
 
 
Proč sem jezdím tak rád… 
Jsou místa, která jsou Vám lhostejná. A jsou místa něčím zajímavá (třeba jen díky zdařilé fotografii 
z dovolené). Také jsou místa, která nenávidíte (třeba proto, že tam jen a jen prší nebo že jste tam 
dostali pětku z dějepisu). A taky jsou místa, která mají svoji nenapodobitelnou a slovy nevyjádřitelnou 
auru. Ta září ve dne, v noci, v létě i pod sněhovou peřinou. 
Aura je vlastně svatozář. Prý ji má každý. Nevěřím tomu. 
Svatozář může mít jen někdo. Někdo se zajímavým pohledem, životním příběhem, názorem. To Vám 
je pak podívaná! Opravdu nevěřím totiž tomu, že je neviditelná. Viděl jsem ji totiž mnohokrát! 
Blíží se závěr dalšího dílu Lidických zimních večerů, blíží se závěr dalšího ročníku Ležáckých 
podvečerů. Možná někdo nechápe ty, kteří se jim už tolik let věnují. Proto, že jim to někdo nařídí? 
Nebo že to mají v popisu práce? Kdepak, takoví nejsou. Chápu naopak ty, kteří nepočítají hodiny 
„přesčas“ (které jim stejně nikdo nezaplatí), protože oni jsou „u toho“. Pokaždé, dlouho do noci, už 
jedenáct let. Obdivuhodné nebo zkrátka normální? 
Je pro mě zážitkem začíst se do řádků paní Klánové, která s obdivuhodným a přesným pohledem 
každý takový večer hodnotí svým nenapodobitelným pohledem. Je to čtení, které naplní ješitného 
moderátora pýchou, protože paní Klánová vždy chválí.  Je to ale vždycky čtení, které je o příběhu. A 
toho si, věřte nebo ne, nejvíce vážím. Protože tyto večery, to je příběh. Nebo by alespoň měl být… 
Ne každému je vlastní, že se chce před druhým otevřít. Hosté to dělají s pravidelností sobě vlastní. 
Nevytahují na svět bulvární zážitky (nebo snad jen minimálně), snaží se přiblížit svůj příběh. Chtěl 
bych někdy požádat paní Klánovou i další diváky, zda by si vedle mne někdy do pomyslného „křesla 
pro hosta“ také neusedli. Zatím jsem k tomu nenašel odvahu. Zatím. Vím totiž, že bych v jejich 
případě svoji roli prostě a jednoduše nezvládl. Jak hovořit s někým, kdo je navenek skromný, uvnitř 
bohatý, kdo je nenápadný a tolik bohatý svým životem, svým příběhem?  O kom se nic nedočtete 
v žádném článku (díky kterému si připravím vždy několik „oslích můstků“ pro rozhovor se 
známým  hostem)?  Nevím… 
Chtěl bych zkrátka jednou vydat knížku o těch, kteří odkazu druhých věnují svoji práci, svůj čas. 
V Lidicích a v Ležákách jsem jich poznal hodně. Bylo by to určitě zajímavé čtení (i když vím, že oni by 
v této chvíli tvrdili pravý opak). Vím ale, že tato kniha rozhovorů nikdy nevyjde. Škoda. 
O hostech, které oslovuji s nabídkou cesty do Lidic, dlouho přemýšlím. A ještě více přemýšlím o jejich 
možném sdělení. Nebavíme se o penězích, nebavíme se o vybavení šaten a nadstandartních službách, 
tak běžných u dnešních „celebrit“. Diskutujeme o lidech, kteří mají zájem na tomto setkání. A v tom 
je můj hlavní trumf. Eso, které žádná karta nepřebije. O tom jsou totiž tyto večery. Večery, ale i další 
pořady, které lidičtí nabízejí sobě i ostatním. Se kterými přijíždějí malí zpěváčkové z celé republiky, se 
kterými tiše postávají v pietním území návštěvníci z celého světa… 
Nebýt nadšenců, nic takového by už nebylo. Nebo spíše by jen přežívalo. Proto jsem rád, že existuje 
motto: „Děti zpívají lidickým dětem“ (nad kterým se nikdo nedovolí ušklíbnout), proto jsem rád, že 
odkaz tragické historie má kolem sebe lidi, se kterými je radost se setkat, protože vědí, čemu se 
věnují. Kteří mají zkrátka Lidice „v sobě“. Což je vklad, který se nedá ničím zaplatit, vklad, který se 
nedá dehonestovat jakýmkoliv laciným prohlášením, jakýmkoliv senzacechtivým odhalením. Ať se 
zastydí všichni ti, kteří opravdové hodnoty dokáží přebít laciným pozlátkem moderní doby a pohledu, 
„který se nosí“! 
Možná se dnes nenosí to, co chci vlastně říci. Že se člověk nemá stydět za cokoliv, co dělá. Ale co dělá 
tak, aby se mohl s klidným svědomím podívat do zrcadla. Aby se s pohledem svých šedesáti, 
sedmdesáti let mohl postavit před mladou generaci a vysvětlit jim to, co je a co není dnešní 
samozřejmost... 
A proto jezdím rád do Lidic, proto jezdím rád do Ležáků.  S úctou, s poděkováním, s obdivem. Jsou 
totiž v životě chvíle, na které se nezapomíná. A jsou spojené s konkrétními místy, s konkrétními 
tvářemi. Jsem rád, že je mohu pravidelně nacházet, že prostě existují. Že je potkávám. Lidé obyčejní, 
ale současně lidé nesmírně bohatí… 



Moc se těším na další díl malé knížky „Lidické zimní večery“, která zanedlouho spatří světlo světa. Je 
plná lidského poznání. I moje „lidická knihovnička“ se plní. Jen ten jeden nenapsaný díl v ní asi bude 
navždy chybět. Ale nosím ho natrvalo uložený uvnitř, tam někde kolem srdce. Což je možná víc, než 
by dokázal kterýkoliv světový vydavatel… 
Jiří Vaníček 


