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Motl promítl studentům Ozvěny lidické 
noci. Aby viděli, jak to bylo 

12.6.2016  •  Aktuality  •  čtenost 430

Trutnov - Novinář a spisovatel Stanislav Motl se po zhruba čtyřech měsících 

znovu objevil v Trutnově. Zatímco na konci ledna besedoval v muzeu o Lídě 

Baarové, nyní přednášel studentům o Lidicích. 

Dvěma asi čtyřicetičlenným skupinám posluchačů Střední průmyslové školy v 

Horské ulici (naproti Autostylu) vždy nejprve promítl vlastní padesátiminutový 

dokument Ozvěny lidické noci. Poté film ještě doplnil a odpovídal na dotazy. 

„Když se řekne Lidice, mluví se hlavně o popravě mužů, převezení žen do 

koncentračních táborů a odvlečení dětí. O dalších souvislostech už se většinou 



Stanislav Motl

- novinář a spisovatel

- kdysi reportér 

pořadu Na vlastní oči

- specializuje se na 

druhou světovou 

válku

- má vlastní pořad 

Stopy, fakta, 

tajemství v Českém 

rozhlase, premiéra v 

pondělí v 18:30 na 

Dvojce, v TU na 93,4 

MHz; repríza v neděli 

v 7:33 na Plus (101,9 

MHz) 

nemluví,“ vysvětlil čtyřiašedesátiletý Motl.

Jeho film například upřesňuje, proč se Němci (mylně) domnívali, že obec má 

souvislost s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha. Především ale 

popisuje lidské osudy. Například příběh Františka Saidla, který přežil lidickou 

tragédii, protože si odpykával ve vězení trest za zabití svého syna právě v době, 

kdy nacisté českou vesničku vymazali z mapy. „Lidé znají příběh Lidic z hraného 

filmu. Můj dokument je ale o historii, kterou většinou neznají. Je to příběh, jak to 

tehdy doopravdy bylo,“ upozornil.

Nebo příběhy Josefa Horáka a Josefa 

Stříbrného z Lidic, kteří za války sloužili u 311. 

bombardovací perutě v Anglii. A rovněž Anny 

Marusczákové a Václava Říhy, jejichž milostný 

dopis odstartoval tragické události. Opírá se 

přitom o archivní materiály a autentické 

výpovědi dnes už nežijících pamětníků. „Film 

je poměrně náročný na pozornost. Sleduju v 

něm paralelně čtyři lidské příběhy, divák musí 

být pořád ve střehu, aby neztratil nit,“ připustil 

Motl.

Studenti průmyslovky ale sledovali film i vyprávění velice pozorně. „O besedy s 

panem Motlem je mezi studenty velký zájem. Jezdí k nám pravidelně už od roku 



Čtěte také

Jak to měla Lída Baarová chápat, když to nechápali diplomaté, ptá se 
novinář Motl

Lída Baarová dvakrát v Trutnově. Nejdřív v kině, pak v muzeu

Neměly jsme jména. Byly jsme jen čísla, vzpomínají ženy na 
koncentrační tábor

Americký příběh dvojí identity sahá až do koncentračního tábora v Libči

Co možná nevíte o druhé světové válce v Trutnově

Diskuse

2012, ale letos poprvé jsme museli udělat dvě besedy v jeden den,“ přiznala 

učitelka dějepisu Martina Pradáčová.

Tradičně velkého zájmu si všiml i Stanislav Motl. „Mám ze studentů dobrý pocit. 

Při promítání sedím mezi nimi a všímám si jejich reakcí. Bylo vidět, že to zaujalo. 

Tady na průmyslovce mám vždycky dobré zkušenosti. Ale kdyby si i jen jeden 

člověk z mé přednášky něco odnesl, tak to má podle mě smysl,“ řekl.

Pavel Cajthaml

pavel@trutnovinky.cz

Fotogalerie  •  5 snímků

Motlovy příběhy o Lidicích

FacebookTwitterGoogle+



Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení

členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou. 

Registrovat Přihlásit se

Plavková sezona se blíží. 
Buďte připraveni!

Končí za 18 dní

Rádi byste prožili 
netradiční zážitek?

Končí za 49 dní

Každé oko jiné barvy? 
Velká vzácnost, říká oční 
optik

Končí za 18 dní

Oční optika Malinský 
nabízí multifokály: 1+1 
zdarma

Končí za 18 dní

Články Soutěže
po út st čt pá so ne
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Hraničáři slavnostně převzali prapor, symbol 
vojenské cti

Francouzi ve vodě, Švéd v růžovém... I takový byl 
druhý den Cirk-UFFu

Jsem unavený, ale spokojený, řekl Pinzon po 
vydařené premiéře na Cirk-UFFu

Unikátní snímky ukazují staré továrny. Mnohé se 
změnily, jiné už neexistují

Nepřehlédněte

Vaše inzerce

učitelka 1. st. - malotřídka

Dohodou

Sady závitníků a vratidel

Dohodou

Prodám staré bankovky

Dohodou

Dětská přilba

250 Kč

Znak na služební čepici

100 Kč

Kanadský sphynx 

5500 Kč



Trutnovinky blog

Pelíšky. Málokdo si pod tím 
představí něco jiného, než 
úspěšný a už skoro kultovní 
film Jana Hřebejka z roku 
1999. Filmový opus 

zasazený do období kon...

Napsali nám

Členky trutnovské skautské 
družiny Berušek, které 
zvítězily v okresním kole 
„Závodu světlušek o 
putovní vlajku náčelní“, 

odjely v pátek do Červeného K...
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