Lidice: kronika jedné vesnice – II. část

Památník Lidice - pracovní list V

Lidice ve stínu zkázy
Úloha č. 1
Když nacistické Německo okupovalo 15. 3. 1939 Čechy a Moravu, na veřejných vývěskách a plakátovacích plochách se objevil poprvé plakát, v jehož záhlaví byl zlověstný symbol nacistické Třetí říše. Tyto plakáty
existují ve dvou variantách, protože se tiskly
narychlo. První, kterou vidíme vlevo na obrázku,
obsahuje větší množství pravopisných a stylistických chyb, zatímco druhá již byla částečně
opravena. Plakáty měly tento český text: „Na
rozkaz Vůdce a vrchního velitele Německé armády
převzal jsem v zemi České dnešním dnem
vykonávací moc.“
Co vlastně tento text obyvatelům oznamoval?
(správné jsou dvě odpovědi)

1

Veškerou moc na území Čech a Moravy
přebírá německá armáda.

Generála Johannese Blaskowitze pově2 řil tímto úkolem vůdce Adolf Hitler jako
vrchní velitel německé branné moci.
Johannes Blaskowitz se stává z pově3 ření vůdce Adolfa Hitlera protektorem
v Čechách a na Moravě.
Úloha č. 2
Na leteckém snímku
z roku 1938 vidíme
obec Lidice žijící
poklidným životem.
Kolik obyvatel Lidic
zde bylo úředně
přihlášeno k pobytu
v roce 1942?
1

do 250

2

kolem 300

3

do 400

4

přibližně 500
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Úloha č. 3
Ve středu 3. června 1942 byl odpolední poštou doručen do továrny na baterie „Palaba“ ve Slaném dopis. V rohu obálky bylo připsáno: Andulka, závodní číslo 210. Nebylo problém zjistit jméno dělnice. Ta však byla právě ve stavu nemocných a tak ho,
ačkoli tím porušil listovní tajemství, otevřel osobně továrník Jaroslav Pála. Text dopisu zněl:
„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.“
V době probíhajících represálií po atentátu na Heydricha se Pálovi zdálo, že pisatel
má co do činění s atentátem. Dopis proto putoval na gestapo. Rozjela se mašinérie,
jejímž vyvrcholením byl akt msty za atentát na bezbranné vesnici a jejích obyvatelích.
Které z uvedených tvrzení je správné a které nikoli?
Podepsaný Milan se ve skutečnosti jménoval Václav Říha.
Anna Maruščáková byla příbuznou rodiny Horákových z Lidic.
Ženatý Václav Říha chtěl tímto dopisem jen ukončit vztah s Annou.
Výslechy mladé dvojice přivedly gestapo na „lidickou stopu“.
Gestapo netušilo, že se Josef Horák a Josef Stříbrný nacházejí v zahraničí.
V noci na 4. června byli zatčeni rodinní přílušníci Horákových i Stříbrných.
I když se ukázalo, že jde o falešnou stopu, osud Lidic byl tímto zpečetěn.
Anna Maruščáková a Václav Říha byli pak propuštěni, protože nebydleli v Lidicích.
Rozhodni o správnosti tvrzení vyznačením A (ano) nebo N (ne).

Úloha č. 4
Tragédii zahájilo vyhánění obyvatel vesnice z jejich domovů v noci z 9. na 10. 6.1942
a následné oddělení mužů od žen a dětí. Všichni dospělí muži ve věku od 15 let byli
soustředěni ve sklepě a ve stodole Horákova statku, zatímco ženy byly s dětmi
shromažďovány ve škole a odtamtud převáženy do Kladna.
Domy v obci byly postupně rabovány a následně zapalovány
pomocí hořlavin. V časných ranních hodinách dne 10.června
byla zahájena poprava mužů. Mezi posledními byl popraven
lidický starosta, který musel gestapu potvrzovat totožnost
všech zastřelených mužů a chlapců.
Kolik lidických dětí bylo po válce vypátráno?
1

třináct

2 sedmnáct

3

patnáct
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Úloha č. 5
Celá obec byla vypálena, srovnána se zemí a
„vymazána z mapy“, což v nacistické terminologii znamenalo i úpravy terénu takového rozsahu, aby po obci nezůstala prakticky žádná
stopa. Byl zasypán rybník, koryto potoka bylo
na několika úsecích přemístěno, vykácena většina stromů a ušetřeny nebyly ani ostatky na
lidickém hřbitově. Na těchto pracích se podíleli také mladí příslušníci RAD.
Co tato zkratka znamenala?
1

Říšská pracovní fronta

2

Říšská skupina pracující mládeže

3

Říšská pracovní služba
Úloha č. 6

Transport 88 lidických dětí byl vypraven z kladenské reálky do Lovosic, odkud
odjely vlakem do Lodže. Tam dorazily 13. června 1942. Sedm dětí bylo náhodně
vybráno k poněmčení, zbývajících 81 bylo dne 2. července nákladními auty odvezeno do osmdesát kilometrů vzdáleného Chelmna nad Nerrem a zde zavražděno. Mezi
sedmi zachráněnými dětmi byly i dvě sestry. Děvčata uprosila při výběru nacistické
úředníky, aby k nim byl připojen i jejich osmiletý bratr, neboť slíbily mamince, že se
o něho postarají. Nacisté jim kupodivu vyhověli. Jak se uvedený chlapec jmenoval?

Úloha č. 7
Lidická tragédie měla své pokračování 16. června 1942. Toho dne ve večerních hodinách byla na střelnici v Praze – Kobylisích popraveno dalších 26 lidických obyvatel.
Jednalo se o patnáct příslušníků rodin Horákových a Stříbrných, zatčených v Lidicích již 4. června a dále sedm dělníků, kteří byli v noci z 9. na 10. června na noční
směně. S nimi se ocitli před popravčí četou i Bohumil Pospíšil, který sem byl dopraven z kladenské nemocnice, František Pitín , kterému se původně podařilo uniknout
a dva chlapci, u nichž se v kladenské reálce zjistilo, že již přesáhli patnáctý rok.
Byli to:

1

Karel Bulina
Karel Saidl

2

Josef Doležal
Josef Nerad

3

Pek Josef
Radosta František
Vyber správnou dvojici
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