a 

hrdost obyvatel Lidic, jsou vítězové nad divokým zvěrstvem způsobeným nacisty v poslední 

velké válce. Stoke-on-Trent zahájilo volání o pomoc, při obnově vesnice, ale kromě těchto 

tragických začátků, naše dvě komunity vytvořily přátelství, které vydrží pro všechny časy".49  

Pro lidické hosty čekalo při zahájení jejich pobytu překvapení. Jeden z návštěvníků 

slavnostního oběda byl i pan Jan Vavara, který žil na ulici St. Marks 7 v Sheltonu, ale 

původem byl z Československa. Požádal úředníky o povolení, aby mohl přivítat hosty 

                                                 
47 Deník Sentiel ve Stoke on Trent, 25. 5. 1960. 
48 Deník Sentiel, Stoke on Trent, dne 7. 6. 1960. 
49 Deník Sentiel, Stoke on Trent, dne 22. 6. 1962. 
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v českém jazyce. Pan Vavara je řidičem autobusu. Přítomné to velmi potěšilo. Další den se 

skupina lidických vydala do Coventry na čaj se starostou, ve čtvrtek na neformální oběd do 

Stoke, večer se opět vrátily do Coventry na večeři. Ve středu skupina navštívila Statford an 

Avon. V pátek se uskutečnila slavnostní recepce na české ambasádě v Londýně a rovněž 

proběhla prohlídka Londýna. 

Výlet je financován městkou radou v Coventry a radou města Stoke City, the 

Transport and General Workers Union, the National Society of Operative Printers and 

Assistants, Kingston upon Thames,  inženýry a horníky z Betteshanger Colliery a Kentu. 50

 

3.8.  Společnost pro obnovu Lidic 

 
Společnost byla zřízena zákonem v září 1946 a její činnost upravena vládním 

nařízením. Již v květnu 1945 před založením Společnosti vznikl Přípravný výbor Lidice 

v Buštěhradě (3km od Lidic), poté Přípravný výbor Společnosti pro obnovu Lidic a po 

návratu lidických žen Místní národní výbor Lidice (MNV). V následující kapitole se pokusím 

nastínit aktivity Společnosti a rovněž uvedu několik příkladů, na kterých bude jasné, jakým 

způsobem komunistická strana zneužívala symbolu Lidic k socialistické propagandě.  

 

Československá vláda při první pietní vzpomínce prohlásila obec za obnovenou a měli velký 

zájem na tom, aby výstavba nové obce ihned začala. Společnost byla důležitá zejména 

v komunikaci mezi státem a lidickými.  

 
Společnost pro obnovu Lidic měla několik zásadních cílů a úkolů:  

 

●  dohlížet na stavbu nové obce 

● poskytnout pomoc navrátivším se lidickým občanům 

●  navázat styky se zahraničními výbory vzniklými za účelem pomoci Lidicím 

●  věnovat se propagaci lidické památky 

● péče o Ležáky a další zničené obce 

 

                                                 
50 Deník Sentiel, Stoke on Trent, dne 22.6.1962. 
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3.8.1. Zákon č. 187/1946 Sb. a vládní nařízení č. 188/1946 Sb. 

  Zákonem č. 187/1946 Sb., který byl přijat 13. září 1946, se zřizuje Společnost pro 

obnovu Lidic.  Zákon ustanovil zejména hlavní účel a náplň činnosti Společnosti.  

 

 

Cíl Společnosti dle § 1 odst. 2:  

„Účelem Společnosti jest především vybudovati Lidice, dáti nový domov lidickým ženám, 

vrátivším se z koncentračních táborů, a jejich dětem v rámci této obce, jakož i obyvatelům 

Ležáků, pokud se ještě vrátí, postarati se o uctění památky obětí nacistických zvěrstev, 

zejména v Ležákách, a obnoviti Lidice tak, aby se staly trvalým symbolem spojení všech 

demokratických sil, které spoluvybudovaly mezinárodní jednotu ke zdolání fašismu.               

Po dosažení tohoto účelu může Společnost přispěti k obnově dalších obcí a jejich částí, pokud 

byly zničeny zvůlí okupantů, a k podpoře jejich obyvatelů, kteří byli zničením poškozeni.“51  

 

      Následovalo důležité vládní nařízení přijaté vládou dne 18. října 1946, ve kterém byl 

ustanoven statut Společnosti pro obnovu Lidic.52 Zřejmě nejdůležitější bylo zjištění, že 

Společnosti je zcela podřízena ministerstvu vnitra.53 Vládní nařízení rovněž uvádí některé 

činnosti Společnosti. 

     Společnost se dle § 4 vládního nařízení měla skládat z následujících orgánů: z členského 

shromáždění, správního výboru, předsednictva, předsedy a generálního tajemníka. Statut 

stanovil členy Společnosti, které můžeme rozdělit do tří skupin: členové ze zákona (a), 

členové přijati na základě přihlášky (b) a členové zvolení (c).54  

 

a) Mezi členy ze zákona patřili zavlečení obyvatelé Lidic a Ležáků starší 18 let, jestliže    

se vrátili do vlasti, dále země a správní okresy určené zemským národním výborem,          

a to takové, které mají přímý vztah ke zničeným obcím a částem obcí.  

b) Přihlásit se a následně být přijat za člena mohli obyvatelé jiných zničených obcí a osad 

rovněž starší 18 let, dále tak mohou učinit národní, zájmové a kulturní organizace.  

c) Zvoleny mohli být osoby fyzické i právnické se svým souhlasem. Právnické osoby pak 

měly vysílat do členského shromáždění jednoho zástupce.  

 
                                                 
51 Zákon č. 187/1946 Sb., viz. příloha č. 13.  
52 Vládní nařízení č. 188/1946 Sb. , viz příloha č. 14. 
53 Vládní nařízení č. 188/1946 Sb., § 1, viz příloha č. 14  
54 Seznam členů Společnosti,  viz příloha č. 15  
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  Významnou funkci předsedy zastával ministr vnitra Václav Nosek. Tím, že zastával 

dvě funkce, které spolu souvisely, tak velmi usnadnil činnost a chod Společnosti. Ministr V. 

Nosek byl však velmi zaneprázdněný a tak většinu agendy vyřizoval především generální 

tajemník F. Knor a místopředsedkyně H. Leflerová. 

     Na ministerstvu vnitra byl ustaven během roku 1946 referát „L“. Měl na starosti 

následující úkoly: pátrací agendu po zavlečených obyvatelích zničených obcí (Lidice, Ležáky, 

Ploština, Javoříčko) a veškeré záležitosti Lidic a výstavby památníku v Ležákách. Avšak 

přesto byla vzájemná komunikace díky Noskovi ulehčena.  

3.8.2.   Přípravný výbor Společnosti pro obnovu Lidic 
 
     Od června 1945 však na základě rozhodnutí vlády o obnově Lidic z června 1945 

činnost zahájil nejprve Přípravný výbor. Výbor převzal výtěžky a nadále spravoval sbírku, 

která se během následujících měsíců rozrůstala příspěvky z domova i ze zahraničí. V září 

1946 byl majetek předán Společnosti pro obnovu Lidic a činil 53 327 269,- Kčs. 

Přípravný výbor rovněž zajišťoval práci týkající se výstavby obce. Dne 10. června 

1945 vyhlásil Zemský národní výbor v Praze soutěž na zastavovací plán, která trvala do 28. 

října 1945. Do soutěže bylo zasláno padesát osm projektů. Sedm vybraných autorů dostalo 

lhůtu do 31. července, aby dopracovali prvotní návrhy. Nakonec zvítězily dvě skupiny, první  

ve složení arch. Hilský – Podzemný – Tenzer a druhá arch. Marek – Jirsák. Těchto pět 

architektů bylo pověřeno vypracováním společného návrhu na konečný zastavovací plán 

obce, pietní území a silniční komunikace. Bylo rozhodnuto, že území bývalé obce bude 

upraveno v pietní areál a nová obec vybudována poblíž.  

Lidické ženy a děti byly zatím ubytované v Kladně, v bytech opuštěných od Němců a 

v budovách Spojených oceláren. Společnost se o přeživší starala zejména materiálně – 

darovala jim věcné dary (oblečení atd.) a také jim byla vyplácena měsíční podpora. Ženám 

měla být vyplácena měsíční dávka, a to 1 000,- Kčs pro ženy ve věku 35 let a mladší, 1 500,- 

Kčs pak pro ženy starší 35 let, dětem mělo být hrazeno ošacení, léčení a měly dostávat 500,- 

Kčs.  

Přípravný výbor se také podílel na vydávání publikací. Přípravný výbor také navázal 

kontakty se zahraničními spolky - britským Lidice Shall Live Committee a americkým Lidice 

Memorial Committee.  
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     Přípravný výbor Společnosti na obnovu Lidic zodpovídal také za organizaci v pořadí druhé 

pouti 10. června 1946. Je zde zřejmá návaznost každoročních výročních shromáždění a jejich 

velice podobný průběh.  

    První národní poutě se zúčastnilo obrovské množství návštěvníků, dle fotografií až 150 000 

lidí. Hlavní projev zazněl od prezidenta Edvarda Beneše, poté zazněly další projevy, kromě 

jiného i od lidické ženy Anny Hroníkové.55 Lidické ženy ihned na první pietní vzpomínce 

obdržely od vlády dekret obnovující Lidice, který podepsal ministr vnitra Václav Nosek, který 

také znění tohoto vládního usnesení ze dne 6. června 1945 odcitoval ve svém projevu.     

V roce 1946 byla národní pouť zajišťována Přípravným výborem Společnosti pro obnovu 

Lidic. Proběhla podle podobného scénáře, ale s menším počtem zúčastněných vysokých 

politických představitelů státu i běžných návštěvníků, pietní vzpomínka byla rovněž kriticky 

hodnocena v tisku.56  

     Již večer před první pietní vzpomínkou byly v kladenském divadle předány lidickým 

mužům In memoriam Československé válečné kříže. Následující rok pak vyšla publikace 

věnovaná lidickým mužům s názvem: „…a muži byli zastřeleni“, v níž byl prostor věnován 

zejména medailonkům popravených lidických mužů.57  

 
 3.8.3.  Výstavba obce během let 1945 – 1959  

 
Již v červnu 1945 probíhaly rozsáhlé úpravy v Lidicích a to zejména v souvislosti 

s plánovanou pietní vzpomínkou. Jednalo se zejména o označení místa hromadného hrobu 

lidických mužů a jiných bývalých důležitých objektů (kostel sv. Martina, hřbitov a škola) a 

zajistit sjízdnost komunikací vedoucích k Lidicím. Kromě firem, které zde pracovaly, rovněž 

pomohly s přípravami i různí dobrovolníci z okolí - tesařský mistr Václav Kříž z Hřebče, 

který zhotovil zdarma tribuny. Kladenská firma Kablo darovala rovněž zdarma 600 kg lan      

a samozřejmě pomohlo i mnoho okolních zemědělců a živnostníků, kteří zapůjčili, co bylo 

potřeba – např. automobily.58  

     Velmi problematický úkol měla Společnost pro obnovu Lidic, který se týkal 

majetkoprávního vypořádání. Bylo velmi složité prohlásit za mrtvé ty obyvatele Lidic, kteří 

byli prozatím považováni za pohřešované – jednalo se totiž zejména o lidické děti, které byly 

zaplynované v Chelmnu nad Nerrem, ale samozřejmě lidické matky stále doufaly, že právě 

                                                 
55 Lidická tryzna:  projevy učiněné dne 10. června 1945 v Lidicích, Ministerstvo informací, Praha 1945.  
56 Stín a rub smuteční slavnosti, Právo lidu, 13. 6. 1946. 
57 …a muži byli zastřeleni, Společnost pro obnovu Lidic, Praha 1946. 
58 Štěpánková, Pavla: Společnost pro obnovu Lidic, MU Brno, Brno 2006, str. 39. 
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jejich dítě bylo vybráno na poněmčení a vrátí se... O tom svědčí rozsáhlé pátrací akce do roku 

1948.  

Další problém se týkal výkupu přilehlých pozemků u Lidic, kde měla vzniknout nová 

obec. Když lidické ženy daly souhlas, bohužel „cizí“ majitelé pozemků v katastrálním území 

obce s výkupem nesouhlasili. Vlastníky přilehlích polí byli většinou občané blízkých obcí 

Buštěhradu, Makotřas a Hřebče. Bohužel, pokud nesouhlasili s výkupem, pozemek by jim byl 

vyvlastněn. Na ně se totiž nevztahovala možnost přepisu vlastnictví půdy, neboť nové Lidice 

měly patřit pouze lidickým. Vyvlastnění bylo možné podle § 2 odst. 1 zákona č. 187/1946 Sb. 

o zřízení Společnosti. 

Dle generálního zastavovacího plánu schváleného na schůzi Správního výboru 31. 

ledna 1947 byl přečten následující seznam budov, které v Lidicích měly být postaveny: 150 

rodinných domků s rezervou 20 parcel pro lidické ženy a děti, mateřská a obecná škola, 

rekreační středisko, kostel, fara, administrativní budovy obce, stanice Státní národní 

bezpečnosti, objekt pro hasičský sbor, pošta, muzeum, kulturní dům, obchodní dům, 

provozovny řemeslníků, hospodářské usedlosti, družstevní velkostatek, hornická škola a 

Mezinárodní výzkumný ústav pro bezpečnost v dolech.59 Přesto už v návrhu na zmíněný 

generální plán je uvedeno doporučení stavby dvojdomků z ekonomických a estetických 

důvodů.  

Počátkem roku 1947 probíhala diskuse týkající se výměry a velikosti domů. Lidické 

ženy byly znepokojené odlišností mezi sliby čtyřpokojových domů a nyní pánovaným 

třípokojovým domům. Ženy připomínaly zejména sliby vlády, že se na Lidicích nebude šetřit. 

Zajímavé jsou důvody, proč se o třípokojových domech uvažovalo - náklady na větší domky 

by vzrostly o 20 milionů Kč a druhým důvodem byla argumentace větší údržbou bytu o více 

pokojích.60 Finanční výbor nakonec schválil domek o velikosti  4+1 za podmínky 

nepřesáhnutí ceny domu 650 000,- Kčs. Dle zápisu z první schůze správního výboru dne 12. 

února 1948 je zřejmé, že se počítalo již se stavbou 153 domků v pěti možných variantách.61  

Tyto domky byly v průběhu let skutečně postaveny.  

Návrh variant rodinných domků 

Počet Typ Zastavěná plocha v m2 Obestavěný prostor v m3

                                                 
59 SOkA Kladno, Fond Společnosti pro obnovu Lidic, Zápisy se schůze správního výboru 31. 1. 1947, 
Návrh na schválení generálního zastavovacího plánu. 
60 SOkA Kladno, Fond Společnosti pro obnovu Lidic,  Zápisy se schůze správního výboru 30. 4. 1947,  
Zápis debaty. 
61SOkA Kladno, Fond Společnosti pro obnovu Lidic, Zápisy se schůze správního výboru 12. 2. 1948, 
Zápis jednání o rodinných domcích.  
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43 A 70,3 670 
38 B 72,22 708 
33 C 71,3 711 
31 D 73,7 737 
7 E Spojení dvou typů 

Kromě těchto domů měly být postaveny hospodářské usedlosti pro zájemkyně, které 

před rokem 1942 obhospodařovaly podobnou usedlost a chtěly v této činnosti pokračovat. 

Vzhledem k únorovým událostem a postupu vlády proti samostatným zemědělcům však k této 

stavbě zemědělských usedlostí nebo ponechání malých pozemků vůbec nedošlo.  

     Na stavbě Lidic se podílelo kromě firem samozřejmě i mnoho dobrovolníků. Velkou 

organizovanou brigádou byla účast Stavby mládeže. Jejich účast na výstavbě byla pozorně 

sledovaná tiskem, zvláště v roce 1947, kdy se v Praze konal světový sjezd mládeže. Rovněž 

mezi dobrovolníky byly brigády, které byly organizované a nařízené podnikem 

zaměstnancům. Velkou pomocí pak byly velmi časté brigády členů Svazu protifašistických 

bojovníků a samozřejmě také lidických žen, které docházely pomáhat na stavbu.62  

 Přesto Společnost měla mnoho problémů týkajících se výstavby, zejména s pomalým 

postupem podniku Konstruktiva, ale také nedostatkem materiálu, přidělovaných dotací a 

pracovních sil, s pomalým postupem při řešení majetkoprávních záležitostí. Dalším trvajícím 

problémem byl výkup pozemků na katastrálním území obce Lidice.  

Stížnosti Stavby mládeže se například týkaly nevstřícného postoje Konstruktivy a 

Společnosti. Jednalo se zejména o to, že i když Konstruktiva věděla dopředu o plánu mládeže 

pomoct Lidicím, firma nechtěla brigádníkům přidělit práci, ani dobrá místa na dělnických 

ubikacích. Mládež také zarazilo, že práce má velmi pomalý postup, přesto, že v tisku je stavba 

prezentována jako ukázková. Na Společnost si mládež stěžovala zejména pro to, že se pracuje 

s nevyhovujícím a nedostačujícím pracovním nářadím. Na kritiku mládeže reagoval KNV 

v Praze a pak díky mládeži byl postaven první rodinný domek.  

Další stížnost na Společnost přišla u příležitosti sokolského sletu v Praze v létě 1948, 

kdy mládež z Brna navštívila Lidice. Zarazil je současný stav staveniště a pietního území a 

proto Zemská osvětová rada v Brně zaslala dopis Společnosti s žádostí o zaslání plánu 

výstavby obce. Níže uvádím odpověď Společnosti Zemské osvětové radě: 

„Nezúčastněná veřejnost a zejména ti, kteří tvrdí, že mají o výstavbu Lidic mimořádný zájem, 

měli by si nejdříve, než pronesou jediné slovo kritiky, uvědomit, že zejména v tomto případě 

                                                 
62  SOkA Kladno, Fond Společnosti pro obnovu Lidic, k. č. 36, inv. č. 212, Stravování brigádníků, 
fotografie lidických žen při práci v Lidicích viz. obrazová příloha.  
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musí být jejich kritika spravedlivá, objektivní a věcná. Pak ji rádi přijmeme, protože i správná 

kritika je podíl na budování. Ale naopak nesprávná nebo zkreslená kritika, nejenom že není 

přínosem, nýbrž je ztěžováním celé práce nebezpečným destruktivním prvkem politickým, 

vodou na mlýn těm živlům, kteří by rádi viděli v budování našeho státu jen neúspěchy a 

chyby…“63  

Generální tajemník František Knor požádal o zařazení stavby do dvouletého i 

pětiletého plánu. V žádném případě nechtěl přiznat stav, ve kterém se stavba nacházela. I díky 

těmto dvěma kritikám se docílilo toho, že ministerstvo vnitra zvýšilo dohled nad výstavbou 

obce.  

Nakonec dle novinového článku o dvouletém plánu v kladenském okrese bude 

„Společnosti pro výstavbu Lidic poskytnuta všemožná pomoc, aby projektované stavby byly 

co nejdříve uskutečněny.“64  

Jak jsem již uvedla dříve, dne 27. května 1952 bylo přijato vládní usnesení a Krajský 

národní výbor v Praze se stal vrchním investorem stavby a ústředním investorem příslušná 

ministerstva. Tím ale docházelo k roztříštění investic, protože např. stavbu budov školy mělo 

mít na starosti ministerstvo školství, další stavby zase jiná ministerstva. Přesto tento krok byl 

významný, protože byla přesunuta zodpovědnost za výstavbu ze Společnosti na stát.    

Během výstavby obce byl také do prací zařazen projekt na vybudování Sadu přátelství a 

míru, s čímž přišel z Velké Británie Barnett Stross s hnutím „Lidice shall live“. Na úpravě 

terénu pro Sad přátelství a míru se začalo pracovat od roku 1955. Vzhledem k tomu, že na 

založení Sadu se podílel celý svět, zejména zasíláním růžových keříků, byla pozornost 

věnována právě nejvíce těmto pracím a ostatní stavební práce šly pomalejším tempem.   

                                                                                            

3.8.4.  Spolupráce se zahraničním  

 

Nejlepší spolupráce se osvědčila s „Lidice shall live“. Osobní kontakt s výborem 

Lidice shall live navázal už Přípravný výbor v roce 1945, také díky sekretáři Britsko-

československého klubu přátelství Franku Hamplovi a prostřednictvím poslance Julia Firta, 

jenž byl členem Lidice shall live a od roku 1947 členem Společnosti. V roce 1946 dosáhla 

konečná částka vybraná v Británii £ 30 000,-. V roce 1946 byla pozvána delegace 

Společnosti, skládající se z Heleny Leflerové, Františka Knora a Ing. Václava Babušky do 
                                                 
63 SOkA Kladno, Fond Společnosti pro obnovu Lidic, k. č 20, inv. č. 103, Informační služba, Odpověď 
Společnosti Zemské osvětové radě v Brně, 5. 8. 1948.   
64 Budovatelský plán Kladenska, Rudé právo, 14. 8. 1946.  
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Británie na tamější oslavy založení britské organizace. Další výměnné zájezdy se opakovaly 

mnoho dalších let.  V roce 1947 byli pozváni zástupci Lidice Shall Live na pietní vzpomínku 

u příležitosti 5. výročí zničení Lidic – přiletěl nakonec Barnett Stross a Willam Lawther. 

Kromě Lidic navštívili také Kladno a pronesli projev 15. června na pietní vzpomínce a 

poklepali na základní kámen.  

Zajímavé je, že ani po roce 1948 se vztahy nezměnily. Největší aktivitou po roce 1948 

byl zejména nápad Barnetta Strosse na zřízení Růžového sadu přátelství a míru, díky této 

aktivitě bylo do Lidic z celého světa zasíláno mnoho keřů růží z celého světa jako symboly 

míru.                Na československé straně za účelem vybudování Sadu přátelství a míru, jak 

byl sad oficiálně nazván, vznikl „Československý výbor pro založení Sadu přátelství a míru“. 

Jeho předsedou se stal prof. J. Hromádka a místopředsedkyní Helena Leflerová. Úkolem 

výboru bylo „využít britské iniciativy, usměrnit ji, učinit z ní akci mezinárodní a vtisknout jí 

charakter akce za mír   a přátelství mezi národy“.65  

Sad byl slavnostně založen 19. června 1955. Během prvních pěti měsíců bylo zasláno 

17 706 růžových keřů. Architektem sadu se stal akad. arch. F. Marek, sochy vyrobil prof. 

Stefan a akad. sochař Hladík.  

      Spolupráce Lidice shall live a Společnosti zahrnovala také plánování Mezinárodního 

výzkumného ústavu pro zkoumání hornické bezpečnosti v dolech v Lidicích. K tomu, že zde 

byly snahy o založení ústavu, dopomohlo zejména rozšíření názoru v cizině, že Lidice byly 

hornická ves. V rámci ústavu měla být v Lidicích zřízena nižší i vyšší hornická škola. Jejich 

zřízení by však muselo předcházet zrušení nebo přenesení hornické školy na Kladně. Naštěstí 

ústav nevznikl, i když v tisku informace o založení ústavu měla úspěch. Bylo by nelogické, 

aby ústav vznikl v Lidicích, bouřila se samozřejmě čistě hornická města, jako Ostrava apod.  

      Ještě více neúspěšné, ačkoliv zpočátku vřelé, byly styky s výborem Lidice Memorial 

Committe v New Yorku. V roce 1945 vznikl Výbor pro památník Lidicím. Jednání 

ztroskotalo zejména na tom, že se obě strany se neuměly dohodnout na projektu amerického 

památníku. Zřejmě určitý vliv měla i změna zahraniční politiky, jímž byl odklon od západních 

států. Další problémy přinesly nejasnosti ohledně vybrané částky, která byla menší, než se 

původně předpokládalo – tradovalo se, že kvůli malému zájmu Američanů ... 

     Tím, že Američané nakonec neposlali do Lidic takovou obrovskou částku peněz, která 

byla dříve proklamovaná, využili toho novináři, kteří ihned zhodnotili poznatek a využili jej 

k propagandě - psali články o tom, jak si Československo buduje Lidice samo.66  

                                                 
65 Štěpánková, Pavla: Společnost pro obnovu Lidic, MU Brno, Brno 2006, str. 52. 
66 Lidové noviny, 31. 5. 1949  
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      Ve Fondu Společnosti pro obnovu Lidic lze dále nalézt mnoho děkovných dopisů 

organizacím i jednotlivcům, kteří zasílali peněžité částky pro Lidice.  

3.8.5.  Činnosti Společnosti pro obnovu Lidic – publikační, 

osvětové, organizační 

 
Společnost měla za cíl, resp. nařízeno zákonem – publikovat o Lidicích, Ležákách a 

jiných zničených obcích. Společnost dostala vydavatelské oprávnění dne 31. března 1950. 

Vydavatelské oprávnění se týkalo vydáváním neperiodických publikací o nacismem 

zničených obcí, ale také osudech jejich obyvatel. Výslovně je zde však uvedeno, že se 

oprávnění nevztahuje na zřízení vydavatelského podniku. Společnosti tak vyvstaly problémy 

se zadáváním tisku a vydáváním publikací pod jiným nakladatelstvím. Nejčastěji knihy o 

Lidicích vycházely v nakladatelství Naše vojsko nebo Mír. Společnost vždy předkládala 

publikace ministerstvu ke schválení.  

 

3.8.6.  Pořádání pietních vzpomínek v Lidicích   

 
Společnost rovněž měla povinnost organizovat pietní vzpomínky v Lidicích. Pietními 

vzpomínkami nazýváme setkání u příležitosti vyhlazení obce nyní, dříve bylo setkání 

nazýváno různě – např. národní pouť, tryzna, manifestace, slavnost, oslava apod.  

Pokud bych chtěla rozdělit pojmenování setkání, pojem „slavnost“ se používalo po 

celou dobu příprav Společnosti, „národní pouť“ se vztahovala spíše k době před 1948, pojem 

„manifestace“ znamená zejména veřejné projevení určitého názoru, tento pojem byl využíván 

jako symbol sounáležitosti, samozřejmě s lidickými ženami, na zachování míru, ale rovněž na 

budování lidově demokratického Československa.    

   První pietní vzpomínka byla obrovská, co se týče počtu návštěvníků, ale rovněž 

skutečně upřímná, vzhledem k tomu, že se konala pouze měsíc po konci války.  

3. června 1945 byl odhalen pomník lidickým mužům Rudou armádou, je na něm 

uvedn následující text: 

 

„Lidickým občanům-obětem německo-fašistických okupantů od rudoarmějců a důstojníků 

jednotky Hrdiny Sovětského svazu plukovníka Pankova“.  

 

Mezi zahraniční účastníky pietní vzpomínky patřil i Barnett Stross, po pietním území 

ho prováděl osobně Josef Horák z Lidic, major letectva (za války na výcviku v Anglii).   
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V dalších ročnících mohu konstatovat, že se skutečný obsah pomalu ztrácel pod 

vrstvou komunistické ideologie. Jedna z největších pietních vzpomínek, kterou 

spoluorganizovala Společnost, se konala k 5. výročí zničení obce, v roce 1947.  Jednalo se 

nejenom o pietní setkání, ale také oslavy u příležitosti položení základního kamene.  Program 

pietní vzpomínky byl následující: přivítání hostů lidickou dívkou Marií Doležalovou, byl 

zazpíván chorál z díla F. Škvora „Pozdrav Lidicím“, následoval projev předsedy 

Ústavodárného shromáždění Josefa Davida. Poté zazněla hudba kapely L. Huříka s hudebním 

obrazem „Havířův sen“, po něm předstoupil na tribuně zástupce vlády se svým projevem a 

také předsedkyně MNV v Lidicích Helena Leflerová, která po svém projevu zapálila oheň 

svobody. Český národní aeroklub pak symbolicky shodil věnec z letadla na pietní území. Poté 

vystoupili Pražští pozounéři. Slavnost vyvrcholila položením základního kamene a byla 

zakončena státními hymnami.67 Takto zněl oficiální program, samozřejmě již víme, že díky 

návštěvě britské delegace rovněž zazněl projev Barnetta Strosse, který cituji v jiné části své 

diplomové práce.68  

 Další ročníky můžeme říci, se nesly v podobném duchu, avšak již bez organizace 

Společnosti. Vzhledem k tomu, že Společnost se vzdala své organizační práce na pietních 

vzpomínkách (zejména z důvodu vysokých nákladů a ztráty času), pietní vzpomínky dále 

pořádal Svaz bojovníků za svobodu, později přejmenovaný na Svaz protifašistických 

bojovníků. Společnost si však vyžádala, aby vždy schvalovala program vzpomínky a občas i 

svými připomínkami zasáhla (např. když požadoval v roce 1950, aby zde byla i bohoslužba, 

což dokonce komunistická strana odsouhlasila).  

Společnost se věnovala kromě jiného samozřejmě osvětě a pořádala besedy s některou 

z lidických žen. Zejména ve druhé polovině 50. let lidické ženy vyjížděly po městech a 

závodech a pořádaly tato setkání.  

3.8.7.   Politická situace a její vliv na Společnost 

Společnost od počátku disponovala obrovským množstvím peněz (zejména určeným 

na výstavbu Lidic), navíc byla v kontaktu se zahraničím.  Kvůli těmto důvodům se vláda 

obávala toho, aby Společnost respektovala rozhodnutí vlády a byla loajální.  

Politické události se odrážely na činnosti Společnosti a to ihned v roce 1948 a to velmi 

výrazně. Jednalo se zejména o postoj Společnosti k některým členům, kteří byli ze 

                                                 
67 Štěpánková, Pavla: Společnost pro obnovu Lidic, MU Brno, Brno 2006, str. 60. 
68 Fotografie Barnetta Strosse při projevu v Lidicích viz. obrazová příloha. 
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Společnosti vyloučeni.  Zbaven členství byl například mjr. Josef Horák69, který emigroval do 

Anglie, ale také byl zbaven členství mjr. Josef Stříbrný, který byl propuštěn z armády. 

V neposlední řadě byl vyloučen i poslanec Ústavodárného shromáždění Julius Firt, člen 

Československé strany národně socialistické, který za války působil v Československé 

národní radě v Británii a kvůli členství v Lidice shall live se stal také členem Společnost v  

roce 1947. Vyloučen ze Společnosti byl i bývalý ministr pošt Msgr. František Hála, který 

společně s dalšími protestujícími ministry podal v únoru 1948 demisi, byl lidoveckým 

ministrem. O tom, že budou vyloučeni tito stávající členové, rozhodl zejména ministr Nosek. 

       Změna kontaktů se zahraničím po roce 1948 byla jasným důsledkem změny zahraniční 

politiky. Jednalo se zejména o kontakt se zahraničními spolky ve Velké Británii a Spojených 

státech amerických. Samozřejmě argumentace Společnosti týkající se neúspěchu jednání se 

zahraničím byla vždy svalena na zahraniční partnery.  

Zejména odraz změny politické situace po roce 1948 je zřetelný na činnosti 

Společnosti – ať to byly různá okleštění pravomocí Společnosti, nebo vylučování 

nepohodlných členů. Rovněž fakt, že existence Společnosti byla nakonec závislá pouze na 

rozhodnutí ministerstva vnitra a nikoliv na usnesení členského shromáždění o jejím zrušení.  

        

3.8.8. Zrušení Společnosti pro obnovu Lidic 

 
Společnost pro obnovu Lidic neměla existovat navždy, ihned od jejího počátku, bylo 

jasné i dle jejích cílů a statutu, že stát počítá s pozdější likvidací Společnosti. Hlavní úkol 

Společnosti byla výstavba obce a pomoc přeživším lidickým ženám a dětem (rovněž i dětem 

z Ležáků). Přímý dohled nad Společností měl Krajský národní výbor v Praze, ale samozřejmě 

ten jednal vždy dle požadavků ministerstva vnitra, rovněž Krajský národní výbor byl pověřen 

pozdější likvidací.   

První kroky ke zrušené Společnosti byly zřetelné na členském shromáždění 

Společnosti dne 5. července 1951, kdy ministr Nosek hovořil o tom, že činnost bude zaměřena 

zejména na „oblasti kulturně propagační a ideově politické“.70 V roce 1952 dle vládního 

usnesení byl stát pověřen hlavním úkolem Společnosti a to výstavbou Lidic. Dalším krokem, 

který vedl ke zrušení Lidic, byl vznik Československého výboru Sadu přátelství a míru, čímž 

reagovalo Československo na aktivitu anglického hnutí Lidice Shall Live. Tím aktivity 

Společnosti byly již minimální a tak jedním z posledních důvodů zániku Společnosti byla 
                                                 
69 Prohlášení Společnosti pro obnovu Lidic k emigraci J. Horáka, viz. příloha č. 16. 
70 SOkA Kladno, Fond Společnosti pro obnovu Lidic, k. č. 23, inv. č. 138, Zápis ze schůze správního 
výboru ze dne 5. 7. 1952.  
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smrt ministra Noska v roce 1955, který byl předsedou Společnosti a hlavně prostředníkem 

mezi státem a Společností.  

 Těch důvodů, které vedly k zániku Společnosti, bylo hned několik a toho si rovněž 

všimlo i ÚV KSČ a rovněž i Československý výbor obránců míru, jenž byl spolupořadatelem 

pietních vzpomínek a podílel se na dokončení výstavby v roce 1956.  

Návrh vládního usnesení týkající se zrušení Společnosti byl projednán a schválen 17. 

září 1958.71 Likvidace Společnosti se měla uskutečnit ke dni 31. prosince 1958, později byl 

termín přesunut na 31. března 1959, nakonec byl termín prodloužen do konce roku 1959, ale 

fakticky Společnost zanikla až na jaře roku 1960.  

Likvidace Společnosti spočívala v převedení některých činností a to zejména 

osvětových akcí, údržbu pietního území a udržování kontaktů se zahraničím na 

Československý výbor Sadu přátelství a míru, Místní národní výbor a Ústřední výbor Svazu 

protifašistických bojovníků. Finanční zůstatek Společnosti měl být převeden do státního 

rozpočtu.  

Důvody, které vedly ke zrušení Společnosti, jsem uvedla výše, ale samozřejmě 

rozhodnutí úřadu předsednictva ovlivnili i další faktory a to zejména fakt, že Společnost již 

neexistovala tak, jak byla zřízena zákonem (po smrti předsedy ministra Noska již post 

předsedy nebyl obsazen, navíc se nescházelo členské shromáždění a správní výbor). 

Administrativní záležitosti a další povinnosti vyřizovala kancelář Společnosti, v jejímž čele 

stál generální tajemník František Knor.  

Likvidace Společnosti byla dokončena a vyúčtování předloženo až na jaře 1960. 

Finanční zůstatek byl minimální, pohyboval se v řádech do 10.000,-Kč. O tom, že Společnost 

na tom nebyla finančně dobře, svědčí i to, že Krajský národní výbor byl požádán o dotaci, aby 

bylo možné uhradit povinné poplatky a mzdy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Viz příloha č. 17. 
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4.  VLASTNÍ VÝZKUM POMOCÍ METODY ORÁLNÍ HISTORIE 
 

4.1. Aplikace metody orální historie v této práci 

 

V mé diplomové práci metodu orální historie využiji na vzorku pamětníků, obyvatel 

Lidic. Důležité bude na počátku definovat skupinu respondentů – nejedná se totiž o skupinu 

vybranou napříč populací, ale o vzorek lidí, který je víceméně náhodný.  

Narátory jsem si vybrala sama. Vzhledem k tomu, že jsem členka Českého svazu 

bojovníků za svobodu a pracuji od od 2000 v Památníku Lidice,  mám k mnoha obyvatelům 

Lidic velmi blízko, jsem neměla s touto fází velké problémy. Metoda tzv. snowball nemusela 

být ani použita. Pamětníky jsem znala, často i jejich životní příběhy. Tento faktor hrál velkou 

roli, protože lidé ke mně měli důvěru. Zároveň jsem většinu rozhovorů vedla jako životopisné 

a až následně jsem položila doplňující otázky týkající se poválečného vývoje Lidic. Během 

celého rozhovoru jsem se s narátorem ještě více sblížila a tak si myslím, že otázky v poslední 

fázi rozhovoru, které se mohou zdát trochu kontroverzní, byly jako součást celého přátelského 

rozhovoru a narátor nemusel mít pocit strachu, že řekne něco špatně, nebo se ostýchat za 

názor, který například není obecně přijímán. 

Pro mou diplomou práci bude velmi důležité zejména - nepouštět se do debat ohledně 

výpovědi, která se mi budou zdát být nepravdivé, nebo kontroverzní. Naopak důležité je 

podpořit narátora v jeho výpovědi a snažit se získat co největší množství informací, proč má 

názor takový jaký má. Narátor většinou nelže úmyslně, opravdu to může být jeho názor a 

našim úkolem je zjistit proč takový názor má. Poté můžeme naznačit, že jsou jiné verze této 

události. V žádném případě však nesmíme použít tón, který by ho mohl zastrašit a nesmíme 

zpochybnit jeho názor, ale spíše naznačit, že jsou již jiné důkazy a s narátorem zkusit 

porovnat opačné názory. 

Mou skupinu respondentů tvoří obyvatelé Lidic. I když byli narátoři vybráni víceméně 

náhodným výběrem, domnívám se, že mohu dospět k zobecnění dosažených výsledků. Jedná 

se vždy o zástupce nějaké sociální skupiny, ať už to jsou děti lidických žen, lidické děti, které 

se našly po válce, nebo přivdané ženy do Lidic až v pozdější době. Pokud se určitý aspekt, 

argument opakuje v několika rozhovorech, můžeme výsledky zobecnit. Narátory jsem si 

zvolila sama dle vlastního filtru. Vzhledem k tomu, že s narátory přicházím často do styku a 

s většinou si tykám, mohla jsem si dovolit porušit rámec třífázového rozhovoru. Přesto však 
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zároveň bylo nevýhodou, že jsem se s narátory znala blíže a oni často během mé návštěvy 

cítili potřebu sdělit mně svůj celoživotní příběh, často zabíhali i do podrobností současných 

rodinných problémů a nemocí. Proto nebylo výjimkou, že rozhovory probíhaly i několik 

hodin, což není vhodné ani pro narátora, ani pro tazatele. Avšak pokud narátor cítil potřebu 

vyprávět a bylo vidět, že mu svým nasloucháním pomáhám se s často tragickými osudy 

vyrovnat, pak jsem se rozhodla nechat rozhovor volně plynout. Výhodou tohoto lokálního 

filtru bylo, že všichni bydlí v Lidicích, což je nedaleko Kladna a usnadnilo nám to samotné 

setkání.   

 Zvláštní složkou pamětníků byli příbuzní Barnetta Strosse, zakladatele nových Lidic. 

Za pamětníky jsem se musela vydat do Velké Británie. Pana Davide Strosse (jeho synovce) 

jsem navštívila v Leedsu. Schůzku s ním jsem si domluvila přes paní Olivii, jeho dceru, která 

byla dostupná na internetu. Schůzku s neteří Barnetta Strosse paní Sarah Curtis jsem 

uskutečnila přímo v jejím bydlišti, v Londýně. Vzhledem k tomu, že rozhovory musely být 

vedeny v anglickém jazyce, požádala jsem pana Vladimníra Havlůje, který jazyk ovládá bez 

problémů, aby mi s rozhovorem pomohl. Seznámila jsem ho jak s tématem, kterým se 

zabývám, tak s otázkami, na které bych chtěla znát odpověď. Já samozřejmě anglickému 

jazyku rovněž rozumím, ale obávala jsem se, abych stíhala porozumět všemu, co mi narátor 

chce sdělit. Po návštěvě obou anglicky mluvících pamětníků jsem velmi ocenila, že se mnou 

pan Havlůj byl, protože narátor David Stross je velmi starý muž, který navíc mluví 

s přízvukem a nebylo mu příliš dobře rozumět, vzhledem k tomu, že měl zdravotní problémy 

s hlasem.  

Vzhledem k tomu, že zájem o B. Strosse zatím nikdo neprojevil, byli rádi, že se někdo 

potažmo o rodinu Strossů zajímá a tak byla atmosféra uvolněná a přátelská a navazovala na 

naš předchozí emailový kontakt. Oba rozhovory v Anglii byly nahrávány u narátorů doma, 

což ocenili asi zejména samotní pamětníci, kteří se cítili ve svém prostředí uvolnění. 

  

4.2. Sir Barnett Stross 

 
Barnett Stross, v rodině nazývaný Bob, se narodil v Polsku, dne 25. prosince 1899 v 

židovské rodině, která měla francouzské předky, kteří se zde usadili za Napoleonských válek 

v roce 1812 po ústupu od Moskvy. Rodina Strossů se odstěhovala do Anglie, když Barnettovi 

byly 3 roky, roce 1902. Usadili se v Leedsu, kde založili textilní fabriku.  Barnett nejprve 

vystudoval v Leedsu Grammar School a poté medícinu na University Medical School. Titul 

bakaláře získal v roce 1921, M.Sc. v roce 1922 a M.B. . Ch.B. v roce 1925. Do lékařské praxe 

46 
 



nastoupil nejprve v porcelánce ve městě Hanley a Shelton, která se nachází v oblasti North 

Staffordshire. V roce 1926 byl jmenován poradcem pro horníky za Zdravotnickou federaci 

North Straffordshire a rovněž poradcem v Národní společnosti pracovníků keramiky. Stal se 

zastáncem havířů, kteří díky své těžké práci měli mnoho pracovních nemocí a úrazů. Nejenom 

že pečoval o jejich zdraví, ale rovněž o zdraví jejich celé rodiny často zdrama, ale hlavně 

v mediích rozpoutal kampaň za finanční odškodnění havířům, kteří trpěli vážnými plicními 

problémy, tedy započal s kampaní na odškodnění zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz, či 

jiné vážné onemocnění s trvalými následky. 

Svou politickou kariéru zahájil v roce 1930, kdy se stal členem Labour Party a rovněž 

se stal členem socialistické Medical Association.  

Osobním životem ho provázela jeho manželka Olive. Oženil se s ní v roce 1922 

v Marion Meade. Poté se usadili se ve Stoke on Trent, kde působil Barnett po dobu 15 let jako 

městský radní. Během druhé světové války přednášel o zdravé životosprávě a utrpěl i vážná 

zranění při bombardování. Některé zachráněné československé děti si pamatuji, že přes Sira 

Wintona se dostaly právě do Stoke on the Trent, kde přežívaly válku. Asaf Auerbach, se 

kterým jsem nahrávala rozhovor, si dokonce pamatuje, že byl na čaji na zahradě dr. Strosse. 

Vzpomíná si, že paní Olive byla velice excentrická a výstřední žena.72 Se svou první 

manželkou, Olive byl až do její smrti v roce 1961. Poté se oženil v roce 1963 s rodinnou 

přítelkyní Gwendoline Chesters (Gwen). 

Barnett žil zejména politikou, poslancem britského parlamentu za Hanley byl v letech 

1945-1950 a poté byl poslancem za Stoke on Trent až do roku 1965, kdy se rozhodl politickou 

kariéru ukončit a nekandidovat znovu kvůli zdravotním důvodům.  

Nejvíce se Barnetta vážili obyvatelé North Straffordshire, kde byl Sir Stross uznáván 

jako lékař, odborník na nemoci z povolání, jako politik a jako podporovatel umění. Věnoval 

se tenkrát zejména kampani za odškodnění nemocí z povolání v průmyslových oblastech a  

kampani proti kouření.   

Barnett Stross založil společnost „Lidice Shall Live“ dne 6. září 1942. Sám Barnett 

považoval za svůj největší individuální úspěch založení hnutí "Lidice Shall Live". Zaujal celý 

svět, když on založil hnutí za obnovu vypálené české vesnice - Lidic, kde bylo zavražděno 

183 nevinných mužů, 82 dětí zplynovaných v Polsku a 60 žen zavražděno v koncentračním 

táboře Ravensbrück. Sir Barnett tvrdil, že skutečný úspěch hnutí nebyl v tom, že byla vybrána 

vysoká finanční částka na obnovu Lidic, ani to, že se mu podařilo založit krásný Růžový sad, 

                                                 
72  Rozhovor vedený dne 23. 3. 2009, s Asafem Auerbachem. 
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ale úspěch viděl v tom, že informace o zničení obce a vraždě nevinných lidí obletěla celý svět 

a tento čin spáchaný nacisty se stal zbraní  míru -  psychologické války. Barnett Stross za 

svou snahu a podporu Lidic získal vysoké československé státní ocenění. V roce 1947 

československá vláda oficiálně uznala význam jeho práce a udělila mu Řád Bílého lva. Sir 

Barnett zůstal v kontaktu s Československem po celý svůj život, byl přijat do Výboru pro 

mezinárodní záležitost. Stross se rovněž podílel na akci „Save the Children Fund“, která měla 

za cíl najít lidické děti.73

Jeho velkým celoživotním koníčkem bylo umění, proto také využil svých uměleckých 

kontaktů a vyzval umělce z celého světa, aby darovali jedno ze svých děl Lidicím a tak 

vznikla Lidická sbírka moderního umění, která je nyní umístěna v Lidické galerii. V roce 

1945 se stal spoluzakladatelem společnosti „Arts and Amenities Group of the Parliamentary 

Labour Party“. Byl zvolen nejprve tajemníkem a pak předsedou. Jeho celoživotní podpora 

umění byla nepolitická a on dokázal nadchnout pro sbírky jak konzervativní, tak liberální 

politiky.  

Sir Stross hrál hlavní úlohu při nákupu děl od Leonarda Cartoona pro anglický národ  

a rovněž byl velmi aktivní ve Westmistru, kdy se pokoušel zajistit podporu pro Royal 

Shakespeare Theatre.  Sir Barnett se stal rovněž bojovníkem za zachránu a zachování 

některých průmyslových objektů, které považoval jako připomínku počátků průmyslové 

revoluce v Anglii, proto se stal Sir Barnett členem Rady historických budov (Historical 

Buildings Council).  

North Straffordshire díky Barnettovi Strossovi získal mnoho vzácných uměleckých 

děl. Když odešel Stross do Londýna, daroval 60 obrazů a bronzové sochy od Epsteina  

University of Keele. Mnoho uměleckých děl z jeho sbírky je také k vidění v Cartwright 

House, Hanley místní W.E.A. velitelství a také v Městském muzeu a galerii. Stross daroval 

sbírku umění také společnosti Harolda Clowes Community Association Bentilee. Stross byl 

rovněž u změny z bývalé University College of North Sraffordshire na Keele University. 

Další ocenění získal B. Sross 4. září 1963, kdy obdržel ocenění od Československa 

na slavnostním ceremoniálu v Praze společně s panem Stephenem Swinglerem, členem 

parlamentu za Newcastle. Byli jmenováni čestnými členy Československé společnosti pro 

mezinárodní vztahy za jejich práci pro anglo-české přátelství. V neděli navštívili Karlovy 

Vary, kde se zúčastnili zahájení zasedání zemí třetího světa, kde se odehrávala  konference 

historiků -  tématem byl odpor k německé okupaci. Na konferenci bylo asi 200 historiků, 

                                                 
73  Deník Sentiel, Stoke on Trent, dne 15. května 1967.  
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hovořilo se o aspektech druhé světové války. Pan Randall Swinger (bratr Stephena) měl za 

hlavní cíl cesty návštěvu muzea v Lidicích, protože si chtěl ověřit, zda je tam dobře popsáno 

hnutí „Lidice Shall Live“, v Hanley totiž vydal publikaci o hnutí.  

V roce 1964 labouristé zvítězili ve volbách a dr. Stross byl jmenován státním 

tajemníkem ministerstva zdravotnictví, bohužel ale kvůli nemoci odešel z funkce již v únoru 

1965 a v červenci oznámil svou rezignaci na funkci. V roce 1964 byl pasován na rytíře. Svou 

rozsáhlou sbírku umění odkázal University of Keele. Jednalo se zejména o umění z 19. a 20. 

století – sbírka obsahuje obrazy, sochy a mnoho dalších děl.  

Barnett Stross zemřel 14. května 1967 na infarkt v University College Hospital 

v Londýně. 

 
4.2.1.   Proč se rozhodl Dr. Barmett Stross pomoci Lidicím a založil hnutí 

„Lidice Shall Live“? 

  Mám několik teorií, proč se Barnett Stross rozhodl pomoci Lidicím. Domnívám se, že 

to byla kombinace některých z těchto úvah.  

 

a, Stross byl úzce spjat s horníky v North Staffordshire. Stross jako lékař věnoval mnoho 

času studiem a výzkumem nemocí a pracovních úrazů horníků. Horníci v Anglii se podíleli na 

natáčení prvního filmu o Lidicích "Silent Village", protože Lidice byly v cizině prezentovány 

jako „hornická obec“.   

 

b, Barnettem Strossem otřásla tragédie, která se stala v Lidicích (tragédii byl věnován 

velký prostor v britských novinách) a rozhodl se pomoci. Ve Stoke on Trent, ve městě, kde 

bydlel a měl lékařskou praxi, žily během války zachráněné děti Sirem Wintonem, rovněž 

z Československa. Manželé Strossovi občas pozvali některé děti na čaj, či posezení u nich 

doma, ale žádné dítě neubytovali, je možné, že chtěli nějakým způsobem také pomoci lidem 

postižených válkou a tak se zaměřili na tragédii v Lidicích.  

 
c, Další pojítko mezi rodinou Strossů a Lidicemi je Polsko, Lodž. Rodina Strossů do 

Anglie přišla až v roce 1904 právě z Polska, z městečka Pabianicz, nedaleko Lodže. Děti 

z Lidic byly odeslány do Polska a umístěny v koncentračním táboře v Lodži.  
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4.2.2.  Vzpomínky rodinných příslušníků na strýčka Boba 

(Barnetta Strosse) 

 

Vzhledem k tomu, že Barnett Stross neměl děti, nebylo možné se sejít s žádným přímým 

potomkem Barnetta Strosse. Oslovila jsem však děti jeho sourozenců, kterých měl hodně. Se 

dvěma – Davidem Strossem a Sarah Curtis jsem se sešla osobně. Ostatní jsem oslovila po 

telefonické domluvě emailem, ve kterém mi napsali své vzpomínky na Barnetta Strosse a já 

jsem popřípadě ještě poslala nějaké doplňující otázky. 

  

4.2.2.1.  Aileen Hyman 

Aileen Hyman měla babičku, která se jmenovala Rosa Kalinsky a byla jednou z 

nejstarších dětí rodiny Strossů. Aileen uvádí, že rodina čítala 12 dětí, i když ne všechny se 

dožily dospělého věku.  Bob byl jedním z nejmladších a věkový rozdíl mezi nimi byl 15 let. 

„Rosa vyprávěla, že v některých ohledech působila jako jeho matka, měli mezi sebou v  

životě úzké pouto. Jejich vlastní matka byla nezkrotná, ale velmi malá osobnost, měla 

necelých 5 stop. Pokud hubovala, její synové, včetně Boba, raději seděli na vrcholu vysoké 

pece a čekali, dokud se situace neuklidní.“74

 Její vzpomínky se dále týkají jeho manželství s Olive. On se ženil již v době studií na 

medicíně, což v té době nebylo obvyklé (hlavně kvůli nedostatku financí) a navíc Olive byla 

zvláštní žena. Nebyla židovského původu, byla dcerou „šarlatánů“. Navíc byla velmi 

atraktivní a dokonce bylo po Leedsu známo, že stála umělcům občas modelem. Paní Hyman 

vzpomíná na Olive následovně:  

„ Byla to ona, kdo představil Boba v této bohémské společnosti a skrze ni se u Boba 

vyvinul právě jeho celoživotní zájem o umění a pak i odbornou znalost v oblasti malby. Bobův 

zájem o umění, obsahoval obsáhlou osobní sbírku od Sickerta a Lowry. V pozdějších letech 

některé z obrazů byly darovány, věřím, že na Keele University - nové univerzitní zařízení 

poblíž Stoku, Bob jej pomáhal založit. Vím, že pro některé členy rodiny znamenalo jeho 

manželství s Olive velký problém a rozkmotřili se s ním, ale u mé babičky měl podporu a 

Olive měla ráda. Moje matka Marie Kalinsky, jako dítě byla u Boba a Olive v době školních 

prázdnin v roce 1920 v jejich domě ve Stoke-on-Trent. On tam byl praktickým lékařem. Má 

matka vzpomíná na dům Strossů spíše jako na chaotickou domácnost. Jeho manželství s Olive 

                                                 
74 Emailový rozhovor s Aileen Hyman, ze dne 31.5.2009. Viz příloha č. 2. 
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bylo dobré, ale bezdětné. V pozdějším věku se z Olive stala alkoholička. Moje vzpomínky na ní 

pochází až z této doby. Byla laskavá, ale výstřední a hrozná kuřáčka.“75

Dále ve svých vzpomínkách upozorňuje na Bobovo chování k chudším pacientům a 

právě tuto zkušenost zmiňuje v souvislosti s jeho rostoucím zájmem o socialismus.  

„Ve Stoku byla velká chudoba a Bob často ani nevybíral od chudších pacientů poplatek za 

ošetření. Věřím, že jeho rostoucí zájem o socialismus pochází z této doby, kdy byl také 

radní.“76  

Paní Hyman si osobně na Boba vzpomíná až po roce 1960, kdy už nebyl v dobrém 

zdravotním stavu, zejména „kvůli jeho celoživotnímu kouření - měl i astma a bronchitidu. Byl 

velmi vyhublý a neustále kašlal. On byl velmi hovorný, zábavný a velmi odlišný od mých 

ostatních příbuzných.“ 77

Zajímá vzpomínka, která nenazněla v žadném jiném rozhovoru, ani jsem ji nenalezla 

ve vzpomínkách rodinných příslušníků je popis setkání s Gwen, druhou ženou Boba, kdy se o 

ní oficiálně ucházel.  

Ke konci svého života se oženil se svou osobní parlamentní státní tajemnicí Gwen 

Chester. Ona byla přesný opak Olive. Byla velmi serióźní a ušlechtilá a velmi nežná k Bobovi, 

pečovala o něj, když měl již chatrné zdraví.  Slyšel jsem, jak Bob popisoval, když se ucházel o 

Gwen. Naplánoval si, že to udělá v kavárně a koupil nějaké květiny. Kavárna byla ale velmi 

přeplněná a když chtěl Gwen Bob požádat o ruku, u stolu s nimi seděla ještě jedna starší 

dáma. Bob se jí zeptal, jestli by si nemohla přesednout, ale ona odmítla. Tak se rozhodl 

pokračovat s nabídkou sňatku, starší dáma poslouchala a pak řekla: "To je hezké"! 78 

  Paní Hyman se osobně zúčastnila pohřbu, vzpomíná na něj jako na spíše 

nenáboženský, kde zazněl pouze jeden žalm. Byl to žalm 23, který si Bob sám vybral. 

Vzpomínky paní Hyman neobsahují ani zmínku o Lidicích, nikdo o nich prý v její přítomnoti 

nemluvil a souvislost B. Strosse a Lidic ji překvapila.  

  

4.2.2.2.  Penny Jerome 

Penny Jerome měla babičku Rosu, která byla nejstarší sestrou Boba, rovněž je 

sestřenice Jill Rakusen, která žije v Rakousku a známou firmu na výrobu mešních sušenek. 

Matka Penny se jmenovala Marie a otec Artur. Penny vzpomíná, že babička byla velmi hrdá 

na Boba a pyšná na jeho úspěchy. Rovněž připomíná, že její babička byla nejstarší dcerou 
                                                 
75 Emailový rozhovor s Aileen Hyman, ze dne 31.5.2009. Viz. příloha č.2. 
76 Emailový rozhovor s Aileen Hyman, ze dne 31.5.2009. Viz. příloha č.2. 
77 Emailový rozhovor s Aileen Hyman, ze dne 31.5.2009. Viz. příloha č.2. 
78 Emailový rozhovor s Aileen Hyman, ze dne 31.5.2009. Viz. příloha č.2. 
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v rodině, hodně pomáhala mamince s péčí o další děti. V úvodu svých vzpomínek, které pro 

mě sepsala paní Jerome, neteř Barnetta uvádí důvod, proč se rodina Strossů stěhovala 

z Polska.  

  Rodina přišla proto, že Polsko bylo v té době součástí Ruska - tam bylo mnoho 

židovských pogromů, mnoho židovských osad bylo vypáleno, jako u vás v Lidicích. Kromě 

mých prarodičů (kteří přišli později) celá rodina přijela vlakem a usadili se na severu Anglie, 

v Leedsu.79

Jako většina rodinných příslušníků rodiny Strossů vzpomíná na první manželku B. 

Strosse, Olive. Zajímavý je popis domů manžlů Strossových ve Stoke on Trent a bytu v 

Londýně. O Olive již víme, ž byla velmi výstřední, ale o tom, ž i dům, resp. byt byl zařízen, 

můžeme říct výstředně, se dozvídáme až nyní.   

„Olive byla velmi nápadná žena - vysoká, štíhlá s tmavými vlasy na mikádo, typicky 

módní styl 1920 – krátký střih s rovnou ofinou. Kouřila a také hodně pila, ale byla velmi 

dobrá společnice! Bob se stal lékařem a přestěhoval se do Stoke-on-Trent (nedaleko 

Birminghamu), začal se velmi zajímat o politiku, nakonec byl zvolen za socialisty členem 

britského parlamentu. Moji rodiče nebyli tak levicový, jako byl Bob a když on a Olive 

navštívili Leeds, často se s dalšími rodinnými příslušníky hodně diskutovalo – diskuse byla 

velmi živá, zábavná, ale také plná různých argumentů v politických otázkách.  To jediné, co 

mohu říct je, že když moje matka byla mladá dívka, příležitostně využívala možnosti zajet za 

Bobem a Olive. Oni žili ve velkém, starém domě bez elektrického osvětlení, pouze svítili 

plynem a svíčkama! Když byla na návštěvě matka mého manžela byla vyděšená, když  

stoupala po tmavých, strašidelných schodech do ložnice, což chápu! Když jsem já (při 

několika málo příležitostech), navštívila jeho byt v Londýně, byl také takový ponurý, všude byl 

Orientalní koberec (na stěnách i podlaze) – přiznávám, skoro to působilo strašidelně. Přesto 

jsem za ním moc ráda chodila.80

Bob Stross neměl své vlastní děti a ze vzpomínek, které jsem sesbírala a rovněž 

z rozhovoru se Sarah Curtis (neteří B. Strosse) je zřejmé, že se snažil vést alespoň neteře 

například k umění, či politice. Nebylo mu nepříjemné si povídat s malými děvčaty i o vážných 

tématech, to dokazuje i vzpomínka Penny.  

                                                 
79 Dopis od P. Jerome ze zde 16.6.2009, viz. příloha č. 3. 
80 Dopis od P. Jerome ze zde 16.6.2009, viz. příloha č. 3. 
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„Já jsem v něm měla přátelského, hodného a laskavého muže, který byl ochotný strávit 

hodiny povídáním se mnou. Nebral mě jako mladou hloupou dívku, ale vždy se mnou hovořil 

jako bych byla dospělá.“81

Samozřejmě byl B. Stross velmi časově vytížen, zvláště pak v posledních letech, kdy 

se stal poslancem parlamentu. Vzhledem k tomu, že premiér Wilson utvořil vládu s velice 

těsnou převahou, musel být Bob přítomen téměř na všech jednáních. Přesto si Bob našel vždy 

chvíli, aby se zúčastnil nějaké rodinné události, např. svatby. Jak uvidíme později, ne vždy 

jeho návštěva byla zcela vítána. U synovce Davida Strosse na svatbě způsobil i určité 

problémy, ale na svatbě Penny Jerome se zřejmě choval slušně, dokonce přinesl svatební dar, 

což je slušnost, ale o Bobovi se vědělo, že není příliš rozdávačný.   

„Když jsme se s manželem brali, Bob nám daroval malý obraz od umělce, který se 

jmenoval Michael Ayrton – od té doby nakupujeme mnoho obrázků od něj a dalších umělců. 

Nyní na zdi nemáme ani kousek místa! Takže to je díky strýčkovi Bobovi!“82

Penny jsem se v doplňujících otázkách ptala i na Lidice, zda věděla o aktivitě svého 

stýčka. Penny o aktivitě věděla, zejména si vzpomínala na Růžový sad přátelství a míru, který 

Bob založil, ale rovněž vzpomínala na svou návštěvu Lidic před 11 lety, tedy v roce 1999. 

Bohužel v té době bylo pietní území a zejména Růžový sad ve velmi špatném a zanedbaném 

stavu. To také Penny zmiňuje – sad charakterizovala jako neutěšený a zarostlý, což jí 

samozřejmě mrzelo. Byla velmi potěšená pozitivní změnou, která nastalav roce 2000, o které 

jsem ji informovala.  

Penny jsem položila otázku týkající se informace, ž by Bob mohl být spolupracovník 

StB. 

Nikdy jsem neslyšela, a ani moje matka, že by se toto někdě říkalo, že by se to stalo. 

Domnívám se, že i kdyby to udělal, neposkytl by žádné informace české vládě, které by byly 

proti naším zájmům a už vůbec ne na újmu Británii, ale kdo ví?!83

 Díky Penny jsem získala mnoho rodinných fotografií Boba Strosse, zejména 

neformálních, např. z lovu ryb, kde má Bob v ústěch cigaretu, což mě zarazilo, vzhledem 

k tomu, že v parlamentu se prezentoval jako odpůrce kouření.   

 

 

 

                                                 
81 Dopis od P. Jerome ze zde 16.6.2009, viz. příloha č. 3. 
82 Dopis od P. Jerome ze zde 16.6.2009, viz. příloha č. 3. 
83 Email od P. Jerome ze dne 2. 7. 2009, viz. příloha č. 4. 
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4.2.2.3. Ian Macilwain 

Ian Macilwain je známým fotografem a jeho teta byla Gwen, blízká přítelkyní manželů 

Strossů a později druhá manželka Barnetta Strosse.84 Ian má mnoho soukromých vzpomínek 

zejména díky své tetě Gwen, rovněž mi poskytl několik rodinných fotografií, na kterých je 

Bob se svou druhou manželkou.  

   Ian mi poslal několik velmi vzácných ukázek z osobní korespondece mezi ním a 

britským premiérem Haroldem Wilsonem, která probíhala v době, kdy Barnett byl nemocný. 

Bristký premiér děkuje za podporu B. Strosse v posledních měsících a zároveň ho llituje kvůli 

jeho onemocnění.85   

  
Obrázek č. 1, dopis od Harolda Wilsona z 23. 2. 196586. Archív I. Macilwaina. 

 

Mezi další dokumenty, které jsem obržela patří i projev Boba Strosse, který pronesl na 

pietní vzpomínce v roce 1962 a z kterého jsem mohla čerpat ve své diplomovové práci.87 

Z následujících ukázek je patrné, že se zdravotní stav Barnetta zhoršoval, je to jasné nejenom 

z písma, ale rovněž z obsahu dopisu, který píše Barnett Joseymu, příteli v roce 1965. Píše, že 

se již jeho řeč zlepšuje, z čehož je patrné, že nemohl jistou dobu ani hovořit.  

Oproti tomu dopis pro Gwen, z roku 1962 ukazuje, že dle písma je v pořádku, také 
                                                 
84 http://www.broombankphotography.com/child/index.html, oficiální stránky fotografa I. Macilwaina. 
85 Viz. příloha č. 6. (osobní dopis od Harolda Wilsona z 23.2.1965) a č.7 (přání k Vánocům od H. 
Wilsona) 
86 Viz. příloha č.6 
87 Viz. příloha č. 1 
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můžeme z dopisu usuzovat, že byli s Gwen stále v kontaktu.  Uvedla bych ukázku 

korespondence mezi Barnettem a Gwen, kde jí píše o tom, že již nebude kandidovat v dalším 

období, cítí, že to pro něj bude lepší, z roku 1962. 

   

                          
        Obrázek č. 2, dopis od Boba pro Gwen ze dne 18. 12. 1962. Archív I. Macilwaina. 
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Z ukázky z dopisu z roku 1965, je patrné, že Bob má velké zdravotní problémy. 

 
Obrázek č. 3, dopis pro přítele Joseyho, ze dne 12. října 1965. Archív I. Macilwaina.  
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Ian rovněž vzpomíná na své setkání s Bobem a Olive z roku 1959, když byl na 

návštěvě u tety Gwen. Také popsal rozdíly mezi Olive a Gwen.  

Moje první vzpomínky na Boba Strosse jsou z návštěvy u tety Gwen (kterou si on 

později vzal), kde byl se svou první ženou Olive. Myslím, že to bylo v roce 1959. Pamatuji si, 

jak oba dva měli velký zájem naučit nás 'jazykolamy' - např. „Peter piper picked a peck of 

pickled pepper“ a několik dalších, které byly pro mě zcela nové. Gwen a Olive byly velmi 

odlišné. Gwen byla vážná, ale měla dobrý smysl pro humor a byla velmi milá. Olive byla 

bohém a umělkyně.  Moje matka znala Boba z dovolené, kdy s ním putovala po Pyrenejích, 

ještě před válkou. 88

 Jak Ian uvádí ve svém dopise, Bob se oženil po 3 letech od smrti Olive s Gwen, která 

byla rodinnou přítelkyní. Volný čas trávili manželé v Ramsgate v hrabství Kent, kvůli tomu 

prodal domek v Essexu, což rodina špatně nesla, protože k němu měli vztah z dětství.  Ian 

vzpomíná na poslední léta Barnetta, kdy byl velmi nemocný a rychle stárnul, přesto má 

několik vzpomínek z návštěv v bytě manželů Strossů v jejich bytě v Londýně, na Palace Gate 

za Albert, při té příležitosti vzpomíná i neobvyklé chutě k jídlu u Strossů:  

Několikrát jsme je návštívili v jejich bytu v Palace Gate za Albert Hall. Pamatuji si 

jejich byt jako velmi temný s atmosférou a tichou akustikou. Na jedné straně dlouhého 

salonku byly podstavce, na nichž bylo umístěno mnoho Epsteinových bronzových soch - hlav, 

které Bob měl ve své sbírce. Ty byly doprovázeny výklenky, ve kterých byly vystaveny četné 

obrazy Lowryho, Sickerta a několika dalších. Umělci byli všichni osobní přátelé Boba z dob 

jeho pobytu ve Stoke on Trent a já pochybuji, že by dal tolik peněz za obrazy, spíše je dostal. 

Pravděpodobně mu byly darovány výměnou za „poskytované služby“ – působil u mnoho lidí 

jako rodinný lékař. Jasně si pamatuji u tety, jaké připravovala oblíbené občerstvení - Bob to 

miloval, ale my jako děti jsme to nenáviděly. Ona s monotónní pravidelností podávala plátky 

jazyka s čekankou a čekankový salát. Nejprve to bylo šok a pak hrozně hořké! Nyní s 

odstupem a moudrostí, kterou jsem získal, vím, že jejich strana byla ovlivněna židovskou 

tradici, ale tyto drobnosti jsme v tom nízkém věku ještě nevnímali. 89

 
4.2.2.4.  Olivia Stross 

Olivia Stross je dcera Davida Strosse, bratra Barnetta. S jejím otcem jsem nahrávala 

v Leedsu rozhovor a poté jsem s Olivií zůstala v kontaktu. Po mé návštěvě s otcem dále řešila 

                                                 
88 Dopis od I. Macilwaina ze dne 16.6.2009. Viz příloha č. 5. 
89 Dopis od I. Macilwaina ze dne 16.6.2009. Viz příloha č. 5. 
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rodinnou historii a napsala mi několik dalších zajímavých informací, které zjistila při 

prohlížení rodinných dokumentů.  

Zejména mi sdělila původní jméno rodiny Strossů před jejich stehováním do Anglie. 

Jednalo se původně o rodinu „Strasburger“ nebo „Strasberg“.  Otec Boba se jmenoval 

Samuel Stross a narodil se mezi lety 1855 – 1858 v Alsace Lorraine ve Francii. Samuel se 

oženil s matkou Boba Cecilií v Pabianitz, v Polsku v roce 1880, Cecílie byla dcera místního 

rabína. Samuel zemřel v roce 1911 v Paříži a a matka Boba zemřela o mnoho let později 

v Leedsu, v Anglii.  

Olivia uvádí, že při pocházení internetového zdroje „Jewish Record Indexing“ objevila 

následující informaci.   

„Našli jsme při zkoumání Jewish Records Indexing (Polsko) spojení na Boba Strosse. V 

nahrávkách je uvedeno, že je registrováno 8 dětí, které se narodily v Pabianice (u Lodže), 

rovněž je zde uvedeno, že manželství otce Boba (známý jako Mordechaj Menachem Stazberg – 

ze Štrasburku) bylo oddáno v roce 1880. Nikdy jsem nepochopila, proč si naše rodina změnila 

název na Stross, když přijela do Anglie.“90  

 Prostřednictvím Olivie jsem rovněž položila doplňující otázku jejímu otci, Davidovi. 

Jednalo se mi o to, zda není možné, že by impulsem pro práci Lidicím pro Barnetta mohlo být 

spojení lidických dětí, které pobývaly nějakou dobu v Lodži a jejich bydlištěm. Vzhledem 

k tomu, že děti byly vězněny v jedné z budov továrny, domnívala jsem se, že když rodina 

Strossů po odchodu do Anglie otevřela továrnu na textil v Leedsu, že mohla mít továrnu již 

v Polsku. Tuto hypotézu mi však Olivie s jejím otcem vyvrátili:  

„Ptala jsem se otce na jeho názor na tvou myšlenku, že by mohlo být nějaké spojení 

mezi textilní továrnou v Lodži a rodinou Strossových, ale on si je jistý, že nemají takové 

budovy, ani takovou práci v Lodži nezastávali. V každém případě, rodina opustila Polsko v 

roce 1901-2 (otec nevěděl přesné datum), spojení s lidickými dětmi se mu zdálo 

nepravděpodobné.“91

 S Olive jsem diskutovala další velmi zajímavé téma a to umění. Vzhledem k tomu, že 

pracuje jako kurátorka výstav, zajímala se o sbírku umění v Lidicích. Poslala jsem Olivii 

fotografie dvou obrazů, na kterých je B. Stross a které jsou součastí Lidické sbírky moderního 

umění. Jednalo se o obraz Jacoba Kramera a Ruskina Speara.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Email od O. Stross, ze dne 22. 2. 2010, příloha č. 8. 
91 Email od O. Stross, ze dne 22. 2. 2010, příloha č. 8.  
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Obrázek č. 4, autor Jacob Kramer - Podobizna dr. Barnetta 

Strosse (křída, papír 58 x 43,5cm), součást lidických 

sbírky modeního umění, Památník Lidice, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obrázek č. 5, autor Ruskin Spear – Podobizna 

Sira Barnetta Strosse, 60. léta 20. stol (olej, 

plátno, 106 x 76,5 cm), součást lidické sbírky 

moderního umění, Památník Lidice.  

 
 
 
 
 
 
 

Olivia upozornila, že Jacob Kramer působil v Leedsu, kde byl rovněž velmi známým autorem. 

Jacob Kramer (1892-1962), bohužel po sobě nenechal příliš mnoho děl. Nejvíce se věnoval 

tvorbě, když byl mladý a studoval v Londýně. Zdě měl mnoho přátel mezi některými 

předními umělci své doby. Jeho nejslavnější tvorba zabývající se rabíny „The Day of 

Atonement“ (Den smíření) je uložena v Leeds City Art Gallery. Jeho práce je někdy 

připodobňována k tvorbě dalších známých židovských umělců - Marka Gertlera, Davida 
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Bomberga a skupinou známou jako English Vorticists, přesto většina odborné veřejnosti se 

shoduje, že jeho styl byl velmi individuální a je škoda, že nebyl více produktivní v pozdějších 

letech. Olivia líčí tohoto umělce následovně:  

„Můj otec mi říkál, že Kramer byl dobře známý mezi židovskou komunitou v Leedsu, 

nakreslil mnoho portrétů – což byl snadný způsob, jak získat nějaké peníze – např. rychlé 

zobrazení manželky bohatého podnikatele, nebo člena rodiny, znamenalo to prestiž a mnoho 

prominentních osobností z místních rodin chtělo mít podobné portréty ve svých domovech.  

Kramer byl také známý tím, že si často řekl o peníze předem, ale ne vždy obraz dokončil, ale 

to samozřejmě není vhodná informace do nahrávky pro Památník Lidice. Život Kramera byl 

představen v roce 2006, spolu s velkou výstavou jeho prací v Leeds City Art Gallery pod 

názvem: Jakub Kramer: Kreativita a ztráty.“92

 

4.2.2.5.   Sarah Curtis 

Sarah Curtis byla neteří Boba, narodila se jako nejmladší dcera Bobovi nejmladší 

sestry Ruth (1906-1972). Pamatuje si na Boba jako mladé děvče, ale rovněž i z období po 

studiu na univerzitě v roce 1958, kdy se přístěhovala do Londýna.  

Dobře si pamatuji, když mi bylo 9 let, že strýček Bob byl zvolen do parlamentu, v roce 

1945. Jako lékař ve Stoke-on-Trent viděl trpící pacienty silikózou (plicní onemocnění), kteří 

pracovali u keramických pecí a jednal za ně v parlamentu, aby dostali odškodnění.  Právě 

tato zkušenost ho vedla k politické angažovanosti. Moji rodiče mu šli do Stoku poblahopřát a 

on hezky říkal: "Tvé dívky budou mít zdarma vysokoškolské vzdělání - pokud na to jsou 

dostatečně chytré". To otrávilo mého otce, který byl také lékař a už tehdy si samozřejmě  

myslel, že jsme dostatečně chytré na vzdělání, i když ve skutečnosti jsem byla pak jediná, kdo 

měl zcela zdarma vysokoškolské vzdělání. Labour Party nikdy nebyla schopna plnit své sliby a 

vy jste museli platit dál poplatky za studium.93

Sarah vzpomíná také na vztah své matky a Boba, kteří byli sourozenci. Ve svých 

vzpomínkách reflektuje dva zásadní důvody, které vedly k tomu, že jej na jednu stranu 

obdivovala, avšak cítila vůči Bobovi určitou zášť.  

Rodinné vztahy s Bobem byly složité. Pokud jde o mou matku, tak její pocity o Bobovi 

byly směsí hrdosti a zášti, hrdost na jeho úspěchy a zášť, že se o ní více nestaral, protože ona 

byla o šest let mladší a nikdy vlastně nepoznala jejich otce. Ona také neměla ráda jeho 

manželku Olive, ale ne proto, že nebyla židovka, ale velká část rodiny "ho odstřihla", když se 

                                                 
92 Email od O. Stross ze dne 12.5.2009, viz. příloha č. 8. 
93 Email od S.Curtis ze dne 5.5.2009, viz. příloha č. 9. 
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s ní oženil. Myslím, že Olive byla studentka umění – setkal se s ní, když byl studentem 

medicíny v Leedsu - ale moje matka ji vždy titulovala jako “model umělců”.  Myslím, že se 

bála toho, co nazýváme “bohém”, ta umělecká nekonvenčnost. Jak já si pamatuji Olive... 

nosila módní mikádo dvacátých let a byla zábavná. Kromě Bobova zájmu o umění byl také 

dobrým muzikantem s dobrým zpěvným hlasem.94  

Informace o tom, že byl Bob rovněž dobrým zpěvákem, jsem objevila pouze ve dvou 

pramenech a to ve vzpomínkách Sarah Curtis a v článku s názvem „Doctor for all aiments“95, 

který vyšel v květnu 1974 ve Stoke on Trent.  

  Mnoho z jeho pacientů pochází z chudých oblastí Hanley a Shelton, a mnoho z nich se 

stalo jeho přáteli, a později jeho velkými podporovateli. Jako politik, Bob Stross, byl člověk z 

lidu. Nikdy nebyl víc doma, než když zpíval známou píseň, která se zpívala při milých 

komunálních setkání, které se konaly pravidelně v průběhu války v Tinkersclough, off Clough 

Street. Konaly se v místnosti, která byla nakonec vybombardována. Stejně jako většina věcí, 

které dělal, jeho hudební um byl opravdu širokosáhlý, byl sám klavírista. Dokonce i po 

nepříjemné nemoci, po které částečně ochrnul na nějaký čas, byl schopný hrát Beethovena na 

koncertní křídlo v jeho bytě v Londýně. Na druhé straně hudební mince, skládal i písně – 

např. "Potterś  Song", která se energicky zpívala na zasedání. 

 

Sbor vždy pokračoval takto:  

 

"So it’s throw, throw, throw, and it’s turn, turn, turn, 

Then it’s into the oven and it’s burn, burn, burn, 

On and on from morn till night, working hard and going strong,  

While all the wheels around us sing the Potters ‘ song”96  

 

Sarah Curtis se domnívá, že již jako školačku ji měl Bob rád a to zejména proto, že se 

vášnivě zajímala o politiku, literaturu a umění. Bob její zájem, pokud měl čas, podporoval, to 

dokazuje i následující vzpomínka:    

Jednou mě vzal na diskuse v rámci poslanecké sněmovny a jedny prázdniny do Temple 

Newsam Museum v blízkosti Leedsu. Mluvil se mnou hodně o theosofii a dal mi Faberovu 

knihu Moderní poezie.97  

                                                 
94 Email od S.Curtis ze dne 5.5.2009, viz. příloha č. 9. 
95 A doctor for all aiments,  First Broadcast, květen 1973, strana 68-70, příloha č. 10  
96 A doctor for all aiments,  First Broadcast, květen 1973, strana 68-70, příloha č. 10   
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Sarah Curtis má uchovanou i další památku na strýčka Boba a to svatební dar – 

stříbrný držáčky na vejce ve viktoriánském stylu, který od něj obrdžela se svým mužem, když 

se brali 3. října 1960. Sama Sarah k tomu dodává: 

 

  

Přesto, že v rodině byl znám spíše jako nevelkorysý, 

daroval nám krásné stříbrné viktoriánské držáky na 

vejce. Jinak ale byla Bobova velkorysost obrovská, 

jak asi víte, zejména pro město a oblast, kterou 

reprezentoval. Například v muzeu ve Stoke on Trent 

nebo na Keele University mají mnoho obrazů a soch, 

které získal právě Bob do sbírky přes své přátelství s 

umělci jako Epstein a Kramer. Jiné, zejména obrazy 

umělce Lancashirského umělce Lowryho, zdědila po 

rodině jeho druhá manželka, Gwen.98  

 

 

Obrázek č. 6, svatební dar pro manžele Curtis od B. Strosse, fotografie pořízena při návštěvě 

Sarah Curtis. 

 

V Sarah projevil zájem o politiku nejenom Bob, ale ona se skutečně zajímala o 

politiku od dětsví. Také kandidovala do parlamentu, to se jí nepodařilo. Vzpomíná přesto na 

Boba a jeho politickou kariéru.  

Bob se opravdu nemohl vyrovnat s množstvím práce, měl post junior ministra a 

pracoval ve vláde Wilsona (on byl zástupce ministra zdravotnictví). Působil na levém křídle 

Labour party a stal se přítelem Harolda Wilsona, zejména díky podpoře Aneurina Bevana, 

ministra zdravotnictví. Wilsonova většina v parlamentu byla tak malá, že i nemocní lidé, 

včetně Boba, museli být přítomni v parlamentu a hlasovat o zásadních věcech, proto Bob 

musel odstoupit. Pozice ministra vysoce kontrastovala s jeho předešlou pozicí méně 

                                                                                                                                                         
97 Email od S.Curtis ze dne 5.5.2009, viz. příloha č. 9. 
98 Email od S.Curtis ze dne 5.5.2009, viz. příloha č. 9. 
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významného člena parlamentu, na rozdíl od všech ostatním členů parlamentu, které jsem 

znala, měl velmi skromnou podporu od svých voličů.99  

Na závěr jsem se ptala paní Curtis, zda by nemohla popřemýšlet nad důvodem, proč se 

Bob rozhodl pomoci Lidicím: 

Ptala jste se mě, zda nevím, co vedla Boba k aktivitě pro Lidice.  Nevím, ale přečetla 

jsem vaše knihy, kde jsem si všimla, že některé děti byly poslány do Lodže. Lodž byla jeho 

rodiště v Polsku, tak možná to ho zaujalo, ale to je jen spekulace.100  

Sarah litovala, že v posledních letech nebyla více ve styku se strýčkem, měla ale malé 

děti, svou mladou rodinu, přesto na něj velmi ráda a často vzpomíná.  

Našla jsem okopírovaný článek z Timesu a poděkování od Gwen za kondolenční dopis. 

Potěšilo mě, že Gwen napsala, že se jim líbil poslední čaj s námi…101

   
 

4.2.3.   Barnett Stross agentem Stb?! 

 

Na britské wikipedii jsem objevila ve stručném životopise informaci o tom, že Barnett 

Stross byl agentem StB. Dva roky po smrti B. Strosse český emigrant Josef Frolík označil 

Strosse a další poslance Labour Party za agenty. Josef Frolík, který byl původně agentem 

v Anglii, utekl do Ameriky v roce 1969 a vypověděl a identifikoval mnoho osob z britské 

politické reprezentace, kteří s československou rozvědkou spolupracovali. Z Labour Party se 

jednalo zejména o Willa Owena, Johna Stonehouse, Barnetta Strosse a Toma Driberga. Při 

vyšeřování bylo odhaleno, že Will Owen dostával od StB 500 liber měsíčně od roku 1950 od 

svých českých spolupracovníků za to, že poskytoval informace z Commons Defence 

Estimates Committee, kde zasedal. Byl známý jako "bastard Greedy", za to, že dodával málo 

informací, nakonec byl propuštěn ze špionáže po té, cose zjistilo, že informace, které dodával, 

nebyly tajné. 102

 
Pravda, mohl poskytovat nedůležité informace, ale jako člen parlamentu za Morpeth se přesto 

zkompromitoval.  Totéž lze říci o Barnettu Strossovi, který byl známý jako Agent Gustav. 

Odhalení z archívu v Mitrokhinu potvrzuje, že KGB ohrožovala, oslabovala Labour Party 

díky předsedovi, Tomovi Dribergovi.103  

                                                 
99 Email od S.Curtis ze dne 5.5.2009, viz. příloha č. 9. 
100 Email od S.Curtis ze dne 7.5.2009, viz. příloha č. 11. 
101 Email a okopírovaný dopis od Gwen, darováno od S.Curtis ze dne 6.5.2009, viz. příloha č. 12. 
102 Staženo dne 30. dubna 2010: http://australianpolitics.com/uk/quiz.shtml
103 Who says MPs shouldn´t be bugged?, Graha Steward, In: The Times, 9.2.2008 
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Zjištění, že byl Barnett Stross agentem StB, se mi nepodařilo ani potvrdit, ani vyvrátit, 

vzhledem k tomu, že složka týkající se Barnetta Strosse byla v archívu bezpečnostních složek 

skartována v 70. letech.  
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4.3.  Rozhovory s narátory  
 

4.3.1.  Výběr respondentů 
 

Vyhraněnou skupinu respondentů tvoří obyvatelé Lidic. Tato skupina se skládá ze 

zástupců lidických dětí, které strávily 2. světovou válku buď v některé z německých rodin, 

kam byly umístěny na poněmčení, nebo byly umístěny v některém z dětských domovů. 

Dalšími zástupci jsou děti, které se narodily po válce lidickým ženám, které byly 3 roky 

v koncentračním táboře Ravensbrück. Ve vybrané skupině lidických obyvatel je i žena, která 

se do Lidic přivdala a která je služebně nesjtarší průvodkyní v Památníku Lidice.  

 I když je můj vzorek respondentů poměrně malý, přesto se domnívám, že mohu dospět 

k zobecnění dosažených výsledků. Narátory jsem si zvolila sama dle vlastního filtru. 

Vzhledem k tomu, že v Památníku Lidice působím jako průvodkyně od svých 15 let, mnoho 

obyvatel Lidic znám velmi dlouho a udržuji s nimi přátelský vztah. Zároveň však tento fakt 

byl určitou nevýhodou. Často se mi během mé návštěvy stávalo, že narátoři cítili potřebu 

sdělit mně nejenom svůj celoživotní příběh, odpovědět mi na otázky, které jsem jim kladla, 

ale rovněž si postěžovat na svůj zdravotní stav a sousedské vztahy. Proto nebylo výjimkou, že 

rozhovory probíhaly i několik hodin, což není vhodné ani pro narátora, ani pro tazatele. Avšak 

pokud narátor cítil potřebu vyprávět a bylo vidět, že mu svým nasloucháním pomáhám se 

s často tragickými osudy vyrovnat, pak jsem se rozhodla nechat rozhovor volně plynout ... 

Výhodou tohoto lokálního filtru bylo, že všichni bydlí v Lidicích, což usnadnilo samotné 

setkání.   

 

  4.3.2.   Medailonky narátorů  

V náledujících kapitolkách bych chtěla představit jednotlivé narátory, se kterými jsem 

vedla rozhovory. Všechny rozhovory jsem uskutečnila pouze při jedné návštěvě narátora a to 

tím způsobem, že první fáze rozhovoru byla biografická a ve duhé fázi jsem kladla doplňující 

otázky týkající se poválečného vývoje Lidic a každodenního života v nových Lidicích. 

Vzhledem k tomu, že jsem s narátory většinou měla dlouhodobější vztah a znali mě, mohli 

jsme si navzájem dovolit opustit od opakování známých faktů a přejít přímo na otázky, které 

mě zajímaly. Kromě jednoho rozhovoru (s panem Horešovským) se mi podařilo od narátorů 

získat zajímavé informace o poválečném vývoji Lidic. U pana Horešovského bylo zřejmé, že 

se obává říct jakoukoliv kritiku, protože neví, kdo by se to mohl dozvědět (domnívám se, že 

to pramení z dřívější doby, jeho manželka pracovala na Národním výboru a asi se nemohlo 

vše, co slyšíte doma, říkat i jinde),  navíc narátor spolupracuje s Památníkem Lidice.     
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4.3.2.1.  Anna Dostálová 

 
Obrázek č.7, Anna Dostálová. 

 

Jednou ze služebně nejstarších průvodkyň v Památníku Lidice a zároveň zřejmě 

nejznalejší lidické historie a poměrů ve vesnici je Anna Dostálová. Jako průvodkyně pracuje 

již od roku 1985, tedy 25 let a do Lidic se přivdala v roce 1981. Vzhledem k tomu, že 

narátorku znám již několik let a udržujeme přátelský vztah, rozhovor byl velmi otevřený. 

Navíc se problematice týkající se lidické tragédie věnuji několik let a paní Dostálová tento 

fakt znala – proto nemusela vyprávět historii Lidic, ale mohly jsme přejít po několika 

úvodních slovech o svém původu na otázky, které mě zajímaly nejvíce.  

Narátorka je upřímná žena, která si nebere příliš servítky k okolí, institucím nebo 

lidem, kterých se případná kritika týká.  

Narátorka vystudovala střední odbornou školu, ale z názorů a vyjadřování je zřejmé, 

že má zdravý selský rozum. Vyzná se v literatuře, historii a dalších oblastech společenského 

života. Často se v rozhovoru vyskytuje slovní spojení typu „no, řekni, není to pravda?!“. 

Nejzajímavější momenty rozhovoru se týkaly zejména jejího hodnocní a porovnávání 

provozu muzea před a po revoluci v roce 1989.  Vzhledem k tomu, že působí jako 

průvodkyně, vzpomíná, když do Lidic jezdilo mnoho autobusů a zájezdů denně, také ale 

vzpomíná na návštěvy z Ruska a první návštěvu prezidenta Havla, kterého nepustila její 

kolegyně na toaletu do zázemí průvodkyň, ale nechala ho jít na veřejné WC.  

Anna Dostálová, ač nehistorička má obrovský přehled o historii Lidic, vzhledem 

k tomu, že pracovala v depozitáři Památníku Lidice a naslouchala příběhům přeživších. 
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4.3.2.2.   Marie Šupíková 

 
Obrázek č. 8, Marie Šupíková. 

 

Paní Marie Šupíková se narodila 22. srpna 1932 a je lidickým dítětem. Sama se 

usmívá nad tímto označením, které se s ní pomyslně táhne celý život. Je úsměvné, že se 

lidickým dětem říká dodnes takto, i když jim je často nad 70 let.  

Paní Šupíková se narodila jako Marie Doležalová, v domě jejích rodičů si gestapáci 

zřídili „centrálu“ při likvidaci obce, potože jejich dům byl prvním domem obce ze směru od 

Buštěhradu. Tatínek i bratr byli zavražděni. Přežila pouze její maminka, která se však 

z koncentračního tábora Ravensbrück vrátila těžce nemocná a bohužel nemoci podlehla 

v prosinci 1946. Malá Marie byla vybrána jako jedna z mála lidických dětí na poněmčení. 

Nějakou dobu srávila po dětských domovech a nakonec se jí ujala rodina Schiller. Dostala 

jiné jméno a měla se stát německou dívkou. Sama paní Šupíková vzpomíná, že se špatně 

v německé rodině neměla, že na ní byli hodní. Avšak po válce po celém světě běžel oběžník 

s výzvou na vrácení lidických dětí, manželé Schiller se raději rozhodli dítě vrátit. Na tento 

moment vzpomíná paní Šupíková jako na velice bolestivý. Téměř se svými adoptivními rodiči 

ani nerozloučila a ihned byla vyslýchána, komise chtěla slyšet, že se dobře neměla, ona však 

nemohla říci křivé slovo. Vrátila se domů a setkala se se svou maminkou, která však 

nemluvila ani nerozuměla německy a Marie zase nerozuměla česky. Po smrti matky byla 

přidělena do péče své tetě, které se nevrátilo ani jedno dítě. Můžeme říci, že byla svým 

způsobem zahořklá vůči malé Marii a proto ji přidělili pěstounům do Ostravy. Po sňatku a 

narození dcery se vrátila do Lidic, kde působila jako tajemnice Národního výboru.   

  Zajímavou informací bylo, že na Národním výboru udájně existovaly složky pro 

každý dům z Lidic, kam se vše zakládalo! Bohužel se mi dodnes nepodařilo zjisit, co vše ve 
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složkách bylo a kam se složky po revoluci 1989 dostaly. Jiný narátor si vzpomíná, že nově 

nastoupivší Občanské fórum zkritizovalo veškerý postup před revolucí a složky rozházeli po 

stole. V rámci doktorandského studia mám v plánu rovněž nahrát rozhovory se zástupci 

Občanského fóra v Lidicích.   

 

4.3.2.3.   Pavel Horešovský 

 
Obrázek č. 9, Pavel Horešovský. 

 

Rozhovor se odehrával v domě narátora, v Lidicích. Přítomna byla manželka narátora, 

která po dobu nahrávání byla ve vedlejší místnosti, v první části rozhovoru si nechala rovněž 

otevřené dveře a narátor s ní skrz dveře komunikoval (např. „viď Zdeni..“ apod.).  Později 

(cca v polovině rozhovoru) si manželka narátora dveře zavřela (po připomínce, že si také 

hodně pamatuje a že se za chvilku budeme vyptávat jí).  

Narátor nejprve hovořil samostatně, poté jsem mu kladla doplňující otázky. Pan 

Horešovský je lidickým dítětem, v době tragédie mu nebyl ještě rok a proto byl odvezen do 

Krčské nemocnice a zbytek války poté sttrávil v dětském domově. Narátorovi se příliš otázky 

nelíbily, resp. bylo znát z jeho opatrných odpovědí, že by nerad řekl něco, co by se nehodilo. 

Narátor je v přátelském vztahu s ředitelem Památníku Lidice a proto si ho rozhodně nechtěl 

nějak „rozházet“. Proto i v případě kritiky Památníku ihned svou odpověď zjemňoval. Rovněž 

pokud se narátorovi zdála otázka příliš komplikovaná, resp. nechtěl na ni odpovídat, tak do 

odpovědi zahrnul, že to byla jiná doba a že byl příliš mladý a nestaral se o tyto věci. Narátor 

je člověk z nízkým stupněm vzdělání a rovněž z jeho vyjadřování je patrné, že je to člověk, 

který se příliš nezamýšlí nad svým projevem, tedy má velmi specifické jak vyjadřování, tak 

styl mluvy.  
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Nejzajímavějšími momenty rozhovoru byly zejména jeho vzpomínky, které nasbíral 

během organizace pietních vzpomínky – několik let se stará o věnce během vzpomínky. Také 

jsem se narátora tázala na každodenní život v Lidicích během minulého řežimu. Pan 

Horešovský říkal, že to neměli lehké ti, co pracovali na úřadě (například paní Šupíková, nebo 

jeho manželka), protože se často stávalo, že čekali na delegace již od brzkých ranních hodin a 

ona pak nepřijela. Pan Horešovský po svém odchodu do důchodu zaměřil svou pozornost 

právě na lidickou tragédii, zúčastňuje se akcí pořádaných Památníkem Lidice a cestuje po 

Evropě v rámci různých pietních akcí.  

 

4.3.2.4.   Věra Stehlíková 
 

 
Obrázek č. 10, Věra Stehlíková. 

 
Tuto narátorku jsem si zvolila z řady průvodkyň, která v Lidicích dlouhodobě pracuje 

a hlavně má vztah k tragédii – její maminka byla lidická žena a rovněž její sestra byla 

zavražděna v Polsku výfukovým plynem. Můžeme říci, že ona se narodila po válce, jako 

náhrada po mrvé dceři. V Lidicích žije po celý svůj život.  

Vzhledem k tomu, že narátorku znám již několik let a udržujeme přátelský vztah, od 

začátku jsem věděla, že nebude problém s důvěrou. Narátorka je žena, která dbá na své 

vyjadřování. I když je v důchodovém věku, stále si drží místo průvodkyně a je na to patřičně 

hrdá – což rovněž ovlivňuje její názory, resp. to co říká, obává se zřejmě, aby se kritiku 

nedozvěděl ředitel Památníku Lidice.  

Zajímavou částí rozhovoru bylo zejména její vzpomínání na prošetřování jejího 

manžela, který si bez povolení postavil garáž. Vzhledem k tomu, že mají rodinný dům přímo 
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na hlavní ulici 10. června 1942, platila pro ně zvlášť přísná pravidla a omezení, zejména co se 

týče stavebních úprav. Zajímavou pasáží je i vzpomínka na pietní vzpomínky, paní Stehlíková 

si velmi užívaka to, že patří do Lidic. Narátorka je velmi citlivá žena, která zejména při 

vzpomínání na lidickou tragédii je velmi dojatá, i proto, že jí byla zavražděna sestřička, 

krásná malá Věruška.  

 

 
Obrázek č. 11, zavražděna sestra Věry Stehlíkové, Věruška Urbanová. 

 
 

4.3.2.5.  Vilém Dostál 
 

Vilém Dostál je mažel mé narátorky Anny Dostálové, syn lidické ženy. S rodinou 

jsem se skamarádila, a proto jsem přes Annu požádala pana Viléma o rozhovor. Během 

rozhovoru byla přítomna i manželka, čehož jsem se obávala, protože ji znám a vím, že 

nevydrží být dlouho potichu. Na druhou stranu vliv manželky je někdy kladný, protože občas 

nakousne nějaký zážitek, který si manžel hned nevybaví, ale nakonec se o něm rozpovídá. 

Proto jsem se s přítomností manželky smířila a snažila se ukázat narátorovi, že je pro mě 

nejdůlěžitější v tuto chvíli jen on. Narátor rovněž ví, že se v Lidicích pohybuji a problematiku 

znám, proto si mohl dovolit hovořit o zajímavostech a nezabřehávat do známých faktů. 

Manželka nakonec do rozhovoru vstupovala minimálně, většinou pouze na vyzvání – využila 

jsem toho například, když jsem si všimla, že narátor příliš odpověď na nepříjemnou otázku 

nechce rozvýjet, kdežto manželka občas vypomohla a příběh dopověděla.   

Narátor je vcelku přímý muž, který bohužel často hovoří ironicky, což ne vždy jde 

rozpoznat. Vzhledem k tomu, že narátor nesdílí názory se současným vedením Památníku 

Lidice (JUDr. Milouš Červencl), objevuje se kritika v rozhovoru často. Narátor vystudoval 

střední odbornou školu, z jeho vyprávění je však spíše jasné, že se cítí jako moudrý, už starší 

muž, který rozdává rady a hovoří s jistým nadhledem a odstupem.  

Nejzajímavějším momentem rozhovoru bylo vyprávění na narátora o svých rodičích. 

Jeho matka, lidická žena se při pochodu smrti seznámila se svým budocím mužem, Vilémem 

Dostálem, se kterým již zůstala a měla s ním dva syny. V 50. letech byl však vězněn a matce 
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pana Dostála bylo dáno ultimátum – buď se rozvést, nebo odstěhovat z Lidic, protože Vilém 

Dostál, její manžel není zrovna příkladný socialistický člověk. Paní Dostálová se rozvedla a 

s mužem se již nikdy neviděli. Pouze pan Dostál si vzpomíná, že v 90. letech mu bylo 

předáno nějaké státní vyznamenání a žil v Brně.  

Další jedinečnou vzpomínkou je jeho účast na zájezdě v Anglii, kam jel společně 

s dalšími 14 dětmi z Lidic a 5 dospělích. Zajímavá je konfrontace jeho vzpomínek (zejména 

na moře, nákupy apod.) a dobových článků, kde je spíše reflektován oficiální program, večeře 

a prohlídky muzeí.  

V neposlední řadě byly zajímavé narátorovy cynické připomínky k některým 

obyvatelům Lidic, kteří svého původu značně využívali. Jednalo se zejména o návštěvu Karla 

Gotta na svatbě dcery místního vysoce postaveného komunisty apod.   

 

4.3.2.6.   Václav Zelenka 
 

 
Obrázek č. 12, Václav Zelenka. 

 
Narátor se narodil 9. září 1938, jeho otec se jmenoval rovněž Václav Zelenka a byl 

zastřelen spolu s dalšími lidickými muži dne 10. června 1942. Matka malého Václava, Žofie, 

přežila 3 roky v koncentračním táboře Ravensbrück. Babička, Marie Zelenková byla 

zavražděna v Osvětimi v roce 1944. Václav byl vybrán spolu s několika málo dětmi na 

poněmčení a prožil válku v Německu, pod jiným jménem, vrátil se jako poslední lidické dítě 

v květnu 1947. Rodinný domek Zelenkových se nacházel v místech dnešního umístění sousoší 

lidických dětí.   
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 S narátorem jsem strávila doslova celé odpoledne. Jeho manželka nebyla doma a tak 

jsme měli dostatek času, aby mně pan Zelenka vyprávěl naprosto všechno, zejména se 

zapovídal o své práci, ale také o Lidicích a vztazích v obci. Je velmi znalý místních poměrů, 

protože působil před revolucí ve finanční komisi, která fungovala při národním výboru a po 

revoluci se stal starostou Lidic.   

Největším překvapením pro mě byla informace od pana Zelenky o tom, že chtěl 

původně pracovat na ministerstvu vnitra a tak tam měl nějaké známé, kteří se na něj obrátili 

po roce 1968 s prosbou o pomoc. Pan Zelenka muži vyhověl. Scházel se s ním a prý mu 

sděloval jen nedůležité věci týkající se Lidic.    

 
 

4.4.  Analýza rozhovorů  

 

Jak jsem již uvedla v kapitole 4.1. Aplikace metody orální historie v této práci, 

skupinu respondentů tvoří obyvatelé Lidic, které jsem stručně představila jednotlivými 

medailonky v předchozí kapitole.  

Narátoři nejprve hovořili o svém dětství, případně vztahu k Lidicím.  Zajímavým 

zjištěním byla informace, která se dosud nikde neobjevila. Jednalo se o informaci, která jasně 

ukazuje, čím Lidice měly být a i se staly: „Výstavní obcí socialismu“, to jasně potvrzuje 

následující vzpomínka Viléma Dostála, kdy syn lidické ženy vzpomíná na svého otce, kterého 

několik desítek let neviděl. Až neuvěřitelně zněla jeho slova o tom, že jeho otec byl zavřen za 

2. světové války, jako jeden ze studentů zatčených 17. listopadu 1939, bohužel ale po válce ho 

čekal podobný osud – v 50. letech byl zatčen znovu do komunistických vězění. Ale co bylo 

ještě zarážející – kvůli tomu, že byl pan Dostál v 50. letech vězněn, tak bylo doporučeno paní 

Dostálové, aby se rozvedla. Politický vězeň se do Lidic nehodí.    

 

V.D.: Máma šla ten pochod smrti, no a při nějakým náletu utekly z toho pochodu, no a vydaly 

se samy jak že pudou domů, ale šly na druhou stranu a potkaly shodou okolností vězně, kteří 

šli jako i s Tondou Zápotockým, no a tak se seznámila s mým otcem, kterej byl jako 

vysokoškolák, zavřenej vod devětatřicátýho roku. No a od toho devětatřicátýho roku byl u 

toho v koncentrákách, naposled byl v tom, Sachsenhausenu. No, tam se seznámili a už jako se 

vrátili a začali spolu bydlet. No a ve čtyřicátým šestým se narodil brácha. To bylo jakože 

druhý dítě. První byl Honza Kučera, von byl první, přijela i Benešová a tak. Potom jsme 

v osmačtyřicátým narodil já a bydleli jsme v Kročehlavech. No a pak on nejspíš někde něco 
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řek no a byl zavřenej, jako politický vězeň, znova, načež jako bylo mu naznačeno zase, buď se 

rozvedeš  - nebo nepůjdeš zpět do Lidic. Jako že on by se sem nehodil, když byl politickej 

vězeň. Tak se rozvedli. V jeden nebo dvaapadesátým. I když já neříkám, že to byly všechno 

důvody jenom jako její důvody, to nevim, ale jeden z těhle důvodů že byl zavřenej a nebylo by 

to vhodný z politických důvodů, že byl zavřenej. Von byl po revoluci v devadesátým roce 

rehabilitovanej tehdá, jako politickéj vězeň, ale to už nám nebylo nic platný. Já ho naposledy 

viděl, když mi bylo devatenáct, od tý doby jako to tady byl jednou, a pak už sem vůbec nikdy 

ne. Nevíme, jestli vůbec umřel, to nevíme, protože on byl narozen v dubnu 1915. Ale když byl 

rehabilitovanej, tak jsme se na to ptali a bylo nám vod soudu řečeno, že pátraj, jestli von 

vůbec je a pátraj po dalších potomkách, jestli nějaký jsou, a od tý doby se už neozvali.104  

 

Další události možná měly chlapci vynahradit ztrátu otce a možná proto byl jeden 

mezi 15 vybranými dětmi, které se zúčastnily zájezdu do Anglie na pozvání starosty Stoke on 

Trent, Coventry a mnoha dalších organizací. Lidické děti samozřejmě na zájezd do Anglie 

dodnes vzpomínají. Samozřejmě oficiální program byl pro děti asi nudný. Večeře se starosty, 

návštěva různých výstav a muzeí, ale děti spíše zaujalo a dodnes mají živé vzpomínky 

zejména na koupání v moři, nákupy (na které dostaly peníze) a samozřejmě na vše, co na 

Západě bylo a v Československu ne.   

 

V. D.: No a za odměnu jsme jeli do Anglie jako lidický děti.To bylo vybraných patnáct dětí. A 

bylo to limitovaný věkem – čtrnáct, ne víc než. A bráchovi bylo patnáct. Takže to padlo na mě. 

Jeli jsme šest kluků a jedenáct holek a čtyry dospělí jako tu jako doprovod. Byli jsme 

v Londýně. Tedy nejdřív jsme jeli teda do Coventry, pak jsme byli v Dealu, to bylo u moře, 

tam jsme byli tejden, a pak znova do Londýna. No a bylo to moc hezký teda to... Byli jsme po 

hotelech tam jako byla to myslím si hezký. Jinak ono to bylo tak, že jsme přistáli v Londýně, 

nastoupili do autobusu, přišla televize a jeden pán, takový drobnější, začal rozdávat libry. A 

oni to točili, jak chudé vesnické děti z Čech dostávají na útratu. No, tenkrát nám dali. Mimo to 

že jsme měli na co jsme si ukázali, protože s námi letěli i novináři. Když se nám nechtělo 

v autobuse, tak jsme jako zamávali na novináře, oni zastavili, vzali nás do auta a jeli jsme 

autem. Když jsme šli hrát automaty, to my jsme tenkrát nevěděli co je to automat to je 

jednorukej bandita nebo co tam bylo, že je. Taky mnoho lidí tam stálo a chodili a nám 

nasypali plnou hrst žetonů. Když to skončilo ta hra, tak jsme dostaly nový, že jo. Jo dostali 

                                                 
104 Rozhovor vedený s Vilémem Dostálem, dne 26.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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jsme tenkrát na útratu asi deset a půl libry, což byly tedy úžasný peníze, protože tenkrát oni 

měli plat okolo čtrnácti liber tejdně. No tak my jsme na ty dny dostali tak týdenní plat na 

útratu a přitom to všechno platili.V tom hotelu v Londýně, jsme pobíhali, tam takový ty 

koberce, že jo, a my v pyžamech, protože holky bydlely o patro níž, tak my v pyžamu jsme jeli 

výtahem k nim a zase výtahem nahoru.105  

 

Zájezdu do Anglie se zúčastnila i Věra Stehlíková, která nevšední zážitek popisuje 

následovně:   

 

V.S.: No já jsem v tý Anglii byla, bylo to 20. výročí… Samozřejmě že tady bylo zle kvůli tomu 

v Lidicích, protože já jsem teda jela a ta sousedka, stejně stará holka jako já, se kterou jsem 

se jako kamarádila, tak ta nejela, nebyla vybraná. Nevim, podle čeho to vybírali, vím, že to 

byly děti, nanejvýš 15 let, mě… no mě zrovna tam v tý Anglii těch 15 bylo. Protože jsme tam 

byli na konci školního roku. Ale všichni jsme jet nemohli samozřejmě… Ale tak, ten kdo nejel, 

záviděl tomu, kdo teda tu možnost měl. Tam jsme se tam teda měli velice dobře. Já teda 

nevim, Gábino, jestli jsme se tam… ale mam ten dojem, že jsme se tam teda setkali i s tim 

Strossem. Vím, že s tim starostou Coventry, s tím  jsme tam potkali, vim, že jsme tam zpívali, 

já myslim, že tu hymnu, takže… Samozřejmě jsme tam z toho byli všichni strašně vyjevený, 

protože tam měli venku zboží, hromadu zboží, tady teda nám teda jasně říkali, abysme tam 

nebyli ze všeho až tak...ale to nešlo. My jsme tam jeli na lodi, ohromná loď. To hlásili, že 

jedna, tam to jako překládali, že jedna dívka z Lidic, která teda na tý lodi je, slaví dneska 

narozeniny. Pak jsme přijeli jako a já měla jedinej strach, aby neposlali vysvědčení ze školy 

tam, protože jsem myslela, že budu mít trojku z počtů. No tenkrát… neposlali tam nic 

samozřejmě. Ale vim, že když jsme byli na hotelu, ubytovaný samozřejmě, že i na ten hotel mi 

volali do telefonu, jsem neuměla, takže ta překladatelka, hromadu dárků jsem tam dostala. 

Vím, že i takový ty bonboniéry, a oni tam měli takový čokoládový, a tak… Teď už třeba maj 

lepší, ale nechutnala mi. Taky jsem se tam zamilovala. Jsme byli v tý tiskárně, teď nevim, 

jestli to řeknu dobře, Daily Mirror? No a tam nás prováděl jeden,  takový krásný kluka On byl 

vysokej, tmavej… ti povim, takhle na stranu vlasy a…černý, že jo černý. Košili, no nádhernej. 

A teďko nám tam dával nějaký propagační materiály. No zamilovala jsem se tam, hrozně. Byl 

to zážitek, dostali jsme i peníze… A tam ty obchody, plný zboží, viď. To jsme tam přišli a jsem 

nevěděla, co… A to víš, u moře no,… poprvně. Vždyť si vem, tak já v patnácti poprvé viděla 

                                                 
105 Rozhovor vedený s Vilémem Dostálem, dne 26.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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moře, to ono tam až tak takový teplo nebylo, ale tak už jsme se teda jako vykoupali v tom 

moři. No zážitek to byl, zážitek…106

 
Jak jsem již uváděla dříve, mezi narátory byly i pamětníci, kteří se do Lidic 

přistěhovali. V tom případě mě zajímalo, jakým způsobem se do Lidic, resp. s lidickými 

seznámili a jak se jim v Lidicích žilo a žije. Přeci jen, někdy se říká, že jsou to 

„přistěhovalci“, „ti cizí“ atd.   

 

M.Š.: Nevím, kdo to vymyslel, kdo s tím přišel a mě to vždycky drásalo teda vždycky mi 

vstávaly vlasy hrůzou, když tady někdo říkal.. jakejpak přistěhovalec, koupil si tu barák, je to 

lidickej občan, třeba ti,  co se sem přiženili taky byli přistěhovat, jo, čili tady to mě strašně 

jako jako mrzelo, no. Ale někomu jako to nahrávalo do noty, víš jak byl jako, že to může 

používat, no, takže jako, záleželo, kdo jaký byl.107

 

A.D. Pracovala jsem na Kladně v Gastronomu, na úseku koloniál (smích), no tam jsem 

pracovala. Tam jsem vlastně poznala manžela (smích), chodil tam ke mně nakupovat, protože 

navštěvoval večerní školu, tak si kolikrát u mě nechal i tašku a tak, a pak jsme vlastně, jsem 

ho poznala v tom sedumdesátým osmym roce a v osumdesátým jsme začali spolu chodit, 

manžel pocházel z Lidic, a byl synem lidické ženy, Vlasty Šilhové. Ta v době lidické tragédie 

byla svobodná a už neměla rodiče, takže byla tři roky teda v tom koncentračním táboře. No a 

vlastně v dubnu v osumdesátém pátém roce jsem nastoupila do muzea jako pokladní a  

zaučovaly mě i na průvodkyni, učily mě na promítačce, takže pak jsem promítala 

dokumentární film. V tu dobu tady byla pani Jarošová jako ředitelka Památníku, tak ta mě 

zaučovala na promítání a ještě v tu dobu tu byli zaměstnaný lidický ženy, byla tady pani 

Krásová a další. Takže jsem se hodně ptala, protože mě to i zajímalo, když jsem tady začala 

dělat, tak jsem chtěla o tom taky něco vědět, že jo...108

 

Příběh z dětství byl u některých narátorů velmi zajímavý, a proto jsem se rozhodla jej 

do DP rovněž zařadit. Jedná se o návrat lidických dětí do Československa. Nejvíce mě zaujla 

příběh Marie Šupíkové, která si na rodinu v Německu velmi zvykla a měla náhradní rodiče  

                                                 
106 Rozhovor vedený s Věrou Stehlíkovou, dne 8.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
107 Rozhovor vedený s Marií Stehlíkovou, dne 5.3.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
108 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28.3.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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ráda, po válce však byla vrácena do Lidic, matce, která po několika měsících zemřela na 

tuberkulózu a malá Marie byla poslána do Ostravy, kde jí byl přidělen pěstoun. Tento fakt je 

neuvěřitelný, vzhledem k tomu, že paní Šupíkové přežila její teta, která však zřejmě byla plná 

zášti, protože její vlastní děti byly zplynovány v Polsku. U této vzpomínky jsem si uvědomila, 

že ne v každém případě byl návrat dětí do Československa šťastný a každý se zřejmě po 

přečtení následující vzpomínky musí zamyslet nad tím, jakým smutným osudem si děti 

z Lidic prošly v tom lepším případě, kdy nebyly zavražděny – tragédie v Lidicích, odtržení od 

matek, umístění  do náhradní rodiny, znovu odtržení od rodiny, návrat do Československa, 

kde jim nikdo německy nerozuměl, kde byly trestané za to, že mluví německy a kde na ně 

nikdo ani třeba nečekal. Se svou adoptivní rodinou se pak již nikdy neviděla, z poslední 

známé adresy se přestěhovali neznámo kam. 

  

M.Š.: Tak mě zavřeli do jedný místnosti a teď mě tam zpovídali, no já co jsem si pamatovala, 

věděla, že jo, tak jsem jim všecko říkala a... oni, tam mi prvně prvně vlastně mi řekli, co se 

s Lidicemi stalo, že byli, že teda neexistujou, maminka že byla v koncentračním táboře, že se 

vrátila, ale těžce nemocná, tatínka že popravili a o bratrovi že se neví. To mi tam všecko 

takhle řekli, ale byla tam nově vyšlá kniha o Lidicích a ta vyšla někdy na podzim 

pětačtyřicátýho roku a v tý knize byla uveřejněná poslední školní fotografie pořízená někdy 

čtvrtýho nebo pátýho června, no a já jsem se na tý fotce poznala. No, pak mě ještě tý rodině 

Schiller vrátili a druhej den přivedli, protože voni si to museli tady zase v Praze jako všechno 

jako zjistit, jestli je to vopravdu pravda, jo, co já jako vykládám. No, tak mě tam přivedli, 

hele, otevřely se jedny dveře, druhý, ty se za mnou zavřely a byl konec. (pauza) A to bylo to 

nejhorší (pláč).  

No a já pak tedy jela do Československa, přišla k tý mamince, no a pan doktor říkal, že 

maminka pořád věřila, že se jí vrátím, že vo mě neměla strach, ale že měla strach vo bráchu, 

že voni říkali, že já jsem měla bejt kluk a von holka. Von byl takovej klidnej a tak, kdežto já 

jsem byla moc divoká, držkatá, a to maminka říkala, že moc v životě zkusím, že jsem moc 

hubatá. Ale věřila, že se jí vrátím, no, a  pochopitelně, že jsme se poznaly, ale nemohly jsme 

se domluvit, no. No, maminka se ptala na tetu, na bratra a to jsme tenkrát vůbec nevěděli, že 

byl popravenej. No, takže jsem tam mohla tak jednou za čtrnáct dní a maminka si mě potom 

vzala, jo, měla jet do ňáký sanatorky, chtěli ji převézt, no a vona 9. prosince umřela... za čtyři 

měsíce, co jsem se vrátila. No ale jako říkala, že věří, že se jí vratím, že se mě dočká a to se jí 

splnilo, no. No tak takhle to je.  
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Já jsem jela do nějaké léčebny, do Čeladné, kde byli ty lidický ženský. Jo a přinesla 

jsem si fotky z Německa, že jo, voni mi dali fotografie, ty Schillerovi, no a já jsem s tou 

Maruškou jela taky za ženskejma na tu Čeladnou, ty se tam léčily, Tenkrát ten pan Novák, ten 

tajemník, pro nás přijel, jeli jsme vlakem a teď to víš, plno lidí, my jsme šprechtily mezi sebou 

německy, že jo, protože jsme česky neuměli, Novák uměl teda německy, von von bejval dřív 

jako finančník víš, jako finanční stráž, takže von německy uměl. A teďko zase Novák 

vysvětloval, co jsme zač, tak zase každej na nás koukal, no nakonec jsme tu cestu teda 

přestáli, dojeli jsme do tý Čeladný, tam zas byly ženský naše a ty si mě vzaly do pera. Já jsem 

musela nahoru po schodech, tam byla taková místnost, a teď chodila jedna lidická žena za 

druhou a já jsem musela říct, jestli jí znám, no. Dopadlo to moc dobře, protože jsem je znala, 

ale jako nemohla jsem... hele bylo to težký, ony se mně ptaly... „A co naše...“ a hele a to bylo 

nejhorší: „A co naše Jaruška?“ a „Pamatuješ si na Aničku a co ty nevíš, co se s nima 

stalo?“. Co moh člověk dělat, že jo. No a já jsem si tu fotku od Schillerů schovávala, ale ta 

teta moje měla tři děti a tý se nevrátilo ani jedno a vona ti mě tu fotku vzala a roztrhala... 

A pak jsem byla v té Ostravě…jako sirotek jsme musela mít svého poručníka. A že 

projevil zájem ňákej ten Ostravák, ňákej starší pan, už měl dospělý děti, a že by si to 

považoval za čest, no tak mě teta šoupla.. a (pauza) (pláč) to jsem jí nikdy nevodpustila.. víš... 

Tam jsem prožila hezký i vošklivý a nerada vo tom... nerada vo tom  mluvím a ani se už 

k tomu jako se nechci vůbec vyjadřovat. Fakt je, že nakonec jsem se tam vdala, narodila se mi 

tam Ivana, teda má holka. 

A teď se stavili Lidice a voni mi poslali dopis, že mi tady byl přidělenej barák. Já jsem sem 

nechtěla jít zpočátku, to řikám jenom tobě, nechtěla jsem jako, já nevim no... no ale ten barák 

jsem měla, tak jsem musela, tak jsem jako jsme se sem stěhovali. Ivana se narodila v únoru a 

my jsme se stěhovali v červnu akorát, pětapadesátýho roku, akorát se votevíral Sad přátelství 

a míru. No a byli jsme tu ňákou dobu krátkou a šli jsme za tou předsedkyní, tenkrát dělala 

předsedkyni národního výboru Krásová a měli jsme docela to, že by jsme barák prodali a 

vrátili se zpátky, víš a no vono to ňák nešlo, že prostě ten barák, to nebylo moje vlastnictví, to 

bylo státní, to nám postavil stát a my jsme to... do vlastnictví to snad ani nechtěli dávat, já 

nevim..109  

 

                                                 
109 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu 
G. Literové. 
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Nárátorům jsem následně kladla otázku týkající se pietních vzpomínek. Zajímalo mě, 

zda se jich zúčastňovali, jak je vnímali oni a jejich rodina, popřípadě zda si nějakou konkrétní 

vybavují. Ve výsledku se odrazilo to, jak člověk na tragédii vzpomínal. Někdo spíše 

preferoval tichou vzpomínku v ústraní, v jiný den, než byla ona oficiální, nektěří se 

zúčastňovali vzpomínky vzhledem k tomu, že jim to jejich funkce v obci nařizovala. Má 

domněnka však původně byla, že se lidičtí museli zúčastňovat. Tato má domněnka dle 

výpovědí narátorů byla mylná. Pokud lidická žena na pietní vzpomínku nešla, nikdo to 

neřešil. Domnívám se, že to bylo způsobeno tím, že lidických žen a dětí, ale hlavně cizích 

návštěvníků, turistů a hostů bylo tolik, že nikdo nehodnotil účast lidických žen.  

  

V. D.: No to je, takhle, matka to neměla ráda, i když jako, jako lidická žena měla chodit, eh, 

na ty pietní vzpomínky a to. A ta velice nerada chodila, protože… ona neměla dobré 

vzpomínky, v hrobě taky nikoho neměla. Ani nikdy se nejela podívat, i když jako dělali zájezd 

do Německa nebo přímo do Ravenbrücku, tak nikdy tam nejela. Bohatě jí stačilo, že už tam 

byla a že se tam podívat nikdy nemusí.110  

 

V. D.: No my jsme to pojímali takovým tím spíš jako, že je to jako pouť. Tak jsme se scházeli 

třeba u Jarošů, protože jako děti jsme šli spolu. Tam jsme chodili jako pionýři.111  

 

V.S.: No, nikdy si nepamatuju, že by když byla pietní vzpomínka, tak že by ten den na tu pietní 

vzpomínku šla. Nikdy! Vždycky chodila až druhej den. Většinou na tu pietní vzpomínku prší, 

tak vždycky říkala: to si pamatuju, že „Musíte jít vy.“  Takže takový to, jak tam je prostě ta 

hudba a hromada lidí, že… nikdy tam na tu pietní vzpomínku nechodila, až druhej den. A taky 

si pamatuju, každej rok ty ženský, jak jezdily do tý reálky. My jsme to tenkrát brali, jako že se 

uleju ze školy, no tak jsem tam jako párkrát s tou mámou byla. Taky jsem to jako nechápala, 

co se stalo tam na tom místě. Že teda tam to bylo s těma dětma a já jsem jako vždycky chtěla, 

že jsme na Kladně, že bysme mohli do Kladna jako něco koupit. Jenomže maminka nikdy, 

nikdy nechtěla.  Jako ten den pro ní byl jako pohřeb. Byla z toho hodně špatná. 112

 

                                                 
110 Rozhovor vedený s Vilémem Dostálem, dne 26.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
111 Rozhovor vedený s Vilémem Dostálem, dne 26.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
112 Rozhovor vedený s Věrou Stehlíkovou, dne 8.11.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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Manželka pana Dostála vzpomínala rovněž na pietní vzpomínky, ale také připomněla jednu 

konkrétní a to byl rok 1992, 50. výročí tragédie, kdy Lidice navštívil i prezident Václav 

Havel. Jinak ale vzpomínka paní Dostálové opět ukazuje, že se na účasti lidických až tolik 

nelpělo.   

 

A.D.: No, my většinou nechodili, většinou když bylo teda to čtyřicátý výročí, to bylo hrozně 

jako pompézní, protože my jsme tady většinou ani nebyli, jo, jsme řikali „Ježiš, tady bude 

lidí.“, někdy jsme vodjeli, že jsme byli u našich, jo, na ten víkend, no ale potom, když jsem 

tady začala pracovat a to, tak jsem tam šla vždycky, i když jsem neměla službu. My jsme 

nemuseli chodit, neměli jsme to povinný, kdo prostě měl šichtu, tak byl v práci, kdo šichtu 

neměl, tak měl volno, tak to většinou bylo tak, že třeba mi přijeli rodiče. vzali třeba s sebou i 

tetu, takže jsme šli dolů k tomu hrobu.  

Bylo tady hodně lidí v tom dvaadevadesátým, to tady bylo hodně lidí, to tady byl Havel 

tenkrát. Byl tady Havel, zasadil tady i lípu, byl  u toho hrobu, no ale teda bylo hodně smutný, 

když tady byl potom nato pětapadesátý výročí a viděl v jakým je to žalostným stavu, jo, 

schválně ta delegace šla i tím růžovým sadem, tam byla takhle vysoká lebeda, no prostě to 

s nima vůbec nehnulo, jo, jsem si říkala, to přece nemůžou dopustit, aby to takhle dopadlo. A 

vlastně se to stalo, bylo možný všechno, dyť to vlastně byla mezinárodní vostuda, když si to 

tak vezmeš .. Teď jsem si vlastně vzpomněla, že když mělo bejt to 50. výročí, tak, že se víc na 

to připravovali v Anglii víc, než prostě tady, jo.  Já jsem ti to možná říkala, že tady byl tenkrát 

ten emigrant, co tady vysazoval parčík a prostě obecní úřad to ani nevěděl, byli k tomu  

takový, jako,  no je to nezajímalo. Nepochopitelný.113  

 

Paní Dostálová rovněž reflektuje ve svých vzpomínkách přípravy na pietní vzpomínku 

a také to, jak se pietní vzpomínka dřívě nazývala, což jsem již v přechozích kapitolách 

týkajících se Společnosti pro obnovu Lidic, uváděla. Paní Dostálová popisuje pietní 

vzpomínku, jako jakousi „pouť“. A i další narátor pan Horešovský se k názvu pietní 

vzpomínky vyjadřuje, kritizky honotí pojem „slavnost“. 

  

A.D.: No tak většinou pamětníci, co vlastně teda přežili jako ti, tak se na to připravovali, že 

prostě uklízeli, dávali všechno do pořádku, protože to byli vlastně ty lidi, co tady měli kořeny, 
                                                 
113 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28. 3. 2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. 
 Literové. 
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co tady vyrostli v těch Lidicích, a proto se taky říkalo pouť, v Lidicích je pouť, ale nebyla to 

pravda, protože když byla ta 1. pietní vzpomínka, tak to bylo tak, že lidi putovali, jako 1. pouť 

do Lidic a voni prostě z toho udělali manévry, vždycky pouť, pouť, to bylo špatně založený. 

No, takže sem hodně lidí chodilo, tak se na to ty lidi připravovali, že jo, aby teda jim doma i 

mohli něco nabídnout, nějaký to pohoštění.114

 

A.D.: Já jsem normálně dělala voběd jako v neděli, jo, maso, jsem udělala, žejo,  třeba jsem i 

upekla ňákej ten lepší moučník, přišli naši, jo. No hlavně teda, bylo smutný, že to potom 

nechali tady takhle prostě zanedbaný a moc se mi líbilo v tom roce 2000 když přišel ministr 

Dostál, byl tady na tý pietní vzpomínce a říkal, že, když obsadili neprávem komunisti, že to tu 

všechno musí prostě napravit. Jo, že si to ty Lidice zasloužej, aby prostě to ctili a aby prostě 

měli důstojný  život, no, vždyť je to pravda, no…115

 

P.H.: Musím říct jednu věc: pamatuju si na to, že vždycky takhle, jako tenkrát se slavilo, jako 

prostě to je takovej výraz, kterej jako mně nejde přes rty. A takový tý mírový pochody a 

mírový pietní akty, řikám, já jsem tomu tenkrát nevěnoval pozornost, protože jednak jsem měl 

mladou rodinu, jednak jsem byl zamilovanej, takže jako nevim, já jsem měl takovej prostě, 

nebyl jsem takovej ňákej kolektivní, protože já jsem nebyl ani ve Svazu mládeže. 116

 

Paní Stehlíková hodnotí pietní vzpomínky z pohledu dítětě, což je velmi zajímavá 

reflexe. Ona byla dítě, které se samozřejmě rádo pochlubí a tak o pietní vzpomínku byla 

jedinečná příležitost být hvězda. Hezky se oblékla a byla pyšná na to, že patří do Lidic. Paní 

Stehlíková také naznačila jistou pararelu mezi pietní vzpomínkou a 1. Májem.  

 

V.S.: Sem, když jsem byla malá, se tady slavily ty výročí, tak tady bylo hromadu lidu. Já i vím, 

že lidi k nám chodili i na prohlídku baráku. Hroznýho lidu. A já jsem byla právě taková 

pyšná, že teda jako bydlím v těch Lidicích. Když jsem šla v šatech, tak jako do toho domu, tak 

lidi tak koukali.. a chtěli vidět ty baráky, nový, moderní, víš. Když bylo to kulatý výročí a já 

                                                 
114 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28. 3. 2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. 
 Literové. 
115 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28. 3. 2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. 
 Literové. 
116 Rozhovor vedený s Pavlem Horešovským, dne 22. 11. 2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. 
 Literové. 
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měla sem tak nádherný silonový šaty, růžový s kanýrkama, tenkrát hogo fogo. Já vím, že mě 

lidi jako zastavovali, jaký sem měla krásný šaty, jako modelka.Byla jsem taková jako hrdá, 

pyšná, že jako všichni vobdivujou ten barák, že prostě. Brala jsem to prostě úplně jinak, než 

jsem to jako měla brát... Ale byla jsem mladá holka, to jako… s tím se nedalo nic dělat. 

 Víš, se podívat, jak jako bydlíme, protože to byly moderní baráky, ústřední topení, 

velký místnosti, vlastně moderní to bylo. Ale myslím si, že ty ženský by vyměnily tenkrát klidně 

nějakou pastoušku, kdyby se jim místo toho vrátily děti.  

To byl takovej nepsanej rituál, že na to výročí, nebo na toho 1. Máje, jak jsem ti 

říkala… Tak samozřejmě, že se uklidilo jak doma, tak teda před barákem a každej, to bylo 

teda takový úplně normální… Hlavně když teda na toho 1. Máje si každej uklidil, i teda ten 

trávník tam vyhrabal. Vím , že maminka vždycky umyla okna.117  

 

Paní Šupíková rovněž komentovala organizaci pietních vzpomínek a to s rozdělením, 

zda se jednalo o kulaté výročí, či jen obyčejné, každoroční pietní vzpomínku.  

 

M.Š.: Když to bylo celostátní, tak to dělal federální ústřední výbor národní fronty, tam byl zas 

ňákej Jarda, ale to byl teda to byl hřích, to byl mecenáš lidí, vopravdu to byl... ten má taky na 

svědomí tu výstavu, tu dětskou, ten s tím začal, nejdřív to byla česká, pak teda že to bude i ta 

mezinárodní. Když to bylo neoficielní jako nekulatý, tak to dělal krajský výbor národní fronty. 

Takže my jsme jako tadyhle s tim... samozřejmě, že jsme jako pomáhali zajišťovali různý ty, 

ale jinak finančně to všecko táhli voni. Kraj anebo Praha, no.118

 

Paní Šupíkové jsem se zeptala také na další doplňující otázku k pietním vzpomínkám, 

což byl dotaz na prodej ovoce a zeleniny během pietní vzpomínky a zda se domnívá, že 

možnost koupi zboží, které jinak bylo těžko k sehnání nějak ovlivňovalo účast na pietních 

vzpomínkách. 

 

M.Š.: To jo, no, to bylo právě, tohleto nejhorší, že nikde to nebylo a na výročí všecko. Hele, 

ale my jsme se k tomu ani nedostali prosím tě, jak jsme lítali vod rána do večera, ježiš, to 

bylo,  ale věděli jsme to, že to tam je, to říkali. 
                                                 
117 Rozhovor vedený s Věrou Stehlíkovou, dne 8. 11. 2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. 
 Literové. 
118 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5. 3. 2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. 
 Literové. 
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Vono, podívej se, vono stejně, když bylo to kulatý, tak tady ty lidi... tady bylo víc, že jo, 

protože tady byl třeba prezident, tyhlety, vláda, že jo, tak to... A když nebylo kulatý tak už to 

taky nebylo takový jako, tak hodně lidí, takže.... Ale no jo, tak každá ta doba něco s sebou 

přinesla a muselo se to takhle dělat, no, dneska se to zas dělá jinak.119

 

Pan Horešovský také vzpomíná na prodej ovoce a zeleniny, u něj je asi nejvíce patrné 

ze všech narátorů, že nechce hovořit o dění za minulého režimu, vždy upozornil, že byl 

mladej a nic si nepamatuje.  

   

P.H.: No, je to pravda, byly tady dycky jahody, byly tady třešně, brambory byly a tady to, to je 

pravda. Ovšem to byla jiná doba, možná že jako chtěli nalákat lidi, aby sem šli, ale já jsem 

v tý době byl mladej, takže nemůžu prostě jako todleto hodnotit. 120

 

Pan Zelenka se na rozdíl od ostatních narátorů domnívá, že návštěvníci do Lidic jezdili 

i kvůli ovoci a zelenině a také ne vždy zcela dobrovolně. Upozorňuje na to, že pokud 

například jel zájezd na Křivoklát, vždy se zastavil i v Lidicích.   

 

V.Z.: Holka zlatá, hele, v půl sedmý, v půl sedmý už sem chodili lidi, protože tady byly první 

jahody, první rajský, jo? A to je fakt! Prostě… takže ty lidi sem chodili skutečně hele, a… 

prostě to to nebylo, tak se nacpali do Lidic, jo.  

Kdo jel na Křivoklát, na Karlštejn se stavil v Lidicích… Hele, nahnali sem hasiče 

z okolí, jo? Hele ty hasiči, tady byli i přes noc. Ty zhnojený chodníky, který tady jsou ještě od 

starejch dob. Od čeho myslíš, že to je? Od autobusů, od těhle hasičskejch aut, hele… to 

všechno sem nahnali. Tady hele, tady prostě… tady prostě bylo, to parkovalo tady, parkovalo 

to nahoře ve starejch Lidicích na tý louce takhle do kopce, tak tam to parkovalo taky. Jo? 

Prostě všechno, co to… tak to nahnali do Lidic, jo? No nevim no… Prostě nevim, no… A to je 

jako fakt, jo? Protože tohle nikdo nemůže popřít, jo.  

 

Vzhledem k tomu, že mezi mými narátory byli i ti, kteří se aktivně zapojili do chodu 

obce v rámci přijmutí některé funkce na Národním výboru, či v v některé komisi, která při 
                                                 
119 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5. 3. 2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. 
 Literové. 
120 Rozhovor vedený s Pavlem Horešovským, dne 22. 11. 2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. 
 Literové. 
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výboru působila, optala jsem se i na tuto oblast. Zapojení do činnosti a podpory komunistů je 

zřejmá například u paní Šupíkové, která na výboru působila jako matrikářka.  

 

M.Š.: Na úřadě jsem začla pracovat, Gábinko, v lednu šedesát osum. Až do června osumdesát 

šest. Já jsem, takhle, já jsem tam nastupovala jako administrativní síla a jako matrikářku jsem 

dělala pak. Nějaká Fišerová, ona dřív tady bydlívala v Lidicích, jenomže ta lidická žena ten 

barák teda prodala, tak se musela vystěhovat a jezdila sem z Prahy na ten národní výbor, no, 

tak ona že bude v Praze, tak jako někoho sháněli a Jarošová teda vytipovala mně, já jsem 

chodila už na ty besedy jsem jezdila a to... tak si mě vytipovali a tak jsem tam nastoupila. No, 

bála jsem se. No, jako administrativní síla jako to ještě šlo a ta matrikářka, no jenomže potom 

v tom osumašedesátým voni... pak tam nastoupila v květnu Zdena Horešovskejch a tak to ňák 

se to, že sháněli někoho jako předsedkyni svazu žen. No, a tady padlo jméno na Jarošovou, no 

takže Jarošová odešla, ona dělala předsedkyni pořád, a to dělala strašně dlouho, a ta odešla 

potom do tý Prahy a to bylo... to byl listopad, to si pamatuju, listopad šedesát devět a ona že 

teda si tu funkci ponechá, tak vodvolali tajemníka, to dělal ten Knorr, dělal tajemníka léta, tak 

toho vodvolali a dali tam mě. A já jsem prohlásila „Já neumím plavat, ale když chcete, abych 

se utopila, prosím.“ Tak jsem nakonec teda tam nastoupila na tu funkci, no. Musela jsem se 

s tím poprat, protože, to víš, ty názory byly různé a to... a musíš si nejdřív vytvořit ňáký to 

zázemí tam hlavně. Ale my jsme si jako se Zdenou padly dost do voka, tak jako že jsme tam 

byly... Hele Gábino, můžeš se jí zeptat, nelžu ti, my jsme si neřekly křivý slovo za ty léta. 

 Křivý slovo jsme si neřekly. No, takže potom byly v šestaosumdesátým byly volby a já už jsem 

toho měla taky dost a už jsem chtěla, mohla jsem jít do důchodu, hele, já mohla jít už ve 

čtyřiapadesátým, při odpracování dvaceti let. Tak já jsem ještě dva roky přesluhovala vlastně. 

V roce osumdesát šest jsem skončila a tam nastoupila tam potom ta Věra Hýblová. Ježiš, ta se 

bránila, ta dělala na statku, na statku a to víš, tenkrát, partaj, no, a dali ji to jako úkol.121

 

V další doplňující otázce jsem se pokusila zjisit, zda si paní Šupíková nevzpomíná na 

přechod po revoluci, změnu moci v obci. Musím říct, že jsem byla velmi ráda, že jsem tuto 

oblast otevřela a že narátorka byla ochotná o ní hovořit, i když často uskakovala od tématu a 

snažila se mi například nabídnou občerstvení apod. Dozvěděla jsem se totiž zásadní informaci 

o existenci tzv. desek, kterých bylo přesně tolik, jako domů v Lidicích a v nichž se vše 

důležité k domu schovávalo. Občanskému fóru však tyto „desky“ vadili, že je to šmírování 

                                                 
121 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5. 3. 2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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lidí a materiály z desek rozházeli, některé dokumenty se uchovaly, ale většina zmizela 

neznámo kam. Touto záležitostí bych se chtěla zaobírat ve své disertační práci.     

 
M.Š.: Ty tam udělali takovej bordel, ty to tam měli tak..., Gábino, archiv, my jsme museli vést 

archivní knihu, my jsme museli vést knihu všech projektů, vod těch budov, co jsme tam měli, 

to muselo bejt vočíslovaný, všecko jsem... tam si šla a chtěla jsi něco a jenom jsi mákla, že 

tam byl seznam, kde co...Pořádek v tom byl.Až potom Vašek to viděl. Víš, tam každej barák, 

každej barák měl svoje desky a do těch desek se dávaly věci, který se tý tý stavby nebo toho 

baráku týkaly, to znamená, vod jedničky jsme měli sto padesát tady těch desek každej majitel 

toho domku měl ty desky, heleď, já nevim, co s tim už potom udělali… Potom se tady začlo 

stavět, a já nevim, ten stavěl to, ten stavěl to, a voni to už nezakládali a Vašek říká „No, proč 

jste tohleto zičili. Proč se to tam nenechalo, vždyť to bylo tak všecko v pořádku.“ Tak pak ty 

doklady vzali, rozhodili to tam na stůl, v obci, v tý zasedačce, a znovu to zakládali do těch 

desek, ale to už toho půlka nebyla. Prostě jim to nebylo jim to vlastní tohleto.122

 

Práci na Národním výboru hodnotil i pan Horešovský, jehož manželka zde působila 

mnoho let.  

 

P.H.: No, já jenom vim, že ty představitelé obce, co byli ve straně, tak měli těžkej život. 

Maruška Šupíkovic a tydlety, protože sem přijela delegace, voni ráno přijedou v deset, 

okresní výbor řek, že aby v devět hodin, tak už čekali třeba od osmi… A ta delegace pak třeba 

nepřijela.  Jezdily ty vládní delegace, se poklonit, ale v dnešní době už je to zase trošičku dál, 

protože v roce osumdesát devět nebo v devadesátym, to byl tak, že Lidice byly komunistická 

obec, výkladní skříň komunismu.123

  

Věra Stehlíková, stávající průvodkyně Památníku Lidice byla členkou komunistické 

strany a vzpomíná na svou práci pro komunisty. Uvádí rovněž, jak bylo důležité, že byla ve 

straně, mohla tím pomoci své dceři, aby se dostala na střední školu, kterou si zvolila.  

  

                                                 
122 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu 
G.  
Literové. 
123 Rozhovor vedený s Pavlem Horešovským, dne 22.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G.  
Literové. 
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Nakonec, jestli mám o tom teda mluvit já, jsem v tý straně byla teda taky. A byla jsem že jo, 

tatínek dělník, máma byla dělnice, byla jsem taky toho dělnickýho původu a na to se tenkrát 

jako hrozně bral ohled. Že jo, že teda jako. Tak jsem vstoupila do strany, měla jsem nějaký 

dva učitele, no… chodila jsem na ty schůze stranický, pak jako i tady v Lidicích jsem byla 

předsedkyně nějaký… prostě měla jsem nějakej okruh lidí, který jsem musela teda vždycky  

před tou schůzí jako vobejít, že teda ta schůze se koná a kdo nemohl, tak se musel omluvit a já 

pak na tý schůzi jsem to musela nahlásit, že teda ten a ten nemůže z toho a toho důvodu. A… 

musim říct, že se mi to docela jako líbilo… No tak ale my jsme si to rozhodli, byla to taková 

doba. a… Ehhh, nakonec díky teda těm komunistům se holka dostala i na  zdrávku. Nemohla 

se na ní dostat, a my měli za předsedu strany, to byl nějakej pan Oplt, no…tak mu to říkam, že 

teda zkoušky udělala, že prostě to chce dělat. No tak dobře, no a druhej den mi volal a řikal, 

ať tam holka přijede do tý teda školy. Tak mu upekla dort…124  

 

Pan Zelenka působil ve stavební komisi při Národním výboru v Lidicích a po roce 

1989 se stal starostou. Během komunistické vlády, ale i po revoluci působil v přestupkové 

komisi, později komise pro veřejný pořádek a zabýbal se důkladně mezilidskými vztahy, což 

sám ve svých výpovědích potvrzuje.  

 

V.Z: No jo, no já jsem musel řešit všecko. To všecko prostě… Tady se musí řešit všecko. A já 

jsem tady dokonce, když jsem dělal to, no než jsem dělal jako toho starostu, tak jsem dělal 

jako v tom v komise pro veřejnej pořádek, jo? To jsme řešili ty mezilidský vztahy. I si ke mně 

domů chodili obyvatelé na něco nebo na někoho stěžovat. Že třeba nemohou jít na brigádu a 

tak.125  

  

Samozřejmě mezi mými otázkami nechyběla ani ta, týkající se paní Marie Jarošové, 

zřejmě nejznámější komunistické funkcionářky z Lidic. Nejenom že působila jako 

předsedkyně Národního výboru v Lidicích, ale později se stala celostátní předsedkyní Svazu 

žen. Dodnes se starší návštěvníci tážou na její osud. V Lidicích se traduje, že zemřela kvůli 

výstavbě Oázy, místa klidu a útočistě pro seniory. Dům klidu a odpočinku se údajně stal 

osudným paní Jarošové, která bydlí v těsné bízkosti Oázy. Říká se, že když se Oáza stavěla, 
                                                 
124 Rozhovor vedený s Věrou Stehlíkovou dne 8.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G.  
Literové. 
125 Rozhovor vedený s Václavem Zelenkou dne 16.1.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G.  
Literové. 
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tak se stavbou samozřejmě je spjat hluk a paní Jarošová to velmi těžce nesla. Vzpomínky na 

paní Jarošovou se však netýkají pouze jejího smutného konce, ale i usměvných příběhů, které 

zažíval pan Dostál v dětství s jejím synem.  

  

V. D.: No ona byla v tý Český národní radě, že jo, místopředsedkyní, a potom předsedkyní, no 

a tady byla předsedkyní okresního Národního výboru. Jarošová byla bezvadná, ještě dyž byl 

starej Jaroš, to jako byli moc fajn lidi, ty jako, ty byli bezvadný. No voni jako nebyli moc 

doma, protože to tady byli funkcionáři. Takže, my jako děti jsme si společně hráli, protože 

matka byla taky věčně no v krámu, tak byla od rána do večera, tož jsme byli děti ulice, jako 

všichni tenkrát. No Pepíka Jarošů jsme zavřeli do kanálu. No ale on se nevrátil, hráli jsme si 

a on byl jako fašista. Co já vím tak když to šlo, tak pomohla, Jarošová. No to jak vyprávěl ten 

blb, že napsala blbej posudek.. víš, když jako ten člověk byl pitomej, tak mu nebylo pomoci, že 

jo, no tak vona pomohla doopravdy, když to šlo. Jsou lidi který si na ni stěžujou no. Já si 

myslím, že nikomu neublížila. Aspoň ne vědomě a myslím, že to neměla ani zapotřebí., tady 

aby někomu ubližovala…126

 

V. D.: No tak, no že jo. Voni tam když tam stavěli jako kulturák, tak tam navezli na ten na to 

náměstí, a potom to odváželi, odváželi ten bordel, zavezli to tam. No a pan Kaliba si usmyslil, 

že tam na tý navážce to budou stavět, Oázu. A všichni jako říkali, že jako, no tak tam se 

musely dělat betonový piloty, že jo, aby to neujíždělo. A ona bydlela Jarošová hned vedle.127  

 

M.Š.: Vona byla, vona byla vod roku padesát sedum byla předsedkyní národního výboru až do 

toho roku, já jsem šla do důchodu a vona ještě byla předsedkyní, do tý sametový revoluce, 

dlouho, no nechtěla se funkce vzdát, to víš, hele, vono ji to dělalo jméno, co si budem povídat. 

A vona byla přece, vona dělala s tou Fučíkovou, vona byla jako na českým svazu, Kabrhelová 

byla na federálu no a já nevim, proč potom šla tam odsud a šla na to, na tu národní radu.128

 

M.Š.: Jako na obci když jsme pracovali, tak to byla Jarošová jedna z nás a potom když chce 

přejít o Prahy, tak už, už se to bere zase bere z jinýho hlediska, jo. Už tam měli jako přísnější 

                                                 
126 Rozhovor vedený s Vilémem Dostálem, dne 26.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
127 Rozhovor vedený s Vilémem Dostálem, dne 26.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G.  
Literové. 
128 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu 
G. Literové. 
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ty pravdila, viď, a už jako to, prostě si myslela, že my tady na tý vesnici jsme nic. Já byla 

ráda, že plavu, tak jsem povídal: „Jestli chcete, tak mě tam hoďte, já plavat neumim, ať se 

utopim.“, no. No, ale musím teda říct, že nakonec jsem byla oceněná a k padesátinám jsem 

dostala státní vyznamenání. Za vynikající práci, no. A mám i z ústředního výboru svazu 

bojovníků. Jo a hele ještě jsem si vzpomněla, já jsem vždycky, jéžiš, Jarošová vždycky přišla 

„Co je novýho?“, tak já řikám „Ten je v nemocnici, tomu se stalo to, ta čeká rodinu.“ Voni 

mně řikali „Ty snad chodíš poslouchat pod vokno.“ (smích) „Ty snad chodíš poslouchat pod 

vokno.“ A já povídám „No, musím mít přehled, ne?“ (smích). Dřív ty vztahy byly lepší...129

 

Vzhledem k tomu, že mezi mými narátory byly i dvě stávající průvodkyně Památníku 

Lidice, položila jsem jim i některé porovnávací a hodnotící otázky k provozu muzea. 

Překvapením pro mě například byla informace, že provádění po pietním území je skutečně 

poměrně novinka. Dříve se pouštěl v muzeu film, případně byla beseda s pamětnicí, ale že by 

se prováděla skupina po pietním území, to zvykem nebývalo. Navíc se v odpovědích vyskytlo 

i hodnocení nové, audiovisuální výstavy, která je v muzeu teprve 3 roky a někteří návštěvníci 

hodnotí moderní formu kriticky zejména pro to, že zde končí výklad koncem 2. světové války, 

expozice se nevěnuje poválečnému vývoji, ani mezinárodnímu odkazu Lidic.   

 

A.D.: Provádění po pietním území, to vlastně zahájil až teďko pan ředitel, řekla bych, že je to 

dobře. Zvlášť teda teď, když ta expozice… no, je to hezky udělaný, je to vlastně dělaný pro tu 

mladou generaci, ale řekla bych, že tam toho dost chybí... kolikrát se mi stalo, že mi říkaly ty 

učitelky, že jim to dalo víc ten výklad to procházeni tou původní vesnicí, než muzeum, ale 

názor má každej jinej…130

 

Zajímavou oblastí pro mě byla i otázka Růžového sadu přátelství a míru, který byl 

slavnostně otevřen Barnettem Strossem v roce 1955, bohužel ale po roce 1989 již nezbývaly 

peníze z rozpočtu obce a sad zanik, resp. zarostl lebedou. Z odpovědí narátorů jsem se rovněž 

dozvěděla, že zde s péčí o sad pomáhaly lidické ženy, po roce 1989 však zřejmě i lidické ženy 

ztratily energii, nebo se na nich projevilo již stáří, každopádně ani ony již s péčí o sad 

nepomáhaly. Z výpovědí je jasné, že nejvíce tento stav asi pobuřoval zahraniční návštěvníky, 

                                                 
129 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu 
G. Literové. 
130 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28.3.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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protože Růžový sad přátelství a míru byl založen hnutím Lidice Shall Live, který však výzvou 

požádal celý svět o pomoc a díky darům z celého světa v roce 1955 se sad podařilo založit.  

 

A.D.: Růžovej sad byl ještě tenkrát hezkej, za komunismu se na to víc dbalo, bylo tady zřízený 

to zahradnictví, to bylo hlavně na to, aby se tady to pietní území udržovalo, aby ten sad prostě 

byl hezkej, aby se o to pečovalo a potom, když přišel ten listopad 89 tak právě, to byla špatná 

doba, ty nový to spojovali jako s komunismem, jako komunistickou vesnici, ale to nemělo s tím 

co dělat, prostě odmítali na to dávat peníze, takže to nakonec dopadlo tak, že ten sad úplně 

zanikl, to bylo teda velice smutný, zvlášť teda pro ty cizince to bylo nepochopitelný, jak to 

mohli nechat takhle daleko dojít, že všude jinde ve světe se na to dbá a tady prostě jako kdyby 

člověk na to nebyl, bylo mu to jedno. No, takový to bylo smutný i vůči těm lidem, který 

zahynuli, že jo, když se to vůbec neuctívalo…131

 

Jednou z nejzajímavějších částí rozhovorů pro mě byla poslední fáze samotného 

rozhovoru, kdy jsem kladla, můžeme říci otázky, které nebyly narátorům příjemné, 

kontroverzní. Otázky se týkali zneužítí obce jako symbolu komunistické moci, jako obce, kde 

byl a možná je i život výjimečný.   

Samozřejmě jsem se setkala u narátorů s různými názory, někteří hodnotili například 

vysokou návštěvnost jako to, že se do Lidic muselo, někteří si však stojí za tím, že lidé do 

Lidic prostě chtěli, že to sami vyžadovali, jak dokazuje například vzpomínka Anny Dostálové, 

která v Lidicích působila již před rokem 1989 jako pokladní.    

 

A.D.: No, dřív byly hodně ty Lidice asi preferovaný, vždycky tady dělali různý setkání, ale 

zase je pravda, že kolikrát přišli tlumočníci a říkali „Voni to neměli v programu, voni sami 

chtěli do Lidic.“, jo, takže to jako je takový sporný, tak to je na hraně, no...132

 

Téměř všichni narátoři hodnotili také situaci po roce 1989, kdy to dokonce nejprve 

vypadalo, že se ani pietní vzpomínka nebude konat.  

 

A.D.: Potom po tý revoluci to vypadalo, že ta pietní vzpomínka ani nebude, což teda mi 

připadá hrozně špatný, když přece to nemá žádnou spojitost, jakej byl režim. Jednou jdu  uctít 
                                                 
131 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28.3.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
132 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28.3.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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tam tu památku těch padlejch a to tam může každej položit tu kytici, jako třeba to zakázal 

Müller, aby tam nechodili komunisti, to mi jako připadá taky ujetý, a nelíbí se mi to. Každej 

přece může tam jít položit ten věnec, jo, to nemá co dělat, jakej byl orientovanej a myslim si 

teda, že nezáleží, kdo je v jaký straně, ale hlavně jakej je to člověk a jak to myslí, že jo... No, 

to se mi právě nelíbilo tohleto. 133

 

Dle výpovědi pana Horešovského se lze domnívat, že on je jedním, díky nemuž se 

pietní vzpomínka zachovala i po roce 1989. Do té doby neangažující se lidické dítě se 

rozhodlo, že pomůže s organizací pietní vzpomínky, protože jí nikdo nechtěl uspořádat. Ve 

svém vyprávění se ale také dotkl palčivého tématu, které je otázkou k řešení v Lidicích 

dodnes, jedná se o přístup komunistů na oficiální pietní vzpomínku. Po revoluci v roce 1989 

jim byl přístup zakázán (zejména kvůli incidentu s Havlem, kdy na něj komunisté házeli 

rajčata a plivali po něm pecky).  

 

P.H.: Nevim, z jakejch důvodů, ale nepovažoval jsem to za nutný se angažovat, až před... 

v roce devadesát, po sametový revoluci, jsem šel, to už jsem byl členem okresního výboru a 

bylo to takhle z jara, já nevim, jestli to bylo v březnu nebo začátkem dubna, nám bylo řečíno, 

že bývalá národní fronta, která se rozpadla před sametovou revolucí, končí a nemůže dál 

dělat pietní akty, v Lidicích. No ty mírový vzpomínky, voni tomu... se dřív říkalo mírová 

vzpomínka. A já jsem vobcházel s bejvalou naší předsedkyní svazu a byla to předsedkyně i 

komunistický strany tady v Lidicích a říkali jsme, že se to nesmí dopustit, aby to 

nepokračovalo. Tak v tý době už manželka dělala na Pamatníku Lidice, tak jsme dali 

dohromady síly, zase bylo štěstí, že na Poldovce dělal ňákej pan Procházka, to byl ňákej 

takovej jednatel tý národní fronty, pocházel z Dačic, věděl prostě, vo co se jedná a ten mi 

potom dal všechny předpoklady, adresy na místa, kam bych se moh vobrátit a kdo by nám 

moh pomoct. Tak já jsem prakticky na všechno byl a byla výhoda, že jsem dělal na té  

Poldovce  a vedení oceláren řekli „No, zůstaň doma a zařiď to.“ A že jsem se dostal třeba a 

adresu vojenský správy v Praze, vojenský posadkový správy. Manželka napsala pozvánky. 

Neměli žádný finanční obnos, na obecním úřadě docházelo k takovýmu,  dnes já řeknu - 

křížení milostných a žalostných účastnic pietního aktu. Mohli se zúčastnit třeba tři německé 

delegace, nevim, bylo to před dvaceti lety, můžu říct, že třeba v tý době tady mohl bejt jako 

účastník toho vzpomínání třeba i člověk, kterej tady uklízel ty trosky po Lidicích nebo dokonce 

                                                 
133 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28.3.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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třeba přijel sám nacista, ale členové komunistický strany se tady nesměli zúčastnit, protože 

byli komunisti a protože bejvalej starosta a místostarosta nenáviděli komunisty.134

 

P.H.: Syn paní Kalibový, který v tý době tady dělal prvního porevolučního starostu, kterej to 

taky nenáviděl todleto, ale ty komunisti se tady toho pietního aktu zúčastnili nejen jako 

delegace, ale jako příznivci a je pravda, že tady byl pan prezident Havel a že po něm házeli ty 

pecky a ty třešně a tohleto. Pamatuju si to jako dneska, když vodcházel, tak jsem prošel mezi 

těma lidma a řikam „Prosím vás udělejte prostor, pan prezident vodchází.“ No, někdo to bral 

jako pana prezidenta, někdo to bral prostě jako odpůrce komunismu a todleto, no. No, a došlo 

k tomu, že po dvou letech, je to asi tak, se udělal ňákej zápis, kterej dodneška neexistuje, že 

komunisti se můžou zúčastňovat pietního aktu mimo oficiálního aktu. 135

 

To, že Lidice byly spjaty s komunismem je zřejmé, bohužel pro Lidice, avšak je 

pravdou, že lidičtí si svůj osud nevybrali… Ano, Lidice byly protěžované, ale poté si to 

vynahradili po revoluci 1989, kdy tím, že měli přívlastek „komunistické“, tak se o ně nikdo 

nechtěl zajímat.  

 

M.Š: Ale no podívej se, každej máme na to názor, já si myslím, že ta okázalost by nemusela 

taková bejt, jo a tím si prostě voni zadělali, že z toho dělali ňákej ten, jako říkali, no jo, 

komunisti si postavili památník, no, ale my jsme to nechtěli, my jsme jako tadyhle do toho 

jsme jako moc mluvit jako nemohli, protože když to bylo, jak ti říkám, kulatý, tak to bylo 

kulatý a prostě tady byly ňáký direktivy seshora, aby to, aby to teda prošlo hladce, byli tady 

zahraniční hosti a tohle, tak se chtěli holt ukázat, že to. Někomu to prostě vadilo, někomu ne, 

no, to už je zase věc názoru, že jo, no a člověk, když v tom dělá, tak holt si musela šlapat, je to 

tak? Já to říkám otevřeně takhle. A tenkrát tady dělal ten dokument Motl a taky s tím 

vyrukoval, vyrukoval s tím, že jako komunisti a tohle, jak se říká. Ano, říká se, že komunisti si 

tady v Lidicích z toho postavili pomník, ale my jsme si ten svůj osud nevybrali, je to tak?136

 

A.D.:  No mě to prostě jako vadí, tohleto jak, to spojujou s tím komunismem, to jako bych 

řekla, že neprávem…nebo se najdou i takový lidi, který prostě jim záviděli ty baráky, jo, nebo 
                                                 
134 Rozhovor vedený s Pavlem Horešovským, dne 22.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové 
135 Rozhovor vedený s Pavlem Horešovským, dne 22.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové 
136 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu 
G. Literové 
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jim záviděj, že dostali po revoluci nějaký  to vodškodnění, to mi připadá prostě ubohý. Tak já 

nevím, já si myslím, že by to někdo musel prožít, to přece nemůže vynahradit barák, nemůžou  

to vynahradit peníze, tohleto, co se tady stalo, že jo, teda. To jsou hloupý lidi.  

To takhle pak bylo v tom komunismu, že tam vždycky do toho dali tu politiku, to je 

pravda, to jo, to mi právě vadilo, jsem říkala, výhradně by se to mělo týkat těch lidí, přímo tý 

tragédie, a tohleto s tím nemá co dělat. Že se to vždycky do toho zamotalo, to bylo to samý, 

víš, to se dalo i do toho dokumentárního filmu.137

 

P.H. : Takhle, já z dřív... dřívější dobu jako před rokem devadesát, nemůžu říct, ale po roce 

devadesát už jako vim, že tam chodili lidi jako z přesvědčení, že tam jako jdou uctít památku, 

ale mohlo se taky stát, že když věděli, že tam třeba přijde pan prezident,  nebo když ňákej 

takovej jinej z vlády, já nevim Špidla nebo někdo, tak to lidi naláká.138

  

Příběh, který se stal po revoluci panu Horešovskému, dokládá nálady v době po roce 

1989 a xenofóbii vůči Rusům.   

 

P.H.: Taky se mi stala jedna věc, bylo to po revoluci, přišel takovej pán, když jsme měli 

generálku pietní vzpomínky. A přišel takovej pán, trošičku nadrzlej, chvíli tam vokukoval a 

povidá „Můžu se vás na něco zeptat?“ Já povídám „No, se ptejte.“ A „Tam je takovej 

pomníček, co kdyby se nechal vodstranit?“ Já jsem se zamyslel, votočim se a řikám „A můžete 

mně říct, proč?“ „Nelíbí se mi, že na tý pamětní desce je hvězda pěticípá hvězda a ruskej 

nápis.“ Já povídám „Ale to sem dali v roce čtyřicet pět Rusové, ty jako jsem přišli první a ten 

národ tady osvobodili.“ A von se sebral a šel, v tý době to ještě to bylo, pan Zelenka nahoře 

v muzeu dělal průvodce, vobčas tam přednášel. Toho se taky ptal. A vím, že během tejdne 

nebo čtrnácti dní, ta deska byla rozbitá, někdo do ní hodil kamenem, jestli to udělal von nebo 

někdo, to je jedno, ale ta deska byla rozbitá, naštěstí se to ještě dalo, že se to dalo dohromady, 

dalo se to do takovýho rámečku, ale když na to koukáš blíž, tak je vidět, že je prasklá.139  

 

P.H.: To až teďka v poslední době jsem začal takhle trošičku do toho dělat, jednak jsem 

v důchodu, takže mám čas, jednak možnost, že se tady v Památníku objeví někdo, s kým se 
                                                 
137 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28.3.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
138 Rozhovor vedený s Pavlem Horešovským, dne 22.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
139 Rozhovor vedený s Pavlem Horešovským, dne 22.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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může člověk setkat, se zajímavým člověkem. Třeba teď poslední taková moje akce, budeme 

odhalovat pamětní desku v Praze v Krči, kde osum lidickejch dětí strávilo dva a půl roku.  

 

Pan Horešovský se zaráží vůbec nad tím, jak se formovala vesnice uvnitř, ať už po 2. 

světové válce, ale toto rozdělení panuje v obci dodnes. Zejména kriticky poukazuje na fakt, že 

se vesnice rozdělila na komunisty a nekomunisty.  

 

P.H.: Nedokážu dneska pochopit, jak je možný, že ty lidický ženy tři roky spaly a trpěly 

v jednom koncentračním táboře a když se vrátily, tak se dokázaly ty... rozdělit na komunisty a 

nekomunisty a ty komunisti, protože byla doba, byli na výši a ty nekomunisti byli prostě 

vodsuzovaný.140  

 

Do rozhovoru s panem Horešovským vstoupila i jeho manželka Zděna Horešovská, 

která působila na Národním výboru mnoho let.  

 

Z.H.:  Anebo to mě hrozně rozčilovali,  vždycky, že bylo, že, to byla politické, ohledně toho, že 

se, támhleto, ale já říkám, sem ta politika vůbec nepatří. Když třeba někdo, ano byl takovej 

šindel, přijela delegace na okresní výbor KSČ, tak je vzali do Lidic, kam je měli vzít, do Lidic. 

Politika by sem vůbec neměla v tomhletom případě patřit.To mi jako dost dost vadilo, že se to 

zpolitizovalo takhle, no.141

 

Závěrem někteří narátoři hodnotili mezilidské vztahy v obci nyní. K této oblasti bych 

chtěla dodat, že to, že se vztahy zhoršily, není důvodem, že se jedná o Lidice, naopak si 

myslím, že tento problém mají vesnice a společnost celkově po roce 1989.  

  

A.D.: Já bych řekla, že to bylo lepší dřív, když ty ženy žily, dneska už je jich hodně málo. 

Třeba na to vzpomínám docela ráda, já jsem měla vlastně v tý ulici vobě ty sousedky, jo a já 

jsem byla taková, já jsem vyšla na zahrádku, sekat trávu, pozdravila jsem, voni se začali 

bavit, já jsem se s nim bavila, já jsem taky byla ráda, a ráda na to vzpomínám, protože v tý 

ulici bylo živo, jo. Kdežto dneska prostě nic nedělaj, da se to tak říct, jo, a každej vlastně ráno 

odejde do práce,vrátí se večer, pomalu se neviděj a strašně mě to mrzí, že prostě je každý sám 
                                                 
140 Rozhovor vedený s Pavlem Horešovským, dne 22.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
141 Rozhovor vedený s Pavlem Horešovským, dne 22.11.2009, vstup manželky Zděny Horešovské. 
Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu G. Literové. 
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pro sebe. Ale to není jenom tady v těch Lidicích, to je třeba i v tom Bezděkově, jo, když tam 

jedu, jo, mně je to strašně líto, já to prostě srovnávám, když jsem  byla já mladá nebo když 

jsem byla dítě jako a to byla vesnice a je mi to strašně líto, že se to tak jako mění, no.142

 

Paní Šupíková vzpomíná na společenský život v obci před rokem 1989. Jedná se 

zejména o akce v budově nynější Lidické galerie, dřívě kulturního domu. 

 

M.Š.: Jé, Gábinko, zahradnickej ples, to už se říkalo: „Bude zahradnickej!“, budou lístky 

v prodeji, jen se to řeklo, hele už byly lístky pryč. Vona tam byla květinová výzdoba, ty lidi si 

pak kytky mohli vzít, jenomže voni brali potom i ty veliký, ale takže jako, to, ale byli krásný ty 

plesy, opravdu.143

 

P.H.: Ne, ne. Tady je spíš problém, že ty lidi zanevřeli a že se nezúčastňujou těch akcí. To je 

když... třeba pietní akt, tak von tam přijde starosta ze slušnosti, přijde tam místostarosta a 

třeba dva poslanci přijdou. Přitom by to měla bejt nejdůležitější, protože bejvala obec a pak 

byl Památník. Takže by to měla zastřešovat obec. A když už to nezastřešit, tak by měla bejt  

nápomocná prostě k tomu památníku, aby to mohli zastřešit. A to právě ta obec nedělá. Ta to 

všechno nechává na památníku. Nyní je to špatný, z mojeho hlediska špatný. To je vidět na 

různě tech akcích. Ty lidi tady nežijou spolu, ty lidi tady žijou každej zvlášť, možná, že jeden 

druhýmu závidí nebo todleto, ale nevim, no... Můžu říct jsem zjistil jednu věc, že... to je, zase 

se týká toho našeho svazu, to je tech pár lidí, že, že že čtrnáct lidí, jako z toho šest nebo 

sedum, tak my tak jako udržujeme tu společnost... chodíme na ty různý akce toho památníku, 

ale jinak prostě ta soudržnost nebo ten společenský život v tý obci, neexistuje, no.144

 

V.S.: No byly…to byl ten kulturní dům, restaurace a tady byl sál, že jo, a bylo to jeviště tam… 

My jsme tam chodili vlastně na ten sál cvičit. Taky jsme tady měli vystoupení. No bylo to 

hezký, no. A jak tady v tom kulturním domě, tam se dělaly zábavy, nebo ty čaje, tam vždycky 

hrával ten můj první muž… Teda výbornej hudebnik. Tady byly vyhlášený ty čaje, nebo ty 

zábavy, zahradní plesy. Nádherná výzdoba. Nebo ty Silvestry, tam ještě já jsem teda nesměla, 

                                                 
142 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28.3.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G.  
Literové. 
143 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu 
G. Literové. 
144 Rozhovor vedený s Pavlem Horešovským, dne 22.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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že jo. To jsem vždycky koukala z okna, jak ty lidi choděj, jaký ty mladý, jaký má máma na na 

sobě, no nesměla jsem ještě. Takže vyhlášený Silvestry… Ty zábavy tady byly jako moc hezký 

no, takový že jo, pak přišly ty diskotéky. Tenkrát ty lidi drželi trošku, nebo trošku, víc 

pohromadě, protože se konaly tady ty schůze všelijaký. Ty lidi šli třeba na tu schůzi no a pak 

šli do tý restaurace třeba na kafe nebo když si dali pivo, no ty lidi prostě drželi trošku víc 

pohromadě. Ale pak se ta zábava jako rozjela jeden byl předseda a takový ty důležitý dopadli 

daleko hůř než ty normální. Taky se stalo, že skončil pod stolem, viď… na zemi ☺.145  

 

V.Z.: Noo… kdybys to viděla, holka… to byl… tam co byla výstava, tak to byl velkej sál. To 

podium… tam byla muzika, nebo se tam hrálo divadlo. Ehhh, všechno to bylo daný lidickýma 

ženskejma.Tam jak jsou ty sloupy, tak bylo přesálí, jo… A tam byl bar. Takový klubovky jako. 

No a nahoře, na mramoráku, tam když byl zahradnickej bál, nebo Silvestr, hele… tam se 

nedalo projít. Na mou duši! Tam se nedalo projít, natož tancovat! No to bylo narvaný. A to si 

představ, že tadydle byly zábavy… tady byly zábavy, hele, to byly komunisti, hasiči… hasiči, 

pak to byli rybáři, včelaři, svazáci – jsme taky měli někdy to… svazáci, sokolové, no prostě co 

organizace, to bál. Estébáci, že jo… A teď se fackovali o pátky, že jo. A to bylo furt narvaný, 

furt narvaný… Do dneška lidi na to vzpomínaj, že sem chodili až z Hostouně pěšky. Skončilo 

to vlastně po revoluci. To vlastně jo… no. Po revoluci to skončilo no. Ono už před tim byly 

nějaký problémy s kapelama a tak, ale furt to fungovalo.  

Ale ono zaplať pánbůh, že to slouží, jo teď. Že kdybys to viděla, že když jsem to já 

viděl… za toho Báry, že jo, když mě tam vzal a když jsem viděl parkety takhle… vybouraný, 

no… bar vůbec neexistoval. Kam se to podělo, ví Bůh, jo… Prostě, no hrůza, hrůza, hrůza! 

Jo, takže zaplať pán Bůh, že je tam teď alespoň ta galerie…146

 

Zajímavou oblastí, kterou jsem s pamětníky hodnotila, byl zákaz stavebních úprav 

v Lidicích, což dokumentuje asi nejvíce diskuse týkající se výstavby garáží. Je známým 

faktem, že když se obec Lidice budovala, byla považována za nejmodernější obec 

v Československu, ženy a děti v domech měly veškeré novinky, které člověk v domě mohl 

mít, jako třeba ústřední topení. Architekt se pak tázal žen, zda chtějí u domu garáže, ony 

                                                 
145 Rozhovor vedený s Věrou Stehlíkovou, dne 8.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G.  
Literové. 
146 Rozhovor vedený s Václavem Zelenkou, dne 16.1.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G.  
Literové. 
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zásadně nesouhlasily a žádaly chlívky pro dobytek, tak jak byly zvyklé ze starých Lidic. Doba 

se však samozřejmě změnila a nová generace, která již byla zcela motorizovaná, garáže 

požadovala. No a v tom byl problém. Nakonec na nátlak obyvatel jednou za čas do Lidic 

jezdil jeden z autorů architektonického návrhu Lidic a stavbu gařáze odsouhlasoval. Do té 

doby ale vzniklo několik černých staveb, které byly někdy i projednávány u přestupkové 

komise, jak například níže uvádí Věsra Stehlíková, další narátoři toto nařízení kriticky 

hodnotili. V zápětí však i kriticky hodnotili porevoluční výstavbu různých přístavků a velkých 

garáží u domků, což se jim rozhodně nelíbí, nepovažují tyto stavební úpravy již za adekvátní a 

působí to na ně spíše provokativně, ať se úpravy týkají plotů, či různých přístaveb.      

 

A.D: Byla to hloupost, když v tý hlavní ulici 10. června tam některým lidem nepovolovali 

garáže. To bych řekla, že byla hloupost. I tý ženský, který někdo chce udělat tu garáž a prostě 

zachová ten tvar toho domu a nějak to nenarušuje, tak bych řekla, že to měli umožnit, jo, to 

jako bylo přistřižený vopravdu až moc, jako přitažený za vlasy. To potom povolili, ale muselo 

se to řešit s tím architektem, musel k tomu dát svolení.  

No, ale teď se mi jako nelíbí, když to prostě, já nevím, třeba jsem hodně konzervativní, 

jo, jenže už to prostě nejsou ty Lidice jako dřív. Támhle třeba maj červenej barák. Nevím, 

jestli sis toho všimla. Předtím ho měli zelenej. To mě prostě připadá jako pěst na voko. Já 

nevím, ale myslím si,  že když jednou je to kulturní národní památka, tak, že by se na to měli  

tak dívat. Vlastně taky je to prostě kuriozita, že jo, ty Lidice. 

 No nelíbí se mi třeba, když to má někdo udělaný s těma vysokýma plotama, když 

některej dům má takhle vysokej plot, mě to připadá jako vohrada  pro koně. Každýho je to 

věc, že jo, ale je to co člověk, to něco jiného, je tady hrozně cizích lidí..147

 

M.Š.: Ne, ty ploty tady byli nízký všechny a tenhle ten plot se dělal až teďko, protože po tý 

sametovce se to jako, jo, ještě takhle... Když se postavily ty domky, tak byly chlívky, protože 

ženy si myslely, že budou mít dobytek, budou držet tak jako ve starejch Lidicích, jenomže 

přišla ta nová generace, narodily se nové děti, ty začly holdovat motorismu a garáže, a teď to 

začlo a začli jako stavět načerno. A tady měl dohled ňákej architekt, kterej byl jedním z těch 

autorů. Tady se nakonec přikročilo k tomu, po dohodě s KNV, že těm jednotlivým typům 

baráku se vyprojektuje typ garáže, aby to jako urbanisticky ladilo, no. 

 

                                                 
147 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28.3.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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Takže, se začly teda dělat ty ty plánky a tohle, no a lidi si je začli kupovat a ten 

architekt vždycky jednou za měsíc sem přijel, tady se to projednalo s těma lidma, jo, s těma 

s těma, co chtěli stavět, no okres to povolil potom taky, no a začli se ty garáže a bylo po 

problému vlastně, no, takže to ale, když se prodával ten barák tak bohužel to tam byla ta 

klauzule, že se musí zachovat, čili tam nesmíš, jako dělat velké změny. Ty nízký ploty tu byly a 

my jsme ho tu měly až do, když se děti, do roku 2003, přesně, to se ženil Fanoušek, vnuk. Tak 

jako si nechali udělat to, ale voni to stejně jako, že je to černota, protože je to černá stavba, 

říkaj jako.Ale já jsem zase radši, protože my jsme měli pejska a tady vokolo jsou samý feny, a 

když se to začlo hárat, já ho ani na tu zahradu nemohla pustit samotnýho, já ho musela vodit 

a když jsem ho pustila a votočila (smích) no ale kvůli tomu snad ani ne, ale Fanda potom už 

jako chtěl ty... my jsme ten plot i vyměnili, novou drátěnku jsme dali a to všecko, no a , Fanda 

potom, já jsem ten barák převedla na Ivanu, když manžel umřel a aby si tady teda to 

udělali.148

 

Jedním ze zajímavých aspektů výstavby nové obce je přidělování jednotlivých domů 

lidickým ženám a dětem. Původně měly domky dostat lidické ženy a úplní sirotci. Nakonec 

však byl dekret poupraven a domky dostaly všechny děti. Z následujících vzpomínek se 

dozvídáme, že to původně plánováno nebylo a až na stížnost několika lidicích žen byl návrh 

změněn a domy dostali všichni přeživší (kromě Horáka a Stříbrného).  

 

M.Š.: Maminka potom jako byla převezená z Buštěhradu, sem, když se ten hřbitov založil. No 

vona umřela jako první žena, lidická žena, no, ušetřili barák, hele víš, kolik ušetřili baráků?  

 Součková umřela, slečna z fary umřela, moje maminka umřela, dvě Pospíšilové umřely. Tak 

tam byla ňáká, bydlela ňáká Radostová s maminkou, no ty umřely, takže jí pak dostala ten 

barák po ní. Ne, voni to, to bylo, to byl , protože: řeklo se sirotkům že se dá barák, no a to 

jsem byla teda já, Hamplovic děti a další, ale byl spornej případ: Emilka Chválovic, vona se 

narodila a ten táta opustil tu tu ženu, tu manželku. Ale ta maminka její byla sestra tady Freje 

z Lidic, no a když ta maminka tý Emilce umřela, tak ta Růža Frejová, protože voni neměli děti, 

tak si jí vzali. No, vona říká, adoptovali, ale nikdy se jako nenašly ty doklady, i když vona jako 

měla jméno Frejová po mámě, jo? Ale na rodným listě má napsanýho tátu. Víš a to zase byly 

problémy, když tam dávaly vod státu peníze a tak, že tam byl napsaný ten táta. Tak vona to 

nedostala. Protože vona toho tátu má uvedenýho, toho svýho toho biologickýho. Tak Anička jí 
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pomáhala, v archivu hledali, jestli teda vopravdu byla adoptovaná, ale nebyla, nebyla. Voni si 

ji prostě vzali jako schovanku. No, a teďko: vona ten barák dostala. A teď se bouřili, 

Zámečníková, kdo ještě..Prošková, myslim, Bubeníková a Jany Hanzlíkový máma, tak se 

sebraly a jely za Noskem, protože ta společnost spadala pod Noska, pod ministra vnitra. No, a 

tam teda mu to jako vylíčily, co a jak, že jsou to teda polosirotkové a takže ten barák dostala, 

jo, ale tam si myslim, zase zatlačila ta Helena, že to bylo jako příbuzenstvo, vzdálenější, no, 

tak nakonec ten Nosek tu výjimku udělal, že i ty polosirotkové nakonec ty baráky dostali, no. 

No a jak ti říkám, a ta Emilka, je mi jí líto, protože já to vim, že ona by ty prachy potřebovala 

bejvala, no ale když vona v tom rodnym listě má toho tátu... Dyť já jsem musela na Kladno, 

musela jsem sehnat rodnej list, úmrtní list tatínka, teď jsem musela mít úmrtní list tety, a, no a 

rodnej list, jenomže my jsme byli československýho vyznání, tady to neměli ty matriky na 

Buštěhradě, tak jsem musela na Kladno, ale holky tam ty matrikářky byly jako velice solidní a 

ty ti to udělaly no. Jsem musela doložit, že jsem jako sama, jo, že jsem měla sourozence, ale že 

jako by bych se byla musela dělit vo tu částku, tak jsem musela prokázat ještě že je mrtvej  

bratr. Prostě, že že že byl zastřelenej, no. No a ta Emilka holt to nedostala, no.149

 
P.H.: V roce čtyřicet pět, jak byl vydán dekret, že každá lidická žena a sirotek, kterej se vrátí, 

vrátil, dostane domek v Lidicích jako odškodnění. A dostala ho i Emilka Chválovic a je to 

pravda a bylo zjištěno, že ten domek dostala neoprávněně, protože ona měla tatínka, tedy 

v Děčíně nebo takhle, ale prostě, protože voni se před lidickou tragédií rozvedli, tak si 

mysleli, že je sirotek. Vim, že vona nebyla sirotek, tak byla polosirotek, tak moje maminka 

s ještě další paní jeli do Prahy za panem Noskem, ještě byl s nima ňákej pan Knor, který 

potom tady bydlel taky v Lidicích a tam... prý řekli své názory a po prošetření dostalo i každý 

lidický dítě, jako polosirotek, dodatečně prostě dostali dekret na domek. To jsem dostal na 

konci výstavby Lidic, ale my jsme se sem stěhovali po tom roce až šedesát tři. Mezitím tady 

bydlel strejda, aby ten domek nebyl prázdnej, tak tady bydlel strejda. A my jsme se sem 

stěhovali, když jsem se voženil, v šedesátým čtvrtým roce.150

 
V.S.: No je pravda, že vždycky ty Lidice se zdaj trochu jiný, než ty ostatní vesnice.  Za 

komoušů všechny ty peníze, který se dostaly na okres, tak vlastně ne všechny, ale většina, šly 

do Lidic. No a ty okolní vesnice samozřejmě to nesly špatně, protože každej ty peníze 

                                                 
149 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu 
G. Literové. 
150 Rozhovor vedený s Pavlem Horešovským, dne 22.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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potřeboval. My teda bydlíme hned v tý hlavní ulici. My jsme teda tam měli takovou 

nepříjemnou sousedku…Ještě tam je. A já vim, že mi tady někdo z  lidickejch, z těch ženskejch, 

říkali: „Prosim tě, nevim, jak si ta Vaše máma mohla vzít barák vedle nich, když už ve 

starejch Lidicích je nikdo neměl rád. A to teda… Nevim Gábi, jestli to bylo, že to dostávali, 

jak se to dodělávalo nebo jestli si mamka vybrala zrovna tenhle? Nevim.151

 

V.Z.: No ono to původně bylo nějak, já nevim, jak to mysleli, ale bylo to… ten zákon zněl: Pro 

vrátivší se lidické ženy a děti. Jo? Jenže… oni se pak k tomu neměli nějak. A další věc! Ne, že 

bych mu to záviděl! Prosim tebe neber to tak, jo? Ale to jsou fakta! Sourozenci, tří. Každej 

dostal dům, jo? Kárníkovic, to znamená Lukášová, to byly tři holky a máma. Všický dostaly 

barák, jo… A takovejch bych ti moh vyjmenovat víc. Jo? No a tak samozřejmě ty mámy se 

ozvaly! A jinak holka zlatá, my jsme tu byli jak ve skanzenu! Protože hele, musela si zachovat 

vejšku plotu! Teď se probudit ty ženský, tak je odvezou … Ten barák žlutej… To už není 

lidickej barák. Tady byla tendence prostě zachovat zvenku řád toho domu. A ve vnitřku že 

prostě nějak tak, při dodržení teda ňák těch předpisů, tak to ať si udělaji.152

 

Jak jsem uvedla v předchozím komentáři, Josefu Stříbrnému a Josefu Horákovi nebyl 

přidělen po odhlasování lidickými ženami v nových Lidicích dům. Stále zde zřejmě přetrvával 

názor, že Lidice byly zničeny kvůli nim, protože v době tragédie byli oba muži na výcviku 

v Anglii. Věra Stehlíková vyprácí o tom, jak je běžně vysvětlení podáváno. Také otevřela 

téma zášti a závisti v nových Lidicích. Často se zde setkávali lidé dříve s tím, že některé ženy 

nepřály jiným ženám stejné domky, jako měly ony a to zejména proto, že ve starých Lidicích 

například bydleli jen v nájmu a další třeba měli statek apod.  

 

V.S.: Tenkrát jsem slyšela, že se říkalo, že přišel ten předseda národní fronty a řekl: „Tady je 

hromada peněz navíc, pokud se dostaví ještě o dva baráky víc, Stříbrnýmu a Horákovi, tak vy 

budete mít… nebudou mít baráky takový, asi takhle… ! No tak když jim to potom někdo 

takovouhle formou podal, no tak samozřejmě tam odhalsovaly, že těm dvoum ne. Jestli u toho 

byla moje máma nebo nebyla, to nevim. Jinak ty vztahy tady v těch Lidicích nebyly až tak 

ideální. Protože… v těch starejch Lidicích oni byly i bohatý. Jo? A… když se ženský 

                                                 
151 Rozhovor vedený s Věrou Stehlíkovou, dne 8.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
152 Rozhovor vedený s Václavem Zelenkou, dne 16.1.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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nastěhovaly tady, tak dostaly všichni stejně. A pamatuju si teda jednu věc, že maminka… to si 

pamatuju, že říkala… že když byly v koncentráku, tak že… prý až přijedeme domů, nebo až se 

dostaneme domů, tak budeme šetřit a nebudeme s ničím plýtvat a pak si všeho budeme vážit, 

abysme si pomáhaly. A když pak teda měly tu možnost, že tady teda jako bydlely pohromadě 

v Lidicích, takže to nebylo až tak ideální, protože… Řikám, dostaly všechny stejně a… že jo, ty 

co bydlely v těch starejch Lidicích, měly statky. Tak dostaly zrovna takovej domek jako 

dostala třeba moje máma, který ani ten statek neměla.  Tak taková trochu ta povýšenost. Dost 

jako… Ty, co v těch starejch Lidicích něco měly, tak tady ne, no.153

 

Úsměvnou vzpomínkou na architektonické řešení obce je část příběhu paní Dostálové, 

která uvádí, jak její otec přecházel jejich dům, protože jsou všechny v Lidicích stejné.  

 

 A.D.: Naše máma kolikrát s tátou za mnou přijeli. Náš táta k nám jednou šel a teďko von šel 

a šel a ten barák přešel. Jak jsou všechny stejný (smích). Tak jsem pak říkala: „Mám ti přijít 

naproti?“ (smích)154

 

Paní Šupíková ve svém vyprávění hodnotila obec nejenom z pohledu jakéhosi 

„prototypu socialistické vesnice“, ale vzhledem k tomu, že působila mnoho let na výboru, 

mohla si dovolit hodnotit obec i z hlediska jejího vlastního chodu, rozpočtu a dalších 

finančních otázek, rovněž ale zdůrazňuje aktivitu obyvatel Lidic a brigády, díky nimž 

například vznikla lidická školka, nebo místní rybník, který se nachází v blízkosti pietního 

území.     

 

M. Š.: No, to pravda, že se to jako nesmělo. Voni prostě chtěli, chtěli jako takhle, voni říkaj, 

že to byl…že Lidice byly vystavěný jako prototyp socialistický vesnice, abych teda byla 

přesná, jo, tady se prostě postavil dům, měla jsi tady vodovod, měla jsi tu kanalizaci, měla jsi 

tu ústřední topení, chodníky, prostě všechno, jo, takže jako to nebylo jako ty vostatní vesnice, 

který teda na to museli strašně makat na tom, že jo a kór, když ty finance taky nebyly…A nám 

vždycky vyčítali, že Lidice mají víc. Já povídám „Není to pravda.“, dělal se rozpočet a to ještě 

že ten Vašek byl v tý komisi, dělal se rozpočet, a šel, šlo se na okres, a voni ti to seškrtali jako 

normální vesnici, fakt je, že když bylo kulatý nebo něco, tak to sem dali víc jo. To jo, to jako, 
                                                 
153 Rozhovor vedený s Věrou Stehlíkovou, dne 8.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
154 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28.3.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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ale jinak jako taky jsme měli ty akce, stavby - svépomocí jsme si dělali, třeba školku, hřiště, 

dole ty rybáři, rybník, to si všecko dělal svépomocí, si myslim, že se udělalo jako dost, no.155

 
Zvlášť jsem ponechala hodnocení stavby místní školky. Dnes panuje všeobecný názor 

a vzpomínka „my jsme si školku sami vybudovali“, ale již se příliš neopakuje, ani 

neupozňuje, že ne všichni obyvatelé se svatbou školky souhlasili.   

 

M.Š.: Školka, hele, i když lidi jako nevim. To je těžký každej měl jinej názor, pokud se týká 

školky, byli i lidi proti tomu. Víš, tak dřív chodili, tam byla požární zbojnice a chlapi tam 

v zimě chodili hrát karty, tam bylo teplo, tam se topilo a teďko my jsme jim to vzali a dělala se 

z toho školka (smích), to víš, že jsme upadli v nemilost, jo. Tak jako to nebylo lehký. 156

 

Narátorka, paní Věra Stehlíková připomněla ve své vzpomínce zajímavou informaci a 

tou je fakt, že někdy kolem roku 1975 bylo v Lidicích povoleno dostavit dalších 5 domků. 

Dále narátorka přednáší svůj pohled na stavební úpravy v obci. Má vzpomínku, kdy byl 

předvolaný její druhý manžel za to, že si udělal přístřešek na auto – bydlí na ulici 10. června 

1942, jakési hlavní třídě obce, zde musela být stavební pravidla asi nejstriktněji dodržována.   

 

V.S.: No to potom povolili, jestli asi pět těch rodinnejch domků a Dáša (pozn.aut. nevlastní 

sestra) je poslední…Podle plánu tam udělali stejný samozřejmě. Pomáhali kamarádi 

z Poldovky… Dostavěli to, když naší Marcele bylo takový bych řekla dva, tři roky. To jsem 

ještě byla s tím svým prvním mužem. No a Marcele je čtyřicet. Tak to už, by to bylo takových 

pětatřicet let. 

Domy musely být stejné: ploty zelený, červený žlaby a když bylo teda po revoluci, tak 

s tim sousedem, s panem Mikulášem ten plot pak natřeli na hnědo. Já jsem říkala, hele, 

z toho, z toho bude ňákej průšvih, to není dobrý, to ste neměli dělat. Ale pak se to už neřešilo. 

Jestli to tenkrát takhle brali, tak tenkrát vážně. To byli komunisti. Těm stačí, že to tak 

má bejt, že jo. Že má bejt žlaby na červeno, ploty na zeleno. Garáž jsme nesměli, že se ruší 

celkový pohled na dům. To nevím, jestli je to pravda. Připadá mi to teda divný. A můj muž 

právě tenkrát byl taky kvůli tomu předvolanej. Říkali jsme si alespoň přístřešek. To bylo 

špatný, tam měli nějaký přísný, to byla ta přestupková komise nebo jaká… No ono to tenkrát 

                                                 
155 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu 
G. Literové. 
156 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu 
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nebylo nic, tak jestli měli nějaký důvody, proč teda, že jsme neměli povolení. Vlastně bez toho 

povolení, jsme tady nesměli dělat nic. Ale člověk to tak bral, je to tak jak to má bejt, že jo. 157

 

Pan Zelenka v Lidicíh působil ve stavební komisi a k tomu, že byl pan Stehlík 

předvolanej před komisi se také vyjádřil. Upozornil však, že to nebylo za garáž ani vjezd ke 

garáži, ale kvůli sousedkým vztahům.  

 

 V.Z.: Taky…Jenomže… jenomže tenkrát to nějak nevadilo. Kolaudaci jsme dělali těhletěch… 

ehhh… garáží, kůlen a takových… Když to bylo něco většího, tak to už muselo Kladno. Ale 

ono u nás by to bylo stejně jedno, protože jsme tady na to měli odborníka. A oni potom, když 

jsem dělal starostu, tak pak už jsme se toho zbavili. Šoupli jsme to na okres. Protože jsme 

chtěli, aby to dělal někdo, kdo má aspoň stavební průmyslovku. Pak už jsme neměli nikoho… 

takže jsme se toho zbavili.  

No počkej, ona tam měla garáž. Ne, on tam byl průšvih jinej. On má vedle sebe Malou. 

A on tam měl… on tam měl papoušky. V tom rohu, no… A… Venca Malej, manžel teda jí, že 

jo… ten když si šel, co jsem slyšel, a začal dělat rámus po tom… a samozřejmě papoušci se 

probudili a začali řvát, že jo. A to byl ten spor. A teďka… teď tam měli tašky, a on tam dal 

ten… eternit. No tak zase jsem to musel jít řešit, jo. Takže on musel eternit sundat, ale jiný to 

měli taky, jo! Ale fungovalo to, jo. Prostě to fungovalo… Ne! Tady to prostě nešlo!158

 

V některých rozhovorech v průběhu zazněla i informace, která je jakousi zajímavou 

perličkou, nástavbou rozhovoru. Jednalo se například o úsměvný zážitek pana Dostála, který 

stál společně se svým kamarádem modelem sochaři, který pracoval na soše chlapce a dívky, 

která je umístěna uprostřed fontány v Růžovém sadu přátelství a míru.  

 

V. D.: No jezdili jsme se, ještě jako děti jako, tak jsme jezdili po parku na kole no a nějakej 

sochař tam dělal takový, sochal sochu, načež nás požádal, jestli bysme se mohli zastavit a 

dělat mu model, tak že by podle nás to chtěl vidět jak to bude vypadat, takže Pepíček tam dělal 

tu malou takovou tu holku, mám dojem, že to byla holka, to menší, a já dělal toho velkýho.159  

 
                                                 
157 Rozhovor vedený s Věrou Stehlíkovou, dne 8.11.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
158 Rozhovor vedený s Václavem Zelenkou, dne 16.1.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
159 Rozhovor vedený s Vilémem Dostálem, dne 26.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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Paní Dostálová uvedla jako jakousi perličku na závěr rozhovoru komentář její 

kolegyně, pokladní z muzea na návštěvy funkcionářů KSČ, kteří se dožadovali vstupu 

zdarma. 

  

A.D.: Nebo vždycky přišli a: „My jsme z ÚV KSČ…“, no a druhá průvodkyně říkala, no jo, 

tak přišli ty, co na to nemaj (smích).160

 

Mezi zajímavý postřed patřil při rozhovoru s Václavem Zelenkou moment, kdy mi 

vyprávěl, zda se na něm odrazila německá výchova. 

 

V.Z.: A my jsme náhodou šli a já mu povidám: „Pavle, já bych ti něco řek! Ale víš, že já jsem 

byl vychovávanej, že za mě myslí vůdce! ☺ Ticho, chvíli… No pak mu to došlo a říká: „Ty seš 

takovej vůl!“ ☺ Já povidám: „No a vždyť je to pravda!“ ☺ Takže veselo no…  

Odrazilo… odrazilo se to na mě! Oni prostě neměli rádi ufňukánky. Prostě, to jsme 

nebyli… Prostě a tak i to ve mně zůstalo.161

 

Další vzpomínka, která je velmi zarážející je opět vzpomínka Václava Zelenky a to na 

spisovatele Vladimíra Konopku, který vydal snad nejznámější publikaci o Lidicích, ihned po 

roce 1945 a jenž bylo vydáno několik vydání.  

 

V.Z.: Víš, jak byla ta knížka od Konopky… To byla snad první kniha, jo on rok na to vydal 

taky eště jednu ňákou knihu… Protože o ní byl velkej zájem a už v prodeji nebyly, jo? Tak… 

máma se obrátila na něj, na toho Knorra, jestli by náhodou někde doma nebo takhle… neměl. 

„Né, to už dávno je všecko rozebraný…a todlencto, že jo.“ Ty si představ, my jako pionýři, 

jsme jednou byli na sběru, nosili jsme sběr. Jeho synáček tam přivez úhledně zabalený 

balíčky, jo… originál. Prostě zabalený krásný balíčky. Já už nevim, kterej z nás, jo, do toho 

jednoho kopnul a oni se vyvalili ty knížky, ale kdybys viděla, co jich tam bylo! Takhle vysoký 

balíčky ňák, normálně to… No heleď se, byly to jenom knihy. Kdyby je rozdal, rozumíš! 

Zadarmo, gratis!162  

 
                                                 
160 Rozhovor vedený s Annou Dostálovou, dne 28.3.2009. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
161 Rozhovor vedený s Václavem Zelenkou, dne 16.1.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
162 Rozhovor vedený s Václavem Zelenkou, dne 16.1.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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Jeden příbeh nalezneme v každém rozhovoru, jedná se o příběh porevolučního starosty 

Skály a jeho cesty s prezidentem Václavem Havlem do Brazílie, do brazilských Lidic. Jedná 

se o to, že tam oba něčím onemocněli, po návratu se oba ihned léčili, prezident Havel se 

tenkrát uzdravil, kdežto pan starosta Skála zemřel.  

 

M.Š. No, představ si, voni jeli tenkrát, Pavel jel tenkrát do tý, no Brazílie, nabíd mu to Havel 

ma von jel teda a vrátili se nemocný voba, no to víš tam chytli něco, ale Skála, ten umřel.163

 

V.Z.: Tenkrát jel do Brazílie Skála s Havlem. Voni řikaj, jakmile někdo má raka, tak jet tam je 

nesmysl, jo a já mám zkušenosti skutečně pro to. Havel samozřejmě přežil, Sklála umřel.164

 

Zajímavým zjištěním při analýze nahraných rozhovorů pro mě byl fakt, že Barnett 

Stross, známý jako zakladatel nových Lidic nikdy nechodil „mezi lidický“. Ano, několikrát 

navštívil Lidice, lidickou pietní vzpomínku, slavnostně otevřel Růžový sad přátelství a míru, 

ale domnívala jsem se, že byl rovněž pohnut osudy lidických obyvatel, promlouval s nimi a 

byl jejích jakýmsi známým. Skutečnost však byla dle vzpomínek narátorů zcela odlišná. 

Z výpovědí spíše vyplývá, že si v Lidicích trochu dělat tzv. jméno, o čemž například svedčí 

možná drb, možná pravdivá historka o tom, že chtěl Barnett Stross mít v Lidicích vlastní 

sochu, v životní velikosti. Nakonec místo sochy vybudoval sad...    

 

M.Š.: Ten tady byl, Stross, ten tady byl, jo, dvakrát, já ho pamatuju dvakrát myslím nebo 

kolikrát tu byl, pamatuju, jednak když, tady se votvíral  sad, tak tu byl, a to se, to říkají, že von 

tady chtěl, aby mu postavili tady sochu v životní velikosti. Říkám, já nevim. Tak mu udělali tu 

alej. Jestli je to pravda, já nevim, takhle jsem to slyšela, no. Jinak já si ho pamatuji jen tak, 

oficálně, když jsem tam byla, tak jsem s ním moc nepřišla do styku, jenom že jsem ho viděla, 

že jo, no, že tady byl no.165

 
Na osobnost Barnetta Strosse jsem se zeptala rovněž Václava Zelenky, který mi 

potvrdil slova Marie Šupíkové, že Sir Stross mezi lidické nechodil. 

 
                                                 
163 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu 
G. Literové. 
164 Rozhovor vedený s Václavem Zelenkou, dne 16.1.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
165 Rozhovor vedený s Marií Šupíkovou, dne 5.3.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo v archívu 
G. Literové. 
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 V.Z.: No jo no… on to byl takovej pán šedivej, s brejličkama. No, byl takovej štíhlejší, no… 

Pamatuju si ho, no.  No tak jestli si videla ten první film o Lidicích, tak by si mě tam viděla ve 

svazácký košili! S Věrou! Věra z jedný strany, já z druhý… držíme ten lantuch a Strosss u nás 

stříhá tu pásku. No, protože když stál v čele tý organizace Lidice shall live, to bylo vlastně 

jejich náplní. A vzniklo to vlastně v Anglii, že jo. My jsme s ním nemluvili, já si nepamatuju, že 

by přišel jako on mezi lidický jako, možná na nějakou schůzi nebo besedu, nebo to… Možná 

že jo, ale byl tam organizovaný a byla tam ta lepší špička a hlavně Leflerová.166  

 

Následně jsem položila narátorovi další doplňující otázku týkající se sdělení britské 

wikipedie, že Barnett Stross byl agentem StB. Samozřejmě jsem čekala, že narátor odpoví, že 

o tom nemůže vědět, i kdyby byl. Skutečnost však byla jiná a reakce Václava Zeleny díky 

jeho upřímnosti byla skutečně velmi překvapující. Václav Zelenka mi sdělil, že je zřejmě taky 

někde na nějakém seznamu (ve smyslu jako udavač), protož se po roce 1968 scházel z jedním 

majorem z ministerstva vnitra, kterému donášel informace z Lidic.  

 

V.Z.:  No, já ti něco povim… Hele možný je všecko! Ale já jsem dělal v Aritmě s nějakým 

Jirkou Svobodou. A on jeho táta byl nějaká šajba na Ministerstvu vnitra. On údajně snad 

přes… se zabejval já nevim, těma náckama a takovejhlema. Ale to bylo v roce šedesát a vejš. 

A my jsme spolu dělali a protože jsem tam měl houby výdělek, tak jsem… prostě mu řikal: 

„Hele,“ já jsem chtěl totiž dělat na kriminálce.“ A tak jsem mu řikal: „Hele, jak jsou tam na 

tom? Nevzali by mě tam?“ No a on s nim promluvil a pak mi řek: „Hele, tak napíšeš žádost a 

hoď to do kachlikárny.“ Tak jsem podepsal žádost, hodil jsem to do kachlikárny, to bylo 

někdy snad v únoru. No a čoveče, a za nějakou dobu jsem dostal dopis, že se tam mam 

dostavit. Tak jsem se tam dostavil, jenže… že do Výzkumnýho ústavu Ministerstva vnitra. A 

mě to nevonělo, víš jako… Ale tak já bych se byl chytil, o tom nic… Ale důležitý bylo, rozumíš, 

že mě tam nabízeli hned z fleku o 300 korun víc. No to byly peníze tenkrát. No… O 300 korun 

víc. A já jsem řikal: „Problém bude, jak se tam odsaď dostat.“ A oni řikaj: „No, to už musíte 

Vy.“ Protože tenkrát hele, to nebyla sranda měnit místo. Za prvé, si mělo do určitých let 

jenom čtrnáct dní dovolený. Pak jsi měla zase do dalších určitých let, jsi měla tři neděle 

dovolený. A pak teprve jsi měla čtyři neděle dovolený. Jo? A když jsi teda nešla na šachtu, do 

zemědělství, nebo do… prostě do těžkýho průmyslu, prostě vůbec, jo? Nebo do armády nebo 

k policajtům, tak jsi o tohle všecko přišla. Oni tě pustili, ale o všecko jsi přišla. A začala jsi 

                                                 
166 Rozhovor vedený s Václavem Zelenkou, dne 16.1.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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znovu. No a tak jsem šel za tim šéfem, a řikal jsem mu to prostě jako co a jak… a on povidá: 

„Ale hele, to ale nám děláš čáru přes rozpočet, protože my jsme s tebou měli jiný plány.“ A 

nabídnul mě to místo mistra. Já jsem povidal: „No jo, jenomže to už jste mě jednou slibovali, 

když jsem šel z dílny. Že tady na tom fleku budu chvíli a pak že… že se vrátim. A nesplnili jste 

to, takže já už vám nevěřim! Jo a prostě k prvnímu dubnu potřebuju, abyste mě prostě to…“ 

No a ono to skutečně vyšlo. Jo? No jenomže! Máš brát 1740,- a nebo 1810,-? A znát 

prostředí? No tak jsem se s nima rozloučil a zůstal jsem tady. Pak jsem to zkusil ještě jednou. 

Hele, rozumíš… Když jsem přecházel na letiště. Tak to si mě pozvali přímo do toho 

výzkumáku. Hele, když jsem tam šel, ke dvoumetrový zdi, možná ještě vyšší, železná brána, u 

toho policajt. A tak, „No ty bláho. Ty tady deš jako do kriminálu!“ No tak mě pustili dovnitř, 

hele, a to už jsem řikal: „Ne, helejte nechme toho…“ Prostě tohle jsem hned vzdal. No… no 

a… takže já jsem jo… a s timhletim chlapíkem si představ, já jsem pak přišel na to letiště a 

v osmašedesátym roce, když už tady byli Rusáci, se mě on ozval! Jo? Jestli bych jako… 

představil se mi a to… A já jsem řikal, no jestli bych s nim nešel třeba na pivo, no. Že by 

potřeboval nějaký informace. No takže já mám možná taky záznam mezi náma, jo… To já 

nevim, jo, ale nic jsem nepodepisoval. A nakonec jsme se sešli, v hospodě, jo. Tim jsem ho 

vlastně poznal, že jo. No a on prostě mi řek, že… byla znovu otevřená otázka Lidic… a že by 

potřeboval kolem těch Lidic nějaký informace, který se normálně nikde nedozví. Tajdle 

bydlela moje teta, jo, starší ségra mýho táty. A to řikali, že je normálně lidická kronika. 

A…fakticky mi dával otázky – to já jsem s nim mluvil normálně otevřeně, jo? O Rusácích, o 

všom. Otevřeně, jo. A řikal jsem mu, že jsem tam k nim chtěl jít a on povidá: „Hele…“ když už 

pak jsme se poznali, on povidá: „Hele, jestli na tom trváš, já tě k nám dostanu! Ale… buď tě 

vynesou a nebo skončíš v blázinci.“ Jo, tak jsem k nim nešel… No a… taky mimo jiné mi třeba 

řekl, že chlapi zase, že měli kliku, že umřeli. Ty by bejvali dopadli jako, jako to… Hele, já to 

dokázat nemůžu. Já ti jenom řikám, co to… Takže oni, no protože ona třeba zase Spurná, snad 

taky žila v Anglii no a tak… člověče, já ti nevim, odkaď přišla… No a taky nevim to… No a on 

mi to řekl, že prostě se svejma názorama že buďto prostě by mě zavřeli nebo že bych se 

zcvoknul. No, já jsem mu říkal, co jsem slyšel. Řikal jsem to tetě a teta mi prostě řekla, co a 

jak. Co jak bylo a nebylo… a tak dále. A já jsem zase udělal rande, jsme šli na pivo a zas jsme 

si to zase takhle… že jo. Jsem mu dělal informátora, ale přes lidickou otázku, čili nic 

závadnýho, neškodnýho, no… Takže takhle jsem… takhle jsme spolu se scházeli, no. A on pak 

umřel, tak jsem mu byl i na pohřbu. Jako major… major ministerstva vnitra.167  

                                                 
167 Rozhovor vedený s Václavem Zelenkou, dne 16.1.2010. Nahrávka viz. příloha na CD, uloženo 
v archívu G. Literové. 
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5. ZÁVĚR 
 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou poválečného vývoje Lidic 

v období od roku 1945 až do roku 1989, který v některých aspektech zejména při analýze 

vzpomínek narátorů přesahuji. Snažila jsem se popsat a zhodnotit události, které následovaly 
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po rozhodnutí znovuvybudovat Lidice v červnu 1945. Na začátku svého výzkumu jsem si 

položila několik otázek, na které jsem se pokusila odpovědět pomocí analýzy pramenů, ať 

archivních, tak zejména orálních.  

Svou diplomovou práci jsem rozdělila do třech základních částí: metodologické, 

historické a obsáhlou část věnovanou vlastnímu výzkumu, analýze rozhovorů s narátory. Jak 

jsem zjistila ihned v úvodní své DP a rovněž toto zjištění hodnotím v metodologickém úvodu 

práce, k poválečnému vývoji Lidic absolutně chybí literatura i prameny. Pramennou 

základnou pro mě byly zejména pro historickou část archívní prameny z Fondu Společnosti 

pro obnovu Lidic ze SOkA Kladno a dobový tisk.  Pro téma týkající se Barnetta Strosse jsem 

zejména použila články z deníku Sential, který vychází dodnes ve městě Stoke on Trent, kde 

Barnett Stross měl svou lékařskou praxi. Z československého tisku jsem využila zejména 

článků z Rudého práva. Z literatury bohužel skutečně neexistuje k danému tématu kvalitní 

literatura, ani prameny. Pokud se nějaká informace o poválečném vývoji vyskytne, jedná se 

pouze o útržkovité informace, nebo informace pojaté spíše beletristickou formou. Proto jsem 

využila ve své práci metodu orální historie, která je de facto jedinou možností, jak získat 

pramen, informace z období, o které se zajímám. Skupinu respondentů tvořili obyvatelé Lidic, 

lidické děti, které byli v době 2. světové války dány na poněmčení do německých rodin, dále 

mezi narátory byla žena, jež se do Lidic provdala za syna lidické ženy a dále další obyvatelé 

obce, ve které žijí celý svůj život. S respondenty byly vedeny rozhovory formou 

životopisného vyprávění s doplňujícími otázkami týkajících se pietních vzpomínek a 

každodenního života v Lidicích.  

Nejprve jsem samozřejmě ke zkoumanému tématu prošla dostupné materiály a 

ukotvila téma v historickém vývoji. V historické části práce jsem se věnovala událostem po 

nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora, dále událostem 

během a po atentátu na Reinharda Heydricha a samozřejmě vypálení obce Lidice. Jsem si 

vědoma, že tato fakta jsou poměrná známa, přesto se domnívám, že bylo nutné téma do 

historického vývoje zasadit. V historické části své DP jsem rovněž poměrně podrobně 

zpracovala zřízení a činnost Společnosti pro obnovu Lidic.  Společnost byla zřízena státem a 

podřízena ministerstvu vnitra. Zcela zásadní úkoly Společnosti spočívali v zajištění 

znovuvybudování obce a péče o navrátivší lidické ženy a děti. Předsedou byl jmenován 

ministr vnitra Václav Nosek, který zajistil lepší komunikaci mezi Společností, státem a 

lidickými. Na činnosti Společnosti jsem ukázala, jakým způsobem byl chod Společnosti 

ovlivňován politickou situací v Československu. Stát zneužíval symbolu Lidic a zejména 

pietních vzpomínek v Lidicích ke své politické propagandě. Přesto se domnívám, že 
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Společnost se snažila nezneužívat Lidic k ideologické propagandě, je to zřejmé například na 

faktu, že se Společnost vzdala pořádání pietních vzpomínek. Stát a další organizace, které se 

podílely na organizaci pietních vzpomínek využívaly Lidic v dobovém tisku a na různých akcí 

společenského významu jako symbolu boje za mír. Asi nejzřetelnější je ukázka propagandy, 

když si čteme prohlášení Společnosti k emigraci mjr. Josefa Horáka, které je uvedeno 

v příloze č. 16. Velmi zajímavý je článek168 z roku 1946, kdy již v tuto dobu se v novinovém 

článku v Právu lidu hodnotila pietní vzpomínka v Lidicích a byla vznesena kritika, kvůli 

účasti komunistů, kteří se ujali organizace, někteří řečníci dokonce využili prostoru a pronesli 

agitační projevy, komunisti rovněž drželi čestnou stráž u hrobu lidických mužů.   

Prostor ve své DP jsem rovněž věnovala britskému hnutí „Lidice Shall Live“, které 

prostřednictvím svého předsedy, Sira Barnetta Strosse, do Lidic poslalo velké množství peněz 

vybraných veřejnými sbírkami a dalšími aktivitami udržovali vzájemné přátelství – ať to byly 

pobyty pro lidické děti v Anglii, nápad na zřízení Růžového sadu přátelství a míru a nebo 

založení Lidické sbírky moderního umění. Jednou z nejvýraznějších osobností poválečného 

vývoje Lidic byl právě Sir Barnett Stross, britský lékař, který založil v roce 1942 hnutí 

„Lidice Shall Live“. Barnett Stross je představován jako člen britského parlamentu, čestný 

muž, lékař a mecenáš umění. Oficiální životopis, nekrology a jiné články v novinách nám 

podávají určitý pohled na Barnetta Strosse, ale jaký byl Barnett Stross ve skutečnosti, jsem se 

mohla dozvědět jedině od osob, které mu byli nejblíže. Vzhledem k tomu, že Stross měl obě 

manželství bezdětné a obě ženy již zemřely, obrátila jsem se na potomky jeho sourozenců 

s žádostí o jejich vzpomínky. Pro potřeby DP jsem vycestovala do Velké Británie, kde jsem se 

sešla s Davidem Strossem v Leedsu a se Sarah Curtis v Londýně, ostatní příbuzní mi poslali 

své vzpomínky během naší emailové komunikace. Vzhledem k tomu, že oba narátoři byli 

vyššího věku, nebylo jednoduché následně rozhovory přepsat, bohužel pan David Stross měl 

navíc onemocnění, které mu znemožňovalo hlasitě hovořit, proto zpracování rozhovoru bylo 

téměř nemožné. Přesto se domnívám, že má cesta do Velké Británie byla ku prospěchu v mé 

DP. Měla jsem možnost „poznat“ Barnetta Strosse opět z jiného úhlu pohledu a předložit 

kapitolu o Siru Strossovi, kde je několik názorů na Strosse a z níž zjistíme, jaké byly důvody 

Strossova chování a jednání.  

Zajímavým zjištěním bylo, že Stross je považován dle československého agenta Jana 

Frolíka za agenta StB. Toto prohlášení jsem však bohužel nebyla schopná ověřit. Vzhledem 

k tomu, že složka k Barnettu Strossovi byla skartována. Na tuto otázku jsem se však mohla 

                                                 
168 Stín a rub smuteční slavnosti, Právo lidu, 13. 6. 1946. 
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zeptat svých narátorů. Zjistila jsem, že příbuzní dokonce ani často nevěděli, že Stross 

Československo navštěvoval. Naopak lidičtí samozřejmě Strosse znali dobře, já jsem se však 

původně domnívala, že Stross byl opravdu pohnut tragédií a soucítil s lidickými. Během 

rozhovorů jsem se však dozvěděla, že Stross nikdy nechodil mezi lidické občany, nikdy 

s nimi nehovořil. Pokud Lidice navštívil, pouze jako oficiální host, přednesl projev, zahájil 

výstavu a podobně. Samozřejmě lidičtí si váží na Barnettu Strossovi jeho aktivity při založení 

Růžového sadu a zřízení sbírky moderního umění pro Lidice.  

Druhým problémem, na který jsem se v diplomové práci zaměřila, je život v nových 

Lidicích a vnímání života v Lidicích místními obyvateli. K této části práce jsou dostupné 

pouze orální prameny. Vedla jsem rozhovory se šesti obyvateli Lidic, které jsem nejprve 

nechala vyprávět jejich životní příběh a poté kladla doplňující otázky týkající vyslechnutého 

příběhu a následně poválečného vývoje. Jednalo se mi zejména o to, jak život v Lidicích 

obyvatelé obce vnímají, jaký pohled mají na pietní vzpomínky, jak hodnotí formu 

vzpomínání, jakým způsobem to vnímala a vnímá jejich rodina, zda považují život v Lidicích 

za výjimečný a zda se třeba oni sami považují za výjimečné. Snažila jsem se zjistit, zda svého 

původu v životě využívali, či jim jinak ovlivnil jejich život.  

Uvědomuji si, že lidičtí si svůj osud nevybrali a rovněž jim nemůžeme mít za zlé, že se 

jim stát, případně kterákoliv jiná instituce, či osoba snažili vyjít vstříc. Upřímně můžeme říci, 

že lidickým se dalo těžko něco odmítnout! Vzhledem ke tragédii, kterou prožili, se jim režim 

snažil život alespoň částečně usnadnit. Některé ženy se staly funkcionářkami, některé své 

životní poslání nalezly v objíždění republiky a vyprávění o tragédii na školách a ve fabrikách. 

Pro jiné ženy však život v Lidicích znamenal i určité omezení. Z rozhovoru s Vilémem 

Dostálem jsem se dozvěděla informaci, která jasně dokládá, až kam byl stát ochoten zajít, aby 

nová obec Lidice skutečně byla prototypem socialistické vesnice. Matce Viléma Dostála bylo 

doporučeno, aby se rozvedla se svým manželem (zatčený student z roku 1939), se kterým 

měla dvě děti – důvodem bylo, že byl v 50. letech zatčen. Takový muž se již do Lidic nehodil. 

Takto obrovský zásah do osobního života lidické ženy je jasnou ukázkou toho, jak Lidice 

měly fungovat.     

 

 Z dalších vzpomínek narátorů z Lidic vyplývá další zajímavá informace, která pro mě 

byla překvapující. Většina z nich mi sdělila, že se pietních vzpomínek nezúčastňovali, pokud 

ano, bylo to zejména proto, že v Památníku Lidice pracují, či spolupracují. Já jsem se 

původně domnívala, že se na pietní vzpomínky „muselo“. V Lidicích však tuto skutečnost 

nikdo nesledoval, nehlídal, ani nehodnotil. Účast byla zajištěna vždy obrovská díky zájezdům 
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různých fabrik, škol a spolků, proto zřejmě nebylo nutné, aby se sešly všechny přeživší ženy a 

děti. Lidické ženy proto často raději zavzpomínaly na tragédii a zemřelé den předem, nebo 

den po oficiální pietní vzpomínce. Přesto se však oficiální pietní vzpomínka lidických 

dotýkala a to zejména těch, kteří bydleli na jakési hlavní třídě obce – v ulici 10. června 1942. 

Zde vzpomíná například Věra Stehlíková, že se stávalo, že návštěvníci pietní vzpomínky 

chodili k místním na toalety, či si prohlédnou dům. Paní Stehlíková na tento fakt vzpomíná 

s úsměvem, měla radost, že je o jejich dům zájem, hezky se vždy oblékla do šatiček a stále 

vzpomíná, jak ji všichni chválili a ona byla hrdá, že jde do domů, že patří do Lidic.      

 Dalším momentem, kde se narátoři setkali ve svých vyprávění, byly vzpomínky na 

výstavbu obce. Všichni si vzpomínají na to, jakým způsobem k domku přišli. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o lidické děti a ty původně dům v nových Lidicích dostat neměly, 

upozorňují na skutečnost, která toto rozhodnutí změnila. Původně dům měla dostat každá 

žena a dítě – sirotek. Dům však dostala i Emilka Chválová, která byla pouze poloviční sirotek 

(rodiče se rozvedli již před tragédií, tím pádem otec žil někde na severu Čech a po válce žil). 

Některé lidické  ženy se proto vzbouřily a šly na ministrem Noskem, který nakonec výnos 

změnil.  

 Narátoři rovněž zhodnotili život v Lidicích před a po roce 1989. Je fakt, že Lidice byly 

za komunistického režimu protěžovány, bohužel však po roce 1989 se stal naprostý opak. 

Lidice po dlouho dobu sloužily jako symbol a nástroj k propagaci komunistického režimu, 

myšlenek a také nástrojem k obhajobě komunistické politiky. Pietní vzpomínky, tryzny, či 

tzv. lidické poutě se staly příležitostí k propagaci aktuálních politických otázek a prezentaci 

správných rozhodnutí vládnoucí strany. Nacistická zločinnost v Lidicích se stala triumfem 

v rukávu komunistické moci. U příležitosti setkání k uctění památky mrtvým, byl využíván 

akt zvůle nacistického Německa v projevech řečníků vždy v souvislostech s podporou 

východní politicky a naopak negativním pohledem na kapitalistickou část světa. Na pietních 

vzpomínkách se soustředily desítky tisíc lidí, kteří přicházeli a přijížděli z celé republiky, 

organizováni - ze škol, z práce, ze spolků a svazů.  

Pietní vzpomínky, tryzny, poutě byly organizovány vždy v podobném duchu. Mnoho 

účastníků vzpomínek do Lidic přicházelo z jednoho důvodu a to: museli. Rodiče a generace 

mých rodičů (dnešní padesátníci) do Lidic přicházeli povinně, pěšky z Kladna. Na pietní 

vzpomínku z Kladna a mnoha dalších škol z okolních obcí přicházeli všichni žáci a studenti, 

škola byla v ten den uzavřena169, resp. všichni se účastnili pietní vzpomínky, některé vybrané 

                                                 
169 Rozhovor s Annou Dostálovou, vedený dne 28.3.2009, viz příloha na CD. 
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děti, které navštěvovaly pionýra, stály čestnou stráž u hrobu lidických mužů. Z rozhovorů 

s pamětníky lze i vysledovat, že byla určitá pravidla, nepsaná – pokud jel nějaký zájezd 

například na hrad Křivoklát – „musel“ zastavit i v Lidicích170. Mnoho organizovaných  

autobusů přijíždělo z celé republiky, ze všech velkých i menších závodů a fabrik. Určitým 

lákadlem pro účastníky pietní vzpomínky byl i trh, resp. nabízené zboží na parkovišti u 

lidického areálu – vždy zde byly nejdříve v celé ČR prodávány brambory, jahody a další 

plodiny171. Proto často i s úsměvem můžeme zaslechnout od pamětníků, že lidická pouť se 

stala skutečně poutí.     

Pietní vzpomínky a Lidice byly navštěvovány v obrovském množství během let 1945 

až 1989172. O roce 1989 se však na Lidice zapomínalo. Političtí představitelé vydali 

rozhodnutí, že se o Lidice má starat místní obecní úřad. Tedy veškeré výdaje spjaté s údržbou 

a provozem muzea musela být hrazena z obecního rozpočtu, který nebyl nijak výrazně vyšší 

než rozpočet jakékoliv jiné obce a tak můžeme říci, že politici podruhé pohřbili Lidice. Svým 

rozhodnutím de facto rozhodli o konci Růžového sadu. Vzhledem k tomu, že byla potřeba 

téměř každodenní údržba sadu, nebylo v silách místních zastupitelů sad uchovat. Proto 

zahraniční návštěvníci utrpěli šok, když se vydali na výlet do Lidic a místo světoznámého 

sadu spatřili obrovskou „skládku“, zarostlou keři a dalšími plevely.   

I když bylo po revoluci prezentováno, že Lidice nejsou komunistickou obcí, historie 

mluvila jinak. Jedna z lidických žen působila jako předsedkyně Svazu žen a mnoho dalších se 

účastnilo různých akcí, které komunistickou stranu podporovaly. Ženy se rovněž rozhodly a 

údajně jednomyslně usnesly, že v Lidicích nesmí žít Josef Horák a Josef Stříbrný (dva vojáci, 

kteří byli v době tragédie na výcviku v Anglii, v povědomí lidických přeživším žilo, že se 

tragédie stala kvůli nim).  

I když byly Lidice v roce 1995 vyhlášeny národní kulturní památkou, až v roce 2000 

zejména díky iniciativě ministra kultury Pavla Dostála a Miloše Zemana se Lidice opět 

dostaly do popředí zájmu veřejnosti. Byla zřízena příspěvková organizace ministerstva 

kultury – Památník Lidice. V roce 2000 se rovněž podařilo umístit na lidické pietní území 

poslední bronzové sochy lidických dětí, jenž tvoří „Pomník dětským obětem války“, který od 

roku 1969 vytvářela akademická sochařka Marie Uchytilová a které dokončil její manžel 

Václav Hampl. V roce 2001 byl obnoven Růžový sad přátelství a míru díky akce „Růže pro 

Lidice“, kdy bylo shromážděno mnoho financí a růžových keříků, které pomohly k obnově 
                                                 
170 Zjištěno při rozhovoru s Václavem Zelenkou, vedený dne 16.1.2010. 
171 Na tomto faktu se shodují všichni narátoři.  
172 Statistika návštěvnosti získaná z Památníku Lidice, oficiálně vedeno v evidenci v době komunismu 
cca 250 000 návštěvníků za rok. V roce 2008 byla návštěvnost například 30 000osob. 
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velmi zpustlého sadu. Jasným ukazatel zájmu a nezájmu o Lidice svědčí i články v Rudém 

právu, resp. Právu. z roku 1982 (40. výročí od tragédie)173 a z roce 1992 (50. výročí od 

tragédie)174. Pokud bychom měli hodnotit množství článků, v roce 1982 vyšlo celkem 19 

článků v 5 číslech Rudého práva. V roce 1992 vyšly v právu pouze 2 články ve dvou číslech 

Práva. Přitom se jednalo o 5O. výročí vyhlazení Lidic a tryzny se účastnil i prezident Václav 

Havel!  

V rozhovorech nahraných s narátory v rámci diplomové práce často zaznělo, že nástup 

Občanského fóra a nové postupy při jednání na obecním úřadě byly skutečně „divoké“ a  to 

mě přivedlo k právě ke zpracování těchto dějin. V diplomové práci jsem nazančila hlavní 

důvody, proč návštěvnost po revoluci takovým razatním způsobem klesla. Na velkém poklesu 

návštěvnosti se podíli i fakt, že do Lidic přestaly jezdit státní návštěvy a nebyl zájem o 

tragickou událost, která se stala v Lidicích ani u českých návštěvníků, ale hlavně ani u 

politiků.  

Ve svém výzkumu v rámci diplomové práce jsem zjistila mnoho zajímavých informací 

a podnětů, proto jsem se rozhodla s tématem poválečného vývoje pokračovat v rámci svého 

disertačního projektu na FFUK, kdy bych se chtěla zabývat zejména období přemeny 

zastupitelů a života v Lidicích po oce 1989.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITERATURA 
 
…a muži byli zastřeleni – památník lidickým mužům, Společnost pro obnovu Lidic, Praha 

1946.  

Amort, Čestmír: Heydrichiáda, Naše vojsko, Praha 1965. 

                                                 
173 Rudé právo číslo: 134 (8.6.1982), 135 (8.6.1982), 136 (10.6.1982), 138 (12.6.1982), 139 
(14.6.1982). 
174 Rudé právo: číslo 133 (8.6.1992), 139 (15.6.1992). 

112 
 



Baum, Will Klug: Oral History for the Local Historical Society, American association for 

State and Local History, Nashville 1971, Second edition. 

Brandes, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 

1939 – 1945,  Prostor, Praha 2000.  

Konopka, Vladimír: Lidice, Mír, Praha 1953 (a další vydání). 

Konopka, Václav: Zde stávaly Lidice, Naše vojsko, Praha1959. 

Kural, Václav: Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve velkoněmecké říši a cesta 

k odsunu (1938 – 1945), Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1994. 

Lidice!:očima pamětníků a autorů literatury faktu, Pražská vydavatelská společnost s.r.o., 

Praha 2009 

Lidice shall live, Published by Czechoslovak.British Friendship-Club  1942.  

Lidická tryzna: projevy učiněné dne 10. června 1945 v Lidicích. Praha, Ministerstvo 

informací, 1. vyd. 1945. 

Louda, Vlastimil: Lidice. Čin krvavého teroru a porušení zákonů i základních lidských práv, 

Ministerstvo vnitra, Praha 1945. 

Macková, Jolana – Ulrych, Ivan: Osudy lidických dětí, VEGA – L, Nymburk 2003 

Mariánková, Jana a kol.: Lidice 1942-2002 : soupis publikací, dokumentů a uměleckých děl v 

rešerších domácích a zahraničních institucí, VEGA-L, Libice nad Cidlinou 2002 

Mastný, Vojtěch: Protektorát a osud českého odboje, Eurolex Bohemia, Praha 2003.  

Merhout, Cyril: Lidice, Ministerstvo informací, Praha 1945.  

Nicolson, Harold: A Tribute by the Members of the International P.E.N., Allen &Unwin, 

London 1994 

Robertson, M.B.:  Třídílná struktura-  Oral history guide, Unley, AOHA 2006 . 

Skleničková, Jaroslava: Jako chlapce by mě zastřelil – příběh nemladší lidické ženy, Prostor, 

Praha 2006  

113 
 

http://svk5.svkkl.cz/i2/i2.search.cls?ictx=kl&disprec=1&iset=8&pg=&xrecidx=kl_us_cat*c278117
http://svk5.svkkl.cz/i2/i2.search.cls?ictx=kl&disprec=1&iset=8&pg=&xrecidx=kl_us_cat*c278117


Stehlík, Eduard: Lidice – Příběh české vsi, V Ráji, Praha 2004.  

Stehlík, Eduard: Lidická vzpomínání, Praha 2007. 

Štěpánková, Pavla: Společnost pro obnovu, Lidic, MU v Brně, Brno 2006 

VANĚK, Miroslav.: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: ÚSD AV ČR, 2004. 

Vaněk, M.-Mücke P.-Pelikánová H.: Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické 

aspekty orální historie, Ústav soudobých dějin, Praha 2007.  

Veverka, Přemysl: Jak se chodí do Lidic, VEGA-L, Nymburk 2008.  

Veverka, Přemysl: Poutníkův lidický průvodce“, VEGA-L, Nymburk 2009. 

 

Archivní prameny:  

 

SOkA Kladno, Fond Společnost pro obnovu Lidic 1946 – 1959 (1960). 

Národní archív v Londýně. 

Městský archív ve Stoke on Trent. 

Zákon č. 187/1946 Sb. o zřízení Společnosti pro obnovu Lidic.  

Vládní nařízení č. 188/1946 Sb. o statutu Společnosti pro obnovu Lidic. 

 

Tisk  

Hlas revoluce 

Právo lidu  

Rudé právo 

Sential 

The Times 

 

Orální prameny: 

 

Rozhovory s narátory (viz příloha na CD):  

 

Anna Dostálová: rozhovor vedený dne 28. 3. 2009 

Marie Šupíková: rozhovor vedený dne 5. 3. 2010 

Pavel Horešovský: rozhovor vedený dne 22. 11. 2009 

114 
 



Věra Stehlíková: rozhovor vedený dne 8. 11. 2009 

Vilém Dostál: rozhovor vedený dne 26. 3. 2010 

Václav Zelenka: rozhovor vedený dne 16. 1. 2010 

Sarah Curtis: rozhovor vedený dne 6. 5. 2009 

David Stross: rozhovor vedený dne 4. 5. 2009 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 
 
Projev Barnetta Strosse v Lidicích u příležitosti 20. výročí od vyhlazení obce, získáno od 
prasynovce Iana Macilwaina.  
 
Mr President  
Madame Mayor 
Ladies and Gentlemen 
And FRIENDS  
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When I first visited Lidice in July 1946 with the parliamentary delegation, there was only the 
Nazi destruction of the village to see. I beheld only the mass grave and above it the towering 
wooden cross, with its circling halo of barbed wire. In the grave lay the remains of all the 
former male inhabitants who were more than 15 years old . They had been shot on June 10th 
1942 following the slaying of Heydrich , the Nazi leader in Prague. The women were sent to 
concentration camps . The children perished in the gas chambers. Only 17 survived.  
 
On June 13th 1942, within a few days of this calamity , an exhibition was opened in the art 
gallery of Henley , Stoke on Trent which commemorated the ‘seven years of friendship 
between Czechoslovakia and the USSR’ The exhibition was organised by the Czechoslovak-
British friendship club.  
 
I had been requested to propose a vote of thanks to the speakers from the USSR and 
Czechoslovakia . Among other things which I mentioned , I said that the Nazi’s appeared to 
think that this cold blooded murder would serve two purposes. It would act as a deterrent 
upon rebellious Czechs and Slovaks , and it would appease Hitler for the assassination of 
Heydrich .  
 
With my friends of the North Staffordshire Miners union I discussed what could be done.  
 
In a letter in July 1942 I asked for the support of the 20,000 miners of North Staffordshire and 
through them for the support of the miners of Great Britain.  
 
I wrote as follows ‘ it must never be forgotten that centres of resistance exist everywhere in 
Europe , and that men who struggle in the underground movement need all the help we can 
give them.  
By their action the miners declare their international solidarity with all their comrades and 
with all men who are prepared to fight for freedom.  
      The miners lamp dispels the shadows on the coal face . It can also send a ray of light 
across Europe to those who struggle in darkness.’  
 

12. the rebuilding of Lidice  
13.  the rescue of the widows and children of those who were murdered.  

 
 
Our plans matured . We asked that Lidice be rebuilt as a modern village for miners and other 
workers , and that a research station be built in the village to collect all available data on 
safety factors in coal mining and issue the findings to every mining centre . By this means the 
movement declared its intentions of protecting hundreds of miner’s lives for every man 
murdered in Lidice.  
 
On September 6th 1942 the inaugural meeting was held in the Victoria Hall Stoke on Trent . 
Three thousand men and women were packed in the hall and on the platform behind the 
rostrum were massed the flags of the allied nations.  
 
For the Soviet Union , the Minister Plenipotentiary , Mr Borgomolou spoke as follows  
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“ the humane idea of rebuilding Lidice demands that we put an end to the enemy as soon as 
possible . So let us fight for the earliest defeat of Hitler ,for final victory over the brutal 
enemy”  
 
After the President of the British Miners ,Dr Benes ,the president of Czechoslovakia spoke as 
follows :- 
 
“ Only a hard lesson ,not of revenge ,but retributive justice will teach the Germans that it does 
not pay to attack other nations.”  
 
On the 9th September ,the Yugoslav envoy broadcast his impressions of our meeting :- 
 
“ Every occupied territory in Europe has its Lidice. This Czech village whose fate was 
publicly  announced by the Nazis as a warning to the Czechoslovak people ,has become a 
symbol and a challenge to all of us . It also exemplifies our determination to build a better and 
happier world.”  
 
 
       In this way the “Lidice shall live” movement had its birth. The imagination of the people 
was stimulated and supported . The movement spread to other towns and cities ,and 
demonstrations of the type that were held in Stoke on Trent were organised with great success 
in Birmingham , Derby , Leeds and Coventry . “Lidice shall live” committees sprung up in 
many other towns such as Cardiff ,Durham,Edinburgh, Aberdeen and Leamington . In Britain 
the name of the village that had been condemned to death became a household word.  
 
In Coventry on Sunday 12th March 1944 ,Mr Benes declared that there were three habitations 
of man that had been made deathless by suffering and persistence. These were Stalingrad , 
Coventry and Lidice . “The moment is approaching where in my own country also a signal 
will be given and the people will rise against their alien masters.  
 
SYMBOLISM 
 
From the very beginning we had in mind a movement which would play its part in giving 
inspiration and courage to all those who struggled under the Nazi heel.  
 
The Battle of Britain had been won by the courage of British pilots . The red armies defence 
of Stalingrad dug the grave in which the hopes of Hilter were buried. Czecholslovak pilots 
were joining the British airforce in increasing numbers . In this way they gave open support to 
the resistance movement in Czechoslovakia . From the ashes of Lidice there would spring 
another village .Only free men should hew the stones and only free men should bind them 
together. , for in this village as in so many others ,would dwell those whom the Nazis thought 
to enslave – the men women and children of a world free, secure and at PEACE.  
 
The Rose Garden  
 
In June 1955 , the Rose garden of peace and friendship was opened. In Britain we appealed to 
organisations, local authorities and citizens The warm response in Britain was shown by the 
gift of more than 10,000 rose trees .Quickly following our lead 35 other nations took part in 
the campaign.  
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Among our British rose trees several thousand were named  
“independence” 
“happiness”  
and “peace”  
 
In 1955 we said that “ Lidice belongs to the world and all  who suffered the torments of war 
.Today mankind has one common enemy and that enemy is WAR .  
Only a realisation of our common humanity can save mankind in this age of the Hydrogen 
bomb”  
 
For the 20th Anniversary the British Lidice Committee sent 2,300 trees of the “Rose of 
Lidice” This rose was newly developed to bloom in the soil of Lidice itself and help to remind 
the whole world of the need foe an enduring PEACE.  
 
Early this year in the Czechoslovak embassy in London  ,we presented to Madame Jarosova 
,the mayor of Lidice ,paintings and a piece of Sculpture . They are to be part of an 
international collection in Lidice .  
 
We look at artists as poets and teachers and they bring a special message of beauty and peace .  
 
We offer you these gifts as one more link in the bond of friendship between our countries .  
Although we meet at the scene of one of the worst crimes in history, Lidice is indeed a 
symbol of LIFE . In our time there is no alternative to LIFE . In our atomic age LIFE and 
PEACE are indivisible.  
 
“Lidice Lives  
“Peace”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
 
Vzpomínky od Aileen Hyman ze dne 31. 5. 2009.  
 
Thank you for asking me to give personal memories of Bob Stross who was my great-uncle. 
 
My grandmother, Rosa Kalinsky, was one of the eldest of a family of, I think, 12 although not 
all survived into adult life.  Bob was one of the youngest and I think there was a 15 year gap 
in age.  Rosa said that in some ways she acted as a mother to him when he was a child and 
there was a life-long close bond between them.  Their own mother was an indomitable but 
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very short individual no more than 5 feet tall.  If she scolded her sons, including Bob, they 
would sit her on top of a high mantelpiece until she had calmed down. 
 
Bob read medicine at Leeds University and whilst still a student fell in love with and later 
married Olive( I'm sorry but I do not know her maiden surname). 
In those days it was unusual for a medical student to marry due to lack of funds.  In Bob's 
case it wa doubly unusual as she was not Jewish, being the daughter of Quaker parentsl  She 
was very attractive and knew the artists in Leeds occasionally modelling for them.  It was she 
who introduded Bob to this Bohemian life and through her that he developed his life-long 
interest and then expertise in painting. 
 
I believe some members of his family fell out with him due to "marrying out" 
but to my grandmother's credit she gave him support and was always very fond of Olive. 
 
My mother Marie Kalinsky, as a child, would stay with Bob and Olive during school holidays 
in the 1920's in their Stoke home.  He was then a General Practitioner and mother remembers 
a rather chaotic household.  There was great poverty in Stoke and Bob routinely did not 
charge poorer patients.  I believe his growing interest in socialism dated from this time when 
he was also a councillor. 
 
His marriage to Olive was a good one but childless and in later life Olive became an 
alcoholic.  My memories of her date from this period.  She was kindly but eccentric and a 
chain-smoker. 
 
Bob's interest in art included a large personal collection of Sickert and Lowry.  In later life 
some of these were donated, I believe, to Keele University - a new university close to Stoke 
and one which Bob had helped establish. 
 
I remember him best from about 1960 to his death.  He was not in good health due mainly to 
his life-long smoking - he had both asthma and bronchitis.  He was very gaunt and continually 
coughing.  He was highly articulate, amusing and very different from my other relatives. 
 
Towards the end of his life he married his personal parliamentary secretary Gwen Chester.  
She seemed to be the exact opposite of Olive.  She was very respectable and genteel and 
clearly very fond and protective of Bob with his increadingly poor health. I heard him 
describe how he proposed to Gwen.  He had planned to do so in a cafe and bought some 
flowers.  It was very crowded and just as he was about to propose an elderly woman sat at 
their table. 
 
Bob asked her if she would consider moving but she declined.  He went on with the proposal 
and the elderly lady listened and then said "How nice"! 
His memorial service in London contained as ar as I can remember little of a formal religious 
nature but did include Psalm 23, presumalby his own choice. 
 
I'm afraid I never discussed Lidice with him and do not know how or why he became so 
closely involved with this remarkable and tragic event.  In point of fact I have never visited 
Lidice and would make every effort to do so if I ever re-visit your country. 
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Příloha č. 3 
 
Dopis ze dne 16. června 2009 od Penny Jerome. 
 
Barnett Stross (Uncle Bob) came over to England from Poland (a very small Jewish 
settlement near Lodz) at the end of the 19th century. The family came because POland was at 
that time part of Russia – there were many Pogroms, that is Jewish settlements were being 
burnt down the people killed not unlike Lidice.  Apart from my grandparents (who came later) 
the whole family came , by train, and settled in the north of England, eventually making their 
homes in Leeds.   
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Bob masone of the younger sons, he went to Leeds university to study medicine, but he was 
always interested in art, became friendly with a group of Leeds artists and met his first wife, 
who was an artists model. Olive was a very striking woman tall, slim with dark hair cut in the 
typically fashionable style of the 1920 – short with a straight fringe. She smoked, and drank, a 
lot, and was very good company! Bob became a Family doctor in Stoke on Trent (Nera 
Birmingham), and having a great interest in politics, was eventually alected as a Socialist 
member of Parliament. My parents were not quite as left-wing as Bob was, and when he and 
Olive came to Leeds to see the other members of his family, we used to have many lively, 
entertaining discussions (?arguments!) on political issues! 
 
My grandmother (the oldest sister of the family) was very fond, and proud of Bob, and his 
achievements. Having been the rdest daughter of a large family she spent much time caring 
for her younger brothers and sister. 
 
My parents were also very fond of Bob, and Olive, and I always found him a most friendly, 
kind man, willing to spend hours talking to me but never talking down to me, in other words 
talking to me as though I were another adult instead of a silly small girl! My sister Sue saw 
more of him in his latter days, when he was married to Gwen, than I did. She lived in London 
and I was busy with small babies! But I always felt (and still do) proud to have had him for an 
Uncle (well, great –uncle) and am quite overwhelmed that you want to know all about him 
and his family, and that he is so well remembered in Lidice.   
 
The only thing, I can tell you is that when my Mother was a young girl she used, occasionally, 
to go to Stoke to stay with Bob and Olive. It seems that they lived in a large, old house with 
no electric lighting , only gas –and candles! When my husband MOther was terrified going up 
the dark, spooky stairs to bed, and I can understand that! When I (on a few occasions) visited 
him at his London appartment, that was also Oriental rus (on the walls as well as the floor) – 
and that too was nearly, but not quite, spooky. But I still loved going to see him.  
 
When my husband and  I were married Bob gave us a small painting by an artist called 
Michael Ayrton – and we went on to buy many Picture by him, and other artists, and now we 
have no room on the walls for anything else!! So i tis all the fault of great Uncle Bob! The 
only remebers of Bobs family that I have no photos of are 2 of hid brothers – Jack, who was 
very flamboyant (sorry about that word, you will probably have to look i tup!) and wore 
brightly painted ties – often with nude ladies on them! And Arthur who was a lawyer, and 
lived very Nera my Grandparents, we did see them but my Grandparents did not like his rife 
at all sos he didnt ask them round very often. My grandmother was the rdest sister Rosa. My 
mothers was Marie, father Artur, in the small photos was Bob nephew (mothers brother) 
 
Příloha č. 4 
 
Vzpomínky ze dne 2. července 2009 od Penny Jerome. 
 
I was so interested to read the paragraph you typed out from Wikkepedia; it's an extraordinary 

thought that Uncle Bob could have been a -very minor -spy! I had never heard, and neither 

had my Mother, that that had happened. I imagine that if he did give any information to the 

Czech government it would have been entirely in their best interests, and not at all 
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detremental to Britain either, but who knows?! I can't think of any member of the Stross 

family who would know the truth, so I am sorry but I cannot tell you if it is right or wrong! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 5 
 
Vzpomínky Iana Macilwaina ze dne 16. června 2009. 
 
Ian Macilwain   June 16th 2009  
 
Memories of Sir Barnet Stross ( Bob Stross) 
 
My first memories of Bob Stross are of him visiting my Aunty Gwen whom he subsequently 
married  in the company of his first wife Olive. This must have been about 1959 . I remember 
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both of them being very keen to teach us ‘tongue twisters’ – eg ‘peter piper picked a peck of 
pickled pepper’ and several others which were new to me . Gwen and Olive were very 
different. Gwen was serious but had a good sense of humour and was very kind. Olive was 
more bohemian and artistic. My mother had known Bob for most of her life having gone on 
walking holidays with him in the Pyrenees before the war.  
 
After Olive died ,Bob kept up contact with Gwen and married her two or three years later . 
They kept his holiday retreat in Ramsgate in Kent , and sold her Elizabethan cottage in Essex . 
This cottage had been hugely important in my childhood and we were all sad to see it go.  
 
As a family we went to stay in Ramsgate but I have few clear memories of that. We did 
however make several visits to their flat in Palace Gate behind the Albert Hall . I remember it 
as being very dark and atmospheric with hushed acoustics . All down one side of the long 
lounge were plinths on which were placed the many Epstein bronze heads which Bob had in 
his collection. These were accompanied by alcoves in which were displayed numerous 
paintings by Lowry , Sickert and several others . The artists had all been personal friends 
during his years in Stoke on Trent and I doubt that much if any money exchanged hands . 
They were probably given mainly for ‘ services rendered’ in his life as a family doctor. I 
clearly remember my Aunt’s penchant for food which clearly Bob loved but which we as 
young children hated . She , with monotonous regularity served us slices of tongue with 
endive and chicory salad. The first we found shocking and the second too bitter !!  With the 
wisdom of retrospect I think their diet was heavily influenced by Jewish tradition but these 
niceties were above us at that age.  
 
I remember Bob as a quiet gentle man who was clearly aging badly even at that time in the 
early ‘60s . He was at that time in Harold Wilson’s labour government as a junior minister in 
the department of Health. I have letters in my possession from Harold Wilson both 
commending him for his hard work but also commiserating with him over his illness which 
eventually led to his premature retirement.  
 
Bob’s most famous efforts were linked with the rebuilding of Lidice and I enclose a long 
account given by him as a speech chronicling the history of the rebuilding project.  
 
He died in May 1967 from a heart attack after he and my Aunt had only been married around 
three years . I attended the funeral in Golders Green Crematorium London.  
 
 
 
 
 
Příloha č. 6 
 
Dopis od Harolda Wilsona, britského premiéra Barnettu Strossovi. 
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Příloha č. 7 
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Vánoční přání od Harolda Wilsona Strossovým. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 8 
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Vzpomínky Olivie Stross ze dne 12. května 2009. 
 
We know that he (Bob's father, also my great grandfather)  changed his name to Samuel 
Stross when the family came to England, and that he was born in Alsace Lorraine, France, 
around 1855-58;  we believe he was known as Mordechai Menachem of Strasbourg, but so far 
I haven't been able to find confirmation of his date and actual place of birth. 
 
He married Celia in Pabianitz (Poland) some time around 1879-80.  I don't have her family 
name, but she was the daughter of a rabbi, and although I realise there would probably have 
been more than one rabbi in the town, marriage records might be useful, if they still exist. 
Samuel died in Paris in 1911 (I haven't investigated this), and she died many years later, in 
Leeds. 
 
The information about the two artists is very interesting. Both are nationally known and 
respected, and  Jacob Kramer (1892-1962) in particular is a major figure.  Sadly, he did not 
leave much work  - apart from portraits such as these - otherwise his reputation would be 
better known.  His major contributions were made whilst he was relatively young, during and 
after studying n London, where he mixed with some of the leading contemporary artists of his 
day.  As it is, there is a fine example of his famous studies of rabbis held by the Leeds City 
Art Gallery, ("The Day of Atonement") and his work is sometimes identified in association 
with other well known Jewish artists, Mark Gertler and David Bomberg, and a group known 
as the English Vorticists, but most agree that his style was very individual, and that it's a great 
loss that he wasn't more productive in later years. 
The following link provides an interesting summary: 
www.leeds.ac.uk/library/spcoll/virtualtour/side_kramer.htm
 
A biography of Kramer was published in 2006, alongside a major exhibition of his work at 
Leeds City Art Gallery. (Jacob Kramer:   
Creativity and Loss, by David Manson). 
 
Wikipedia of course has a fuller narrative, worth checking.  Also, note that the Art College in 
Leeds was named after him, and despite the many recent changes to the higher education 
structures locally, it is often still referred to affectionately JK, or Jacob Kramer, by former 
students and teachers. 
 
My father tells me that Kramer was well known amongst the Jewish community in Leeds and 
did many portraits as an easy way to raise a little money - a quick portrayal of the wife of a 
wealthy businessman, or family member, meant that many of the prominent local families 
would have similar portraits in their homes.  He was alas also known for taking payment for 
these portraits in advance, and not always completing them.... but this of course is not suitable 
information for the Memorial Museum records ! 
 
Ruskin Spear is similarly well known, but no Leeds connections that I am aware of - again, 
see Wikipedia. 
 
 
 
 
Vzpomínky Olivie Stross ze dne 22. února 2010. 
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So far, there isn't anything directly related to Bob Stross, but she has been researching the 
Jewish Records Indexing (Poland) and found birth  registrations for the 8 children who were 
born in Pabianice (Lodz Province), as well as records of the marriage of Bob's father, 
Mordechai Menachem Strazberg, which took place in 1880. 
 
Spellings of the family's surname do seem to vary - including Strasburger, and Strasberg. 
 
One additional thing has come up: I never understood why our family name changed to Stross 
when they arrived in England, but Wikipedia (that wonderful source!) gives details about the 
city of Strasbourg, where Mordechai came from, and notes that the Alsatian version of the 
name is spelt "Strossburi".  So that seems a very clear indicator of his connection with the city 
of his birth. 
 
I asked my father about your ideas about a link between the textile factory in Lodz and the 
family, but he's certain that they didn't have such a building, nor work in Lodz.  In any case, 
as they left Poland in 1901-2  (sorry, not sure of the exact date) there could not have been any 
connections by the dates you suggest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 9 
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Vzpomínky ze dne 6.5.2009 od Sarah Curtis. 
 
I have been searching for mementoes of Bob and have found a notice, from the Times 
probably, about his funeral, to which I see we did go, with both my mother (Mrs C. Myers), 
my eldest sister (Dr Naomi Turner), my other sister and her husband (Mr and Mrs G Asher), 
my father-in-law (Mr Emanuel Curtis), Bob's nephew (Norman Stross) with his son Roland, 
Bob's niece and her husband (Livingstones), his nephew (Mr A Kaye), niece by marriage 
(Miss Anne Hayward), his niece and her husband (Hymans with their son and daughter Sue 
whom you have spoken to, and daughter Mrs A Jerome) and a great-nephew (Mr M Stross). 
How odd is memory that I didn't recall it, though the address was given by "Manny" Shinwell 
MP, a very famous Labour colleague of Bob's, also on the left wing of the party, and my 
husband, Tony, remembers it as good.  
  
I am now attaching a photocopy of the funeral notice, with the copy of the note Gwen wrote 
to me thanking for my letter of condolence. I was interested to see that she says, "He so 
greatly enjoyed our last tea party with you." However, it was his kindness to me as a 
schoolgirl that I remember best. 
  
I am also attaching three photographs: my mother as a young girl; my mother with her mother 
in about 1928 when Grandma Stross would have been 65 though she looks older by today's 
standards; and the third of my parents with Grandma Stross and my sisters aged 17 months 
and three weeks old in 1929. 
 
Vzpomínky ze dne 5.5.2009 od Sarah Curtis 
 
Dear Gabriela 
Sue Hyman (my second cousin) has forwarded me your questions about my uncle, Sir Barnett 
(Bob) Stross. I am his niece, the youngest daughter of his youngest sister (Ruth 1906-72). I 
knew Uncle Bob fairly well when I was a girl and when I came to London after university in 
1958. However, my knowledge is only about his political work in this country and his artistic 
interests. I was aware, of course, of his work in Lidice but that is all. 
  
To answer some of the questions in your email of 1 May to my cousin David Stross, Uncle 
Bob was a famous figure in my childhood. We lived in Preston, Lancashire, not in Yorkshire 
where my mother's family mainly were. I remember well, though I was only nine years old, 
when Uncle Bob was elected to Parliament in 1945. As a doctor in Stoke-on-Trent he had 
seen the suffering from silicosis (a lung disease) of patients who worked in the pottery kilns 
and had acted for them in tribunals to win compensation. This led him to political 
commitment. My parents went down to Stoke to congratulate him and he famously told my 
father, "Your girls will have free university education - if they are clever enough". This 
annoyed my father, who was also a doctor, as he thought even then that we would be clever 
enough, though in fact I was the only one to have a completely free university education.  
Labour were never able to fulfil their pledge and you had to win additional scholarships for 
the fees. 
  
The family relationships with Bob were complicated. As far as my mother was concerned it 
was a mixture of pride and resentment, pride at his achievements and resentment that he did 
not look after her more, since she was six years younger and had never really known their 
father. She also disliked his wife Olive but not because she wasn't Jewish - the main 
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family had almost "cut him off" when he married her. I think Olive was an art student - they 
met when he was a medical student at Leeds - but my mother always referred to her as "an 
artist's model". I think she was afraid of what we call bohemia, that is artistic 
unconventionality. Olive, as I remember her, still had the fashionable 'bobbed' hair of the 
1920s and was fun. She was his first wife and after her death he married Gwen, now also dead 
as I'm sure you have discovered. In addition to his interest in art, Bob was musical with a 
good singing voice. 
  
 
Bob was very kind to me on a spasmodic basis when I was a schoolgirl, probably because I 
was passionately interested in politics, literature and art. He rarely came to Preston, if ever, 
but one half-term he took me to debates at the House of Commons and one holidays to 
Temple Newsam Museum near Leeds. He talked to me much about theosophy and gave me 
the Faber Book of Modern Verse. When I married in 1960, though he was not known in the 
family for generosity, he gave us a beautiful silver Victorian egg-cup holder.  
  
Bob's generosity, however, was great, as you probably know, to the city and area he 
represented. I wonder if you have had time to visit the museum in Stoke or Keele University? 
They have many of the pictures and scuptures he collected through his friendship with artists 
like Epstein and Kramer. Others, especially paintings by the Lancashire artist Lowry, were 
inherited by the family of his second wife, Gwen. 
 
Bob really could not cope with the amount of work a junior minister had to shoulder (he was 
under-secretary for health) in the Wilson government. On the left wing of the Labout Party, he 
had become a friend of Harold Wilson through their support of Aneurin Bevan, the great 
Minister of Health. Wilson's majority in Parliament was so small that even sick men, 
including Bob, had to be brought into Parliament to cast their votes on crucial bills and Bob 
had to resign. Being a Minister was a great contrast to his previous life as a backbench MP 
when, unlike all other MPs I have know, he told me had a very modest mail-bag from his 
constituents. 
  
I regret to say that I did not see as much of him as I should have in the 1960s, being busy with 
a young family and work, but I often think of him as one of the most kindly as well as the 
most interesting of my many uncles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 10 
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First broadcast May 1973, strana 68 – 70 
A DOCTOR FOR ALL AILMENTS 
 
You rarely meet a man who deserves to be remembered as a saint, but saintly is not too good 
a word to describe the late Sir Barnett Stross, known to all as Bob Stross, or simply Dr. Stross 
by those who were his grateful patients. He became nationally known as M.P. for the old 
Hanlez Division of Stoke on Trent, and gained a deserved reputation as a reformer. 
Nevertheless, he remained a physician and healer to the end of his life. 
 Bob Stross became a politician for entirely humanitarian reasons, he wanted to help 
people. That was why he decided to train as a doctor in his university days, eventually coming 
to Stoke from Leeds, to help alleviate the chronic industrial diseases of the potters and the 
miners, which were exacerbated by the poverty of the 1930s. Even then, as a young man, he 
saw clearly that his most telling contribution would be to help bring about changes in national 
policy by Parliamentary means. One of his earliest ambitions was to see the establishment of a 
National Health Service. 
 Newspaper headlines from the past bespeak his dogged persistence in bringing all that 
was suspect of harmful out into the open. “Dr. Stross and the effects of night work, City M.P. 
and lung cancer”  and “Dr. Stross and stage hypnotism” are a random selection from hundreds 
of such headlines over the years. Bob Stross was a general practitioner at the White House in 
Broad Street, Hanley, on the site of the present Mitchell Memorial Theatre. Many of his 
patients came from poor areas of Hanley and Shelton , and many of them became his friends, 
and later his fervent supporters. 
As a politician, Bob Stross was a man of the people. He was never more at home than at a 
sing-song, and these happy communal occasions were held regularly during the War at 
Tinkersclough, off Clough Street, in a room from which they were eventually bombed out. 
Like most things about him, his musical interests were far-ranging , and he was himself and 
accomplished pianist. Even after the distressing illness which left him partially paralysed  for 
a time, he was able to play Beethoven on the concert grand in his London flat. On the other 
side of the musical coin, he composed a “Potter’s Song” which was sung lustily at his 
meetings. The chorus went as follows: 
“So it’s throw, throw, throw, and it’s turn, turn, turn, 
Then it’s into the oven and it’s burn, burn, burn, 
On and on from morn till night, working hard and going strong,  
While all the wheels around us sing the Potters ‘ song”  
 
Naturally, Bob Stross was honorary medical adviser to the Pottery Workers’ Society, just one 
of many things he did for nothing. If the circumstances justified it, he would provide his 
expert medical services without a fee, which effectively made the point that not everyone 
could afford to pay for good health. Bob Stross was a Socialist almost in the religious sense, 
his socialism was a creed, a passionate belief in human rights and human dignity in 
totalitarian age. He spoke up for people as individuals, not as anonymous members of the 
faceless crowd. At the heart of his political philosophy was an awareness that trade unions, 
cities and nations are composed of individual human beings. How many present-day 
politicians, I wonder , think like that? 
 
The mild speech and cultured manner of Bob Stross veiled great passions, although they were 
never far away from his thoughts. He instead that, in his opinion, the Labour Party was not 
leveling people down, all it wanted was equal opportunity and, as he put it, for people to 
behave in society as they would in the family and help each other. Another of his recurring 
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themes was the plight of old age pensioners. He campaigned for a universal superannuation 
scheme to enable everyone to retire with dignity / another of his ringing phrases.  
 
I could go on listing the deeds of Bob Stross / his international appeal and work for the 
“Lidice Shall Live” Movement which rebuilt the hearts as well as the houses of the Czech 
village wiped out by Nazis, his less-publicised but nonetheless ceaseless effort for Asian and 
African countries, and, on a less serious plane, his regular rebukes to Stoke on Trent for not 
buying an good pictures.  
 
We look back on the memory of a man who worked like a Trojan all his life, almost without 
exception for the welfare of others less able and less fortunate than himself. No, I certainly do 
not think that saintly is too good a word for Bob Stross.      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 11 
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Vzpomínky ze dne 7. 5. 2009 od Sarah Curtis 
 
Gabriela, and for the moving books which have given me a much clearer picture of the 
atrocities against Lidice. It is scarcely believable that human beings can be so inhuman. You 
asked me whether I knew for what special reasons Bob had espoused the cause of Lidice. I 
don't know, but reading through the books I noticed that some of the women had been sent to 
Lodz. Lodz was his birthplace in Poland so perhaps that gave an additonal edge to his interest 
but that is only a speculation. 
  
I notice in Wikipedia that the date the Stross family came to England is given as after the First 
World War. That is, of course, wrong. They came in about 1905. My mother was born here in 
1907 but her next brother, Manny, was born in Poland (1911 census). The only other 
information I have just found for you is that Bob married Olive Marion Meade in 1922. So, as 
we thought, he must still have been a medical student and shocked the family when he was 
22. I have also found a few photographs: one of my mother as a young girl, another in 1928 
with her mother, and a third in 1929 of my parents, my eldest sister at 17 months, my next 
sister at 3 weeks old and Grandma Stross. I will try to scan them and send them to you in a 
few days. I will also search out the file I have from when I visited the museum at Stoke and 
Keele University. No photos of Bob I'm afraid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 12 
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Vzpomínky Sarah Curtis ze dne 6. 5. 2009.  
 
I have been searching for mementoes of Bob and have found a notice, from the Times 
probably, about his funeral, to which I see we did go, with both my mother (Mrs C. Myers), 
my eldest sister (Dr Naomi Turner), my other sister and her husband (Mr and Mrs G Asher), 
my father-in-law (Mr Emanuel Curtis), Bob's nephew (Norman Stross) with his son Roland, 
Bob's niece and her husband (Livingstones), his nephew (Mr A Kaye), niece by marriage 
(Miss Anne Hayward), his niece and her husband (Hymans with their son and daughter Sue 
whom you have spoken to, and daughter Mrs A Jerome) and a great-nephew (Mr M Stross). 
How odd is memory that I didn't recall it, though the address was given by "Manny" Shinwell 
MP, a very famous Labour colleague of Bob's, also on the left wing of the party, and my 
husband, Tony, remembers it as good.  
  
I am now attaching a photocopy of the funeral notice, with the copy of the note Gwen wrote 
to me thanking for my letter of condolence. I was interested to see that she says, "He so 
greatly enjoyed our last tea party with you." However, it was his kindness to me as a 
schoolgirl that I remember best. 
  
I am also attaching three photographs: my mother as a young girl; my mother with her mother 
in about 1928 when Grandma Stross would have been 65 though she looks older by today's 
standards; and the third of my parents with Grandma Stross and my sisters aged 17 months 
and three weeks old in 1929. 
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Příloha č. 13 
 
187/1946 Sb. 
 
Zákon ze dne 13. září 1946, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic. 
 
 
 Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto 
zákoně: 
 

§ 1 
  (1) Zřizuje se Společnost pro obnovu Lidic jako právnická osoba veřejného práva se 
sídlem v Praze. 
  
 (2) Účelem Společnosti jest především vybudovati Lidice, dáti nový domov lidickým 
ženám, vrátivším se z koncentračních táborů, a jejich dětem v rámci této obce, jakož i 
obyvatelům Ležáků a osobám, které v souvislosti se zničením Lidic a Ležáků byly v 
koncentračních táborech nebo byly zavlečeny, pokud se ještě vrátí, postarati se o uctění 
památky obětí nacistických zvěrstev, zejména v Ležákách, a obnoviti Lidice tak, aby se staly 
trvalým symbolem spojení všech demokratických sil, které spolubudovaly mezinárodní 
jednotu ke zdolání fašismu. Po dosažení tohoto účelu může Společnost přispěti k obnově 
dalších obcí a jejich částí, pokud byly zničeny zvůlí okupantů, a k podpoře jejich obyvatelů, 
kteří byli zničením poškozeni. 
  
 (3) Na činnost a hospodářství Společnosti dozírá krajský národní výbor. 
  

§ 2 
  (1) Pro účely vybudování zničených obcí nebo jejich částí (§ 1, odst. 2) lze provésti 
vyvlastnění podle opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, č. 291 Sb. , o 
vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo 
dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob, ve znění vládních nařízení ze dne 
21. března 1942, č. 109 Sb. , a ze dne 27. prosince 1944, č. 289 Sb. 
  
 (2) Na návrh Společnosti může země převzíti provedení jednotlivých jejích úkolů, 
schválí-li příslušnou dohodu ministerstvo vnitra. 
  

§ 3 
  (1) Jmění Společnosti tvoří zejména majetkové podstaty, přikázané jí ministrem vnitra 
a určené pro účely uvedené v § 1, odst. 2, dále výtěžky veřejných sbírek, dary, dědictví a 
odkazy. 
  
 (2) Náklady spojené s činností Společnosti, pokud k jejich úhradě nestačí prostředky 
podle odstavce 1, uhradí se příspěvky ze státních a jiných veřejných prostředků 
poskytovaných krajským národním výborem. 
  
 (3) Společnost jest osvobozena od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech 
správních, jakož i od obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí. Bezúplatná nabytí a 
poskytnutí Společností, jakož i listiny o tom zřízené, nejsou podrobeny dani z obohacení ani 
poplatkům; její jmění nepodléhá poplatkovému ekvivalentu. 
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§ 4 
  Složení, ustavení, činnost, organisaci a zánik Společnosti upraví statut, který vydá 
vláda nařízením. 
  

§ 5 
  Všechny úřady a orgány veřejné správy jsou povinny podporovati v mezích své 
působnosti Společnost v její činnosti. 
  

§ 6 
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se 
zúčastněnými členy vlády. 
 
Dr. Beneš v. r.                                                           Gottwald v. r.                        
Nosek v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 14 
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188/1946 Sb. 
 
Vládní nařízení ze dne 18. října 1946 o statutu Společnosti pro obnovu Lidic. 
 
 
 Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 zákona ze dne 13. září 1946, č. 
187 Sb. , kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic: 
 

§ 1 
 Pro Společnost pro obnovu Lidic, zřízenou zákonem č. 187/1946 Sb. , se vydává 
připojený statut, jenž je součástí tohoto nařízení. 
  

§ 2  
 Toto nařízení nabývá účinnosti zároveň se zákonem č. 187/1946 Sb. ; provede je 
ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády. 
 
Gottwald v. r. 
Dr. Zenkl v. r. 
Laušman v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 
Ďuriš v. r. 
Ursíny v. r. 
Zmrhal v. r. 
Fierlinger v. r. 
Dr. Pietor v. r. 
arm. gen. Svoboda v. r. 
Ing. Kopecký v. r. 
Dr. Ripka v. r. 
Hála v. r. 
Nosek v. r. 
Dr. Nejedlý v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Majer v. r. 
Kopecký v. r. 
Dr. Franek v. r. 
Lichner v. r. 
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Statut  Společnosti pro obnovu Lidic. 
 
 

§ 1 
Název, sídlo a povaha Společnosti. 

 
 (1) Název zní "Společnost pro obnovu Lidic". Sídlem Společnosti je Praha.  

 (2) Společnost náleží do oboru působnosti ministerstva vnitra (§ 12). 

  
§ 2 

Účel. 
 
 (1) Aby bylo dosaženo účelu Společnosti, uvedeného v § 1, odst. 2 zák. č. 187/1946 
Sb. , přísluší Společnosti vyvíjeti zejména tuto činnost: 

 1. opatřovati technické, finanční a právní podklady pro přípravné práce a provésti 
obnovu Lidic, po případě dalších obcí a částí obcí, které byly okupanty zlovolně zničeny;  

 2. usilovati o to, aby původní obyvatelé obcí a částí obcí, o jejichž obnovu jde, a jejich 
pozůstalí, zvláště zavlečené děti, byli vypátráni a mohli se ubytovat v obnoveném domově;  

 3. věnovati péči všem obyvatelům zničených obcí a částí obcí, pokud potřebují 
pomoci, zejména úplně osiřelým dětem;  

 4. podávati úřadům, veřejnosti i jednotlivým zájemcům zprávy o všech otázkách, 
týkajících se zničených obcí a částí obcí a jejich vyvražděných nebo zavlečených obyvatelů;  

 5. získávati veřejnými přednáškami i jinak veřejnost domácí i cizí pro své snahy 
vhodnou a účelnou propagací;  

 6. zprostředkovati a udržovati styky a součinnost s obdobnými korporacemi a 
jednotlivci v cizině;  

 7. vydávati svým nákladem spisy o zničených obcích a částech obcí;  

 8. pořádati veřejné sbírky, výstavy a kulturní podniky ve prospěch účelu jí 
sledovaného.  

 (2) Společnost může, pokud je toho třeba k plnění jejích úkolů, míti zaměstnance v 
soukromoprávním poměru. 
  

§ 3 
Členové. 

 (1) Členy Společnosti jsou: 
 

 1. zavlečení obyvatelé Lidic a Ležáků starší 18 let, pokud se vrátili do vlasti;  

 2. obyvatelé jiných zničených obcí a osad starší 18 let, kteří se přihlásí za členy a 
budou za ně přijati;  

 3. země a zemským národním výborem určené správní okresy a obce, mající přímý 
vztah k zničeným obcím a částem obcí;  

 4. národní, zájmové a kulturní organisace, které se přihlásí za členy a budou za ně 
přijaty;  
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 5. osoby fysické a právnické, které budou se svým souhlasem zvoleny za členy (§ 6). 
Volba cizince za člena vyžaduje ke své platnosti souhlasu ministerstva vnitra, uděleného v 
dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. 

 (2) Jednotlivé právnické osoby, uvedené v odstavci 1, vysílají do schůzí členského 
shromáždění po jednom svém zástupci, jehož zvolí podle platných předpisů. 
  

§ 4 
Orgány. 

 
 (1) Společnost má tyto orgány: 

 1. členské shromáždění (§ 6),  

 2. správní výbor (§ 7),  

 3. předsednictvo (§ 8),  

 4. předsedu (§ 9),  

 5. generálního tajemníka (§ 5, odst. 2, § 8, odst. 3, § 9, odst. 1 a 4, § 10, odst. 3),  

 6. odborné výbory utvořené podle věcných oborů (§ 10).  

 (2) Funkce orgánů Společnosti jsou čestné. Společnost může však osobám, 
vykonávajícím tyto funkce, poskytnouti ze svých prostředků náhradu skutečných výloh. 
  

§ 5 
Tvoření orgánů. 

 

 (1) Členské shromáždění zvolí ve své první schůzi ze sebe předsedu Společnosti a 
ostatních 29 členů správního výboru. Volba předsedy vyžaduje ke své platnosti potvrzení 
vládou. Správní výbor je ustaven dnem, kdy vláda potvrdí volbu jeho předsedy.  

 (2) Správní výbor zvolí ze sebe 4 místopředsedy a generálního tajemníka.  

 (3) Členské shromáždění se usnese na potřebném počtu odborných výborů, stanoví 
obor jejich činnosti a zvolí pro každý výbor předsedu, jeho zástupce a ostatní členy. Výbor 
finanční (§ 10) zřízen býti musí.  

 (4) Správní výbor a odborné výbory se volí na dobu tří let. Způsob volby se upraví 
jednacím řádem (§ 6). Volené orgány vykonávají svou funkci až do doby, kdy se ustaví nově 
zvolený správní výbor.  

 (5) Prvního předsedu Společnosti jmenuje vláda, čtyři místopředsedy, generálního 
tajemníka a ostatní členy prvního správního výboru ministr vnitra. Tento správní výbor zvolí 
předsedy odborných výborů, jejich zástupce a ostatní členy. Orgány jmenované, jakož i 
orgány volené jmenovaným správním výborem vykonávají své funkce až do doby, kdy se 
ustaví zvolený správní výbor, po případě odborné výbory zvolené podle odstavce 3. Volby je 
provésti do jednoho roku ode dne, kdy byl jmenován předseda Společnosti.  

 (6) Provinil-li se funkcionář Společnosti hrubě proti svým povinnostem, může býti po 
vyšetření věci na návrh správního výboru zbaven své funkce členským shromážděním (§ 6, 
odst. 2, písm. d)). 

§ 6 
Členské shromáždění. 
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 (1) Členské shromáždění koná schůzi aspoň dvakráte do roka.  

 (2) Členskému shromáždění přísluší mimo působnost uvedenou v § 5, odst. 1 až 3: 

a) schvalovati rozpočet a závěrečné účty (§ 11);  

b) schvalovati jednací řád podle návrhu správního výboru. Pro dobu, než se tak stane, platí 
zatímní jednací řád, na němž se usnese správní výbor;  

c) schvalovati podrobnější předpisy organisační, vypracované správním výborem;  

d) usnášeti se na opatřeních zásadního významu v oboru působnosti Společnosti a její správy;  

e) voliti členy (§ 3, odst. 1, č. 5);  

f) usnášeti se na zrušení Společnosti (§ 13).  

 (3) K platnosti usnesení je - bez újmy ustanovení § 13 - třeba, aby byla přítomna 
alespoň jedna třetina členů a aby se usnesení stalo nadpoloviční většinou.  

 (4) Nesejde-li se tolik členů, aby se mohlo členské shromáždění platně usnášeti, buď 
svolána nová schůze do 15 dnů s týmž pořadem jednání. Na této nové schůzi může se členské 
shromáždění usnášeti za přítomnosti alespoň jedné pětiny členů. Jde-li však o usnesení, jež 
vyžaduje potvrzení vlády nebo ministra vnitra (§ 5, odst. 1 a § 11, odst. 4), může se členské 
shromáždění i v této druhé schůzi usnášeti jen za přítomnosti alespoň jedné třetiny členů. 
Jinak je třeba svolati k projednání těchto věcí do 8 dnů třetí schůzi členského shromáždění, 
jež se pak může usnášeti za přítomnosti alespoň jedné pětiny členů.  

 (5) Ustanovení odstavce 4 neplatí pro případ usnesení o zrušení Společnosti [odstavec 
2, písm. f)]. 

 
§ 7 

Správní výbor. 
 
 (1) Správnímu výboru přísluší činiti opatření ve věcech, které nejsou vyhrazeny jiným 
orgánům Společnosti.  

 (2) Dokud nebude svoláno členské shromáždění k ustavující schůzi, vykonává jeho 
působnost správní výbor, jmenovaný podle § 5, odst. 5.  

 (3) Pokud nebudou pro jednání správního výboru vydány podrobnější předpisy (§ 6, 
odst. 2, písm. b)), jest použíti přiměřeně ustanovení § 6, odst. 3 a 4. 

  
§ 8 

Předsednictvo. 
 
 (1) Předseda se svými místopředsedy a generálním tajemníkem tvoří předsednictvo. 

  (2) Předsednictvu přísluší obstarávati běžné věci správy a činiti opatření ve věcech, 
které na ně přenese správní výbor. 

  (3) Předsednictvo může pověřiti generálního tajemníka vyřizováním běžných věcí 
správy. 

  (4) K platnosti usnesení předsednictva je třeba, aby byla přítomna alespoň polovina 
členů a aby se usnesení stalo nadpoloviční většinou. 
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§ 9 
Předseda. 

 
 (1) Předseda zastupuje Společnost navenek a podpisuje s generálním tajemníkem a 
dalším členem správního výboru jménem Společnosti všechny písemnosti, jimiž se 
Společnost zavazuje. Jiné listiny podpisuje sám, pokud tím nepověří generálního tajemníka. 

  (2) Předseda svolává a řídí schůze orgánů Společnosti kromě schůzí odborných výborů 
a rozhoduje v mezích schváleného rozpočtu o výdajích, které v jednotlivém případě 
nepřesahují částku 10 000 Kčs. Řídí práce Společnosti a dozírá na jejich řádný chod. Je 
služebním představeným zaměstnanců Společnosti. 

  (3) Je-li nebezpečí z prodlení, může předseda rozhodovati a činiti opatření v oboru 
působnosti jiných orgánů Společnosti, jest však povinen do 3 dnů oznámiti to předsednictvu a 
orgánu, o jehož působnost jde, v nejbližší jeho schůzi. 

  (4) Předsedu zastupují místopředsedové podle stáří, je-li zaneprázdněn nebo podjat. 
Jsou-li zaneprázdněni nebo podjati předseda i všichni místopředsedové, zastupuje předsedu 
generální tajemník. Ustanovení o podjatosti obsahuje jednací řád. 

  

§ 10 
Odborné výbory. 

 
 (1) Odborné výbory připravují věci, o nichž má jednati členské shromáždění, správní 
výbor nebo předsednictvo, a podávají jim odborné posudky. Vykonávají též dozorčí i jiné 
úkoly, uložené jim některým z těchto orgánů. 

  (2) Finanční výbor přezkoumává předběžně veškeré dispozice hospodářského a 
finančního dosahu a dozírá na správu jmění Společnosti. 

  (3) Předseda i generální tajemník se mohou zúčastniti schůzí všech odborných výborů 
s hlasem poradním. 
  

§ 11 
Finanční hospodářství. 

 
 (1) Správní rok Společnosti se shoduje se správním rokem státním. První správní rok 
končí dnem 31. prosince 1946. 

  (2) Nejpozději měsíc před počátkem nového správního roku sestaví správní výbor po 
poradě s finančním výborem rozpočet, v němž musí býti vyrovnány příjmy a vydání 
očekávané ve správním roce, a to zvláště podle účelového určení a položek. Návrh rozpočtu 
schvaluje členské shromáždění. 

  (3) Nejpozději do 3 měsíců po skončení správního roku má správní výbor sdělati 
závěrečné účty o všech příjmech a vydáních za uplynulý správní rok. Doložené účty, 
přezkoumané finančním výborem, předloží s jeho vyjádřením správní výbor členskému 
shromáždění ke schválení. 

  (4) Usnesení členského shromáždění, jímž byl schválen rozpočet nebo závěrečné účty, 
vyžaduje ke své platnosti potvrzení krajského národního výboru. Zákonná působnost 
nejvyššího účetního kontrolního úřadu není dotčena. 

§ 12 
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Dozor. 
 
 Krajský národní výbor se může kdykoli přesvědčiti o činnosti Společnosti způsobem, 
který uzná za vhodný, a učiniti opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a k řádnému 
vedení správy. 
  

§ 13 
Zrušení Společnosti. 

 
 (1) Vláda může zrušiti Společnost, usnese-li se na tom členské shromáždění 
dvoutřetinovou většinou všech členů nebo navrhne-li to ministr vnitra. Opatření vlády o 
zrušení Společnosti vyhlásí ministr vnitra v Úředním listě republiky Československé.  

 (2) Likvidaci provede poslední finanční výbor za dozoru krajského národního výboru, 
jenž také rozhodne, které orgány Společnosti, v jaké formě a pod jakým označením mají dále 
veřejně působiti a jak se naloží se zbývajícím jměním Společnosti. 
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Příloha č. 15 
 
Členové Společnosti pro obnovu Lidic, volba z roku 1946 
 

a) členové ze zákona 
lidické ženy: 140 členů 
určení členové ze zákona:  
 
1. Zemský národní výbor, Praha 
2. Místní národní výbor Buštěhrad  
3. Místní národní výbor Hřebeč 
4. Místní národní výbor Makotřasy 
5. Okresní národní výbor Kladno 
6. Místní národní výbor Louka  
7. Místní národní výbor Miřetice 
8. Místní národní výbor Tisovec 
9. Místní národní výbor Včelákov 
10. Místní národní výbor Vrbatův Kostelec 
11. Místní národní výbor Pavlovice 
12. Okresní národní výbor Chrudim  
 
 
b) přijatí členové:  
 
1. Československá obec legionářská 
2. Československý rozhlas s.s.r.o 
3. Diecézní rada Církve československé 
4. Rada starších Církve československé 
5. Spojené ocelárny Poldi – Koněv 
6. Svaz osvobozených vězňů a pozůstalých po obětech nacismu 
7. Syndikát českých spisovatelů 
8. Ústřední rada odborů 
9. Všeobecný družstevní svaz pro Čechy a Moravu 
10. Závodní rada podniku Kladno 
11. Česká akademie věd a umění 
12. Svaz národní revoluce 
 
c) zvolení členové: 
 
1. Josef David, předseda Ústavodárného národního shromáždění 
2. Julius Firt, poslanec Ústavodárného národního shromáždění 
3. Msgn. František Hála, ministr pošt 
4. Mjr. Josef Horák 
5. František Knor, generální tajemník Společnosti pro obnovu Lidic 
6. Dr. František Kropáč, ministerský rada (MV)  
7. Bohumil Laušman, ministr průmyslu 
8. Evžen Löbl, sekční šéf ministerstva zahraničního  obchodu 
9. Václav Nosek, ministr vnitra 
10. Dr. Vladimír Pelikán, min. rada sociální péče 
11. František Pelikán, Včelákov u Chrudimi 
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12. Mjr. Josef Stříbrný 
13. Antonín Bureš, Miřetice, Vrbatův Kostelec 
14. Bohumil Čech, Karlovy Vary 
15. František Kostink, zemědělský referent v Praze 
16. Václav Malý 
17. Josef Jaroš 
18. Jaroslav Miller 
 

 
Členové prvního správního výboru:  
 

1. Václav Nosek, předseda 
2. Josef David, místopředseda 
3. Ladislav Kopřiva, místopředseda 
4. JUDr. František Kropáč, místopředseda 
5. Helena Leflerová, místopředseda 
6. František Knor, generální tajemník 
7. Bohumil Laušman 
8. František Hála 
9. Dr. Ing, František Kostink 
10. arch. Jaroslav Mildorf 
11. Josef Starý 
12. Julius Firt 
13. Evžen Löbl 
14. Marie Kohlíčková 
15. Miroslava Podohorová 
16. František Procházka 
17. Antonín Bureš 
18. Antonín podrazský 
19. Antonín Kutzer 
20. Václav Cingl 
21. Jaroslav Moravec 
22. prof. dr. Václav Trkal 
23. Václav Cipro 
24. JUDr. František Radoš 
25. A. Neumann  
26. Antonie Kleinerová 
27. dr. Vojtěch Volavka 
28. neuvedeno v seznamu 
29. neuvedeno v seznamu 

 
 
 
 
 
 
 
SOkA Kladno,Fond Společnosti pro obnovu Lidic, k. č. 3, Zápisy se schůze správního výboru 
ze dne 12. 12. 1946, Členové Společnosti.  
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Příloha č. 16 
 
Prohlášení Společnosti pro obnovu Lidic k emigraci mjr. Josefa Horáka 
 
     Společnost pro obnovu Lidic a Místní národní výbor Lidice prohlašují, že bývalý mjr. 
Josef Horák, za války příslušník Britského královského letectva nemá s touto společností a 
s MNV nic společného a nemá práva mluviti za hranicemi za Lidice.  
     Po osvobození nenašel cestu a neměl zájem o potřeby lidických, v národním výboru Lidic 
byl zcela pasivní, takže z něho musel býti pro neúčast a neschopnost vyloučen. S poslancem 
Firtem brzdil vzkříšení Lidic tím,       že uměle udržoval uvolňování finančních prostředků, 
aby vzbudil nespokojenost mezi lidickými ženami               a ve veřejnosti. Tímto jednáním 
sledoval nekalý prospěch národně socialistické strany na Kladensku. 
     Svoji rozkladnou a rozvratnou činnost dovršil tím, že ilegálním způsobem odešel do 
Anglie za svou anglickou manželkou, nic nedbaje toho, že se tím dopouští zběhnutí a že 
porušuje vojenskou přísahu, kterou učinil své vlasti.  
     Společnost pro obnovu Lidic a lidické ženy odsuzují s rozhořčením jednání i útěk mjr. 
Josefa Horáka jako odstrašující případ povýšence, který ztratil styk a vztahy k lidu, z něhož 
vzešel, a spojil se s kapitalistickými reakcionáři, jichž okázalým způsobem života se dal 
oslniti.  
     Jeho jednání a zvláště jeho poslední čin nemůže báti charakterizován jinak, než jako zrada 
na svaté památce Lidic a na národu. 
 
Otištěno prostřednictvím ČTK v denním tisku. 
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Příloha č. 17 
 
Návrh vládního usnesení o zrušení Společnosti pro obnovu Lidic.  
 
Vláda 
     I.         ve smyslu §13 odst. 1 vládního nařízení č. 188/1946 Sb. o statutu Společnosti pro 
obnovu Lidic ruší dnem 31. prosince 1958 Společnost pro obnovu Lidic, zřízenou zákonem ze 
dne 13. 9. 1946, č. 187/1946 Sb.; 
     II.     souhlasí s tím, aby zbývající úkoly zrušené Společnosti, které nebyly dosud 
převedeny nebo splněny, přešly na následující orgány: 

a) podávání dodatečných informací o otázkách týkajících se zničených obcí a jejich 
obyvatel (§b odst.1 bod 4 statutu) – na radu MNV v Lidicích a na ÚV Svazu 
protifašistických bojovníků,  

b) získávání domácí a cizí veřejnosti pro snahy, sledované až dosud Společností, 
veřejnými přednáškami a účelnou propagací (§2 odst. 1 bod 5 statutu) – na radu 
MNV v Lidicích a na ÚV Svazu protifašistických bojovníků, 

c) zprostředkování a udržování styků a součinnosti s korporacemi jednotlivci v cizině 
(§2 odst. 1 bod 6 statutu) – na ÚV Svazu protifašistických bojovníků, na  radu MNV 
v Lidicích a na Československý výbor Sadu přátelství a míru v Lidicích,  

d) vydávání spisů o zničených obcích a částech obcí (§2 odst. 1 bod 7 statutu) – na ÚV 
Svazu protifašistických bojovníků, pokud jde o Lidice též MNV v Lidicích, 

e) pořádání výstav a kulturních podniků ve pospěch účelu sledovaného až dosud 
Společností (§2 odst. 1 bod 8 statutu) – na ÚV Svazu protifašistických bojovníků, 

f) péče o hromadný hrob a upomínkové museum v Lidicích – na radu MNV v Lidicích; 

III. ukládá 

1. radě KNV v Praze 

a) provést likvidaci Společnosti a případný likvidační přebytek odvést ministerstvu 
financí do státního rozpočtu, 

b) v dohodě ÚV Svazu protifašistických bojovníků, Československým výborem obránců 
míru, radou ONV v Kladně a radou MNV v Lidicích podrobně vymezit úkoly, které 
přechází na orgány uvedené v části II.,  

c) předat majetkové podstaty, používané až dosud Společností, k plnění převáděných 
úkolů, jakož i převést pracovníky Společnosti na orgány, které převáděné úkoly 
přejímají; 

2. ministerstvu financí zabezpečit pro přejímající orgány finanční částky k úhradě 
nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s převzetím nových úkolů.  
 
Provede: rada KNV v Praze a ministerstvo financí 
 
Na vědomí: ÚV Svazu protifašistických bojovníků, Čs. výbor obránců míru, rada ONV                        
v Kladně, rada MNV v Lidicích a Společnost pro obnovu Lidic.  
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OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 
 

 
 

Obrázek č. 1, Barnett Stross se svou druhou manželkou, Gwen. Archív I. Macilwaina. 

 

 
 
Obrázek č. 2, Bob a Gwen, druhá manželka během svatby. Archív I. Macilwaina. 
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Obrázek č. 3, fotografie ze setkání s Olive (vlevo) a jejími rodiči, Leeds, 4. 5. 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4, Sarah Curtis. 
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Obrázek č. 5, darovaná knih od Boba Strosse „ The Faber Book of modern verse“.175

 

 
                         Obrázek č. 6, věnování pro Sarah od Boba a Olive v roce 1952.176

 
 
 

                                                 
175 Fotografie pořízena dne 6.5.2009, při návštěvě Sarah Curtis, v Londýně. 
176 Fotografie pořízena dne 6.5.2009, při návštěvě Sarah Curtis, v Londýně. 
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Obrázek č. 7, svatební fotografie Sarah a Tonyho Curtis z 3.října 1960.177

 
 

 

 
Obrázek č. 8, Lidické ženy pomáhající na výstavbě Lidic, 1947, archív Památníku Lidice 

 

                                                 
177 Soukromý archív Sarah Curtis. 
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Obrázek č. 9, celkový pohled na pietní území v roce 1945, archív Památníku Lidice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10, Barnett Stross při projevu na pietní vzpomínce v roce 1947. Archív Památníku 

Lidice. 
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Obrázek č. 11, Pietní vzpomínka v roce 1952, pohled na hlavní tribunu. Archív Památníku 

Lidice. 

 

 
Obrázek č. 12, davy návštěvníků pietní vzpomínky v Lidicích v roce 1972. Archív Památníku 

Lidice. 
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