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Památník Lidice připravil výstavu o Josefině Napravilové rozené Gottfriedové  

(21. 1. 1914 v Plzni – 19. 2. 2014 v Táboře), přesvědčené vlastence a všestranně 

mimořádné ženě. Výstava sleduje v chronologické linii od předškolních let rozhodující 

etapy vzácné bytosti, která se dožila sta let, a přitom pouhý jediný rok – od května 1945 

do jara roku následujícího – ji vynesl k nezapomnění, k věčnosti. V tomto období 

působila u repatriačního odboru ministerstva ochrany práce a sociální péče a šéf 

odboru Ján Bečko ji poslal do jižního Švédska, aby tam pomohla k návratu do vlasti asi 

patnácti českým dívkám, nedávným vězeňkyním koncentračního tábora 

v Ravensbrücku. 

 

Poté se Josefina vypravila do Mnichova, kde se připojila k repatriačnímu pátracímu 

týmu kapitána Horného. Hledala v rozlehlém území jižního Německa české a slovenské 

děti, které tam nacisté zavlekli. Pomocí jednoduchých otázek a nápovědí se snažila děti 

identifikovat, což bylo obtížné, protože některé z nich rodnou řeč zapomněly nebo 

rozuměly jen málo. Ale trpělivost přinášela ovoce. Tak se rodily Josefininy zázraky, tak 

objevovala své děti – a byly to nejšťastnější chvíle jejího života. Našla na čtyřicet 

českých a slovenských dětí a zajistila jejich návrat do osvobozené republiky. V srpnu 

vyjela do Švédska podruhé, avšak zpátky se vracela jako doprovod a garant 

humanitárního konvoje, který vezl do Prahy v šestnácti ambulancích kompletní 

vybavení asi čtyřicetilůžkové dětské nemocnice. Konvoj čekalo triumfální přijetí před 

Pražským hradem, a to za přítomnosti předních osobností státu a armády. Na podzim 

Josefina projela se dvěma lidickými ženami Polskem ve snaze najít lidické děti, které se 

tam však už nenacházely. Celoživotní, vpravdě osudový objev představoval 

jedenáctiletý Václav Hanf, kterého Josefina našla před Vánocemi 1945 ve sběrném 

táboře v Salcburku. Byl to první lidický chlapec, který se vrátil domů. 

 

Všechny životní etapy Josefiny Napravilové včetně téměř pětačtyřicetiletého pobytu 

v kanadské emigraci jsou naplněny úsilím pomáhat slušným lidem, kteří pomoc 

potřebují. Do vlasti natrvalo přesídlila v roce 1994, když v Bechyni zakoupila domek. Od 

léta 2009 žila v domově seniorů G-centrum v Táboře.  

 

Ocenění, jež obdržela, přišla sice pozdě, ale to nic nemění na jejich hodnotě. Primátor 

města Plzně Pavel Rödl předal plzeňské rodačce 27. 10. 2008 otisk historické Pečetě 

města Plzně. Prezident Václav Klaus pozval paní Napravilovou do Rudolfovy galerie 

Pražského hradu na slavnostní večeři, pořádanou 1. 12. 2008. Ani Obecní 



 

 

zastupitelstvo v Lidicích nezůstalo stranou: v předvečer 95. narozenin Josefiny 

Napravilové, 20. 1. 2009, jí udělilo čestné občanství Lidic. Nejvyšší pocty se vzácná 

žena dočkala 28. 10. 2009, kdy z rukou prezidenta Václava Klause přijala ve 

Vladislavském sále Pražského hradu Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy. 

 

Vernisáž výstavy, obsahující životopisné texty, bohatý obrazový materiál i osobní 

předměty z pozůstalosti této ženy, se koná 3. září 2015 v 15:00 hodin.   

 

 
 

 
 

Kontakty: 

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR, Tokajická 152, 273 54 Lidice 

Tel.: 312 253 680, www.lidice-memorial.cz 

Mgr. Luba Hédlová, kurátorka, tel.: 734 373 075, e-mail: hedlova@lidice-memorial.cz  
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