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Pro ZTP občany
je možnost získat
státní peněžní
příspěvek!

Jsme přímí výrobci a specialisté na nejprodávanější 
schodišťové sedačky na světě! 
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Skutečný příběh Lidic
Při nacistickém vyhlazování přišlo o život tři sta čtyřicet lidických oby-
vatel, z toho sto dvaadevadesát mužů, šedesát žen a osmaosmdesát 
dětí, z nichž některé byly zplynovány v nákladních automobilech, jak je 
vidět i ve filmu. K masakrům civilistů ovšem docházelo během druhé 
světové války po celé Evropě – vedle další české vesnice Ležáků třeba 
v Kortelisích a Českém Malíně na Ukrajině, ve francouzském Oradour-
sur-Glane nebo italském Marzabottu. Vyhlazení Lidic nicméně svou 
chladnokrevností pobouřilo celý svět. Města a obce v Mexiku, Brazílii, 
USA nebo Austrálii se na protest proti nacistickému barbarství přejme-
novávala na Lidice, pod jménem vesnice bojovaly československé tanky 
na východní i na západní frontě a jako Lidice byly křtěny čerstvě narozené 
děti. Právě ty se producenti filmu rozhodli dát dohromady a jejich fotogra-
fie a záběry zveřejnili v závěrečných titulcích Lidic.

Televizní pořady 
k Lidicím
Česká televize uctí památku obětí 
válečných tragédií, k nimž došlo 
10. a 24. června 1942 v Lidicích 
a Ležákách, řadou filmů, dokumen-
tů i speciály publicistických pořadů. 
Vedle premiéry českého historic-
kého velkofilmu Lidice, která při-
padá přímo na den sedmdesáté-
ho výročí jejich vypálení, tedy na  
10. června, uvede ve stejný den 
ČT2 dokument Lidice: obraz po-
msty z cyklu Heydrich – koneč-
né řešení. Dramatické historické 
události připomene ČT v průběhu 
následujících týdnů i v dalších 
premiérových pořadech, například 
v pořadu Třistatřicettři, Sedmdesát 
let od vyhlazení Lidic a Historie.cs: 
Lidice – oběti a vrazi. Kromě toho 
odvysílá film Atentát a dokumenty 
Selhání, Josef Štemberka, Druhý 
život Lidic a Ležáky (Ti druzí mrtví…) 
nebo hranou dokumentární rekon-
strukci Ležáky 42, kterou uvidíte 
v premiéře 23. června na ČT2.

Na jeho počátku jsou Lidice jed-
nou z mnoha malých českých 
vesnic, které se snaží přežít 

válku, jak jen to jde. Pak ale nasta-
ne nečekaná souhra událostí, na je-
jímž konci zbude po malebné vísce 
jen hromada popela. „Každodenní 
život Lidic v době protektorátu plyne 
téměř v poklidu a největší událostí 
je hospodská rvačka, při které ne-
šťastnou náhodou otec zabije své- 
ho syna. zločin je po zásluze po-
trestán a nešťastník Šíma nastoupí 
do vězení. Díky tomu ale jako jeden 
z mála mužů přežije nejen celou 
svoji rodinu, ale i vesnici, která se 
stane obětním beránkem v kauze 
atentátu na Heydricha. Příběh toho-
to paradoxního hrdiny, který je plný 
rozporů a přitom hluboce lidský, 
je páteří celého filmu,“ přibližuje 
snímek Lidice spisovatel a historik 
zdeněk Mahler. Právě podle jeho 
scénáře, za který byl v roce 2007 
oceněn Českým lvem, film vznikl.
Filmové Lidice stavějí na skuteč-
ných událostech, cestu k likvidaci 
vesnice ovšem popisují z pohledu, 
který v učebnicích dějepisu nena-
jdete. „Snímek staví na třech navzá-
jem se prolínajících příbězích, které 
se odehrály na pozadí událostí ve-
doucích k vypálení Lidic, k němuž 
došlo v červnu 1942,“ pokračuje 
Mahler. Vedle již zmíněného Šímy, 
který v potyčce neúmyslně zabije 
syna a díky pobytu ve vězení unikne 
jisté smrti, jde o Václava Fialu, je-
hož – paradoxně smyšlený – dopis 
se stal záminkou pro samotný akt 
vypálení Lidic. 
Třetí je příběh lidického četníka 
Vlčka, který je jednou z mála postav, 
u níž se filmový příběh ke konci roz-
chází s realitou. zatímco ve snímku 
spáchá pod tlakem svědomí sebe-
vraždu, ve skutečnosti si na život 
nesáhl. 

Tom Franzki, foto ČT

K masakrům civilistů docházelo během druhé světové války po celé 
Evropě, žádným zločinem se však nacisté nepyšnili tak, jako vyhla-
zením Lidic. Právě proto se tato obec stala v očích světové veřejnosti 
symbolem boje proti německému nacismu. A toto je jejich příběh…

Lidice

Jak málo stačí k neštěstí

Cesta k první klapce Lidic by-
la poněkud trnitá. K firmám, 
které na film přispěly, se při-

dala řada měst i jednotlivců z řad 
široké veřejnosti, snímek nako-
nec vznikl i za podpory brněnské 
Vinné galerie, která se stala jed-
ním z koproducentů. U příležitosti 
televizní premiéry Lidic jsme pro 
vás ve spolupráci s Vinnou galerií 
(www.vinnagalerie.cz) a Adámko-
vým vinařstvím (www.adamkovovi-
narstvi.cz) připravili soutěž o 2 kom-
pletní sady exkluzivních vín Karla 
rodena, který ztvárnil ve filmových 
Lidicích hlavní roli. V jeho již třetím 
ročníku vín z vinic ve Višňovém 
na znojemsku najdete ryzlink rýn- 
ský, pálava, aurelius, rulandské 
bílé, tramín červený a modrý por-
tugal. 
chcete-li jednu ze sad vyhrát, odpo-
vězte správně na naši otázku. 

Film o filmu Lidice,  
ČT2, 9. 6., 17.30
Selhání, ČT2, 9. 6., 21.45
Josef Štemberka, 
ČT2, 10. 6., 17.30
Lidice, ČT1, 10. 6., 20.00
Heydrich – konečné řešení: Lidice 
– obraz pomsty, ČT2, 10. 6., 22.05
Historie.cs, ČT2, 12. 6., 20.50

Odpovědi posílejte 
do 13. června 2012 e-mailem na: 

tvmagazin@astrosat.cz 
nebo na korespondenčním lístku 

na adresu: TV magazín, 
Přátelství 986, 104 24 Praha 10.

Vyhrajte 
exkluzivní sadu 
vín Karel Roden

Jak se původně jmenoval 
scénář Zdeňka Mahlera, podle 
kterého vznikl film Lidice? 
a) Nebeští jezdci 
b) Nokturno 
c) Flirt se slečnou Stříbrnou 

10. 6.
20.00

[film]

Karel Roden
v roli Šímy

Záběr po-
pravy lidic-
kých mužů 
z hraného 
filmu Lidice


