
Zpravodaj OÚ Lidice                                         srpen 2006                                                                         strana 17   
 

Takové to bylo na šachtě ... 

 

*V sobotu 15.července 2006  se v Hornickém 
skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna sešlo 
ke dvěma stovkám příznivců a obdivovatelů 
starého hornického díla a hlavně pak přátelé 
kladenského fotografa Josefa Seiferta. Vernisáž 
jeho fotografií z hornického prostředí zahájil 
čestný občan města Kladna pan Josef Fousek 
svým charakteristickým humorem. 

Unikátní výstava obsahuje soubor fotografií 
z hornického prostředí zachycující jak  vrchol, tak 
i úpadek kladenských dolů. Podzemní  svět plný lopoty 
a chlapské odvahy zachycoval svým aparátem pan 
Josef Seifert celý život a tak vytvořil ucelený soubor, 
který zůstane i po skončení výstavy  v září 2006 dále 
k dispozici skanzenu a bude dokreslovat to, co 
v samotné expozici vidět není, tedy horníky i ostatní 
obsluhu dolu při práci. 
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích je zachované 
hornické pracoviště s atmosférou dolu po právě 
ukončené směně. Tím je dnes unikátní, protože ostatní 
doly již nejsou veřejnosti přístupné. Bývalý důl Mayrau 
dokumentuje část toho na co bychom měli být pyšní 
a hrdí a čím je náš kraj poznamenán na každém kroku – 
důlní činností.  

*Antonín Nešpor  pro Zpravodaj - 15. července 2006 
(ilustrační foto z výstavy Josefa Seiferta)

 
Ve starých Lidicích žilo 14 horníků, včetně těch, kteří už byli ve výslužbě. 

HANF VÁCLAV, HIML ANTONÍN, HRONÍK VÁCLAV, HUŘÍK VOJTĚCH, KADLEC JOSEF,  
KUBELA VÁCLAV, POSPÍŠIL BOHUMIL, PRYNYCH ALOIS, RADOSTA FRANTIŠEK,  

ROM JOSEF, RŮŽENECKÝ JOSEF, TRNKA ANTONÍN, VOKATÝ JAN a VOKOUN JOSEF. 
 

Z n á t e  p í s n i č k u  o  L i d i c í c h  ?  

              
 

 
Desátého června, časně z rána 
přijeli vrahové, z města Kladna. 
Přepadli vesnici, kde nic netušící 
bydleli horníci, s rodinama. 
 

Ženy a děti, pryč odvezly                               
a všechny muže tam, staví ke zdi. 
Zazněly výstřely, zem barví se krví   
vesnici zapálí, a vyhladí.    
   

Po třech letech domů,  se vracejí 
zbylé ženy děti,  ves hledají. 
Zdáli je uvítal, kříž velký dřevěný 
kol něho pole jen, osázený. 

Přesmutně v údolí, písně hrají, 
Lidice však v srdcích, stále žijí. 
Všichni vzpomínají, slzy z očí tečou 
věnce pokládají, růže kvetou. 
 

Do bronzu odlitý, těla dětí 
které nepřežily, kruté žití.   
Zraky upírají, ke hrobu svých otců, 
promluvit nemohou, zde zůstanou. 
 

Dnes zůstat klidnými, to nesmíme 
teror světu vládne, dobře víme. 
Proto si musíme, v městech a vesnicích 
v paměti uchovat, kdo vraždil v Lidicích.

 *Text písničky upravil muzikant z Bořanovic Libor Řápek – nahrávku na CD lze vypůjčit v knihovně. 


