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MUZEUM 

Návštěvníkům NKP Ležáky je 

v muzeu zpřístupněna stálá expozice 

„ Ležáky,osada, která nemlčela“. 

 

PROGRAMY PRO 

ŠKOLY 
 

„KDE BYDLÍ SLUNÍČKO, 

1. až 3. třída ZŠ 

 
Lidská obydlí jsou různorodá, stejně 

odlišné jsou i domov zvířat, která 

potkáváme v naší přírodě. Při procházce 

přírodou budeme pátrat, jací 

živočichové bydlí v lese, na louce, v 

rybníce nebo v potoce. 

 
„JAK SE ŽILO V PRVNÍ 

POLOVINĚ 20. STOLETÍ, 
4. a 5. třída ZŠ 

 

Osadu Ležáky připomínají v tichém 

údolí už jen pomníky. Jaký byl život 

zdejších obyvatel, jak se starali o své 

domácnosti, čím se živili a jak trávili 

volné chvíle, než za svou odvahu postavit 

se nacistickému Německu zaplatili v 

červnu 1942 svými životy. Připomínáme 

si už mnohdy zapomenuté předměty. 

 

„MÍSTO MÉ STANICE,  
 druhý stupeň ZŠ 

 

Žáci se naučí využívat dobové materiály 

k interpretaci historického období a 

získají přehled o odbojové činnosti v 

Ležákách. 

 

 

 

„OSUD DĚTÍ ZA 2. SVĚTOVÉ 

VÁLKY, 
druhý stupeň ZŠ 

 

Žáci si během projektu prohloubí své 

dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší 

vztah a postoj k tématu. Formou 

dramatické výchovy a vstupu do role se 

žáci seznámí například s osudem 

ležáckého chlapce, lidické dívky a 

židovského chlapce. Hlouběji pochopí 

příčiny a důsledky druhé světové války, 

které měly vliv na život dětí rozličných 

národností i sociálních pozic. 

 

„STOPY LEŽÁCKÉ TRAGÉDIE, SŠ 

 

Studenti získají znalosti jak využívat 

dobové materiály k interpretaci 

historického období s využitím 

informací z panelů naučné stezky 

Ležáky  a získají přehled o odbojové 

činnosti v Ležákách. 
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21. 6. 2015  

Pietní vzpomínka 

 v Ležákách 
 

MINIGALERIE 

 
VÝSTAVY 

27. 3. 2015 – 4. 5. 2015 

„3L“ 

6. 5. 2015 – 30. 6 2015 

„ Výstava soutěžních návrhů na kapli 

v Ležákách“ 

19. 6. 2015 

„Vzpomínky na Karla Kněze“ 

1. 7. 2015 – 31. 8. 2015 

„Život v přírodě očima seniorů“  

1.9.2015 – 31.10.2015 

„Tragédie v běloruské Chatyni“ 

1.11.2015 – 31.12.2015 

„Hirošima 1945 – 2005“ 

 

 

 

 

AKCE 

 

9.1.2015 

Silver A v paměti tří generací 

 

27.3.2015 

ZAHÁJENÍ SEZÓNY V NKP LEŽÁKY 

 

22. 5. – 24. 5. 2015 

Výstava Irisů  

v Minigalerii NKPLežáky 

 

23. 5. 2015 

Start 41. ročníku půlmaratónu 

Nasavrky – LEŽÁKY – Nasavrky 

 

10. 6. - 13. 6. 2015 

27. ročník štafetového běhu 

 na trase Dukla - B. Bystrica – Zákřov – 

Javoříčko – Ležáky – Lidice 

 

 

22. 6. 2015  

„Oheň (bez) naděje“, 

Ležáky – Pardubičky – Lidice - 

Praha – Chelmno 

 

 

 

CELOROČNĚ: 

LEŽÁCKÉ 

PODVEČERY 
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    PŘEDNÁŠKY 

 Příběh Lidic a Ležáků za války + 

příběhy podobných obcí v Evropě 

 Nacismus v Čechách 1938-1945 

 Vývoj a dopad holocaustu 

SOUTĚŽE 

8. 4. 2015 
Memoriál Josefa Šťulíka               

přespolní běh v Ležákách 

 

19. 6. 2015 

Memoriál Karla Kněze 

branný závod pro mládež 

 

Od března do října 

RODINNÁ SOUTĚŽ 

Při návštěvě Ležáků se můžete zapojit do 

soutěže "PUTOVÁNÍ PO NAUČNÉ 

STEZCE".  Návštěvníci po absolvování 

trasy po pietním území a naučné stezce, 

vyplňují otázky spojené s ležáckou historii. 

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

5. ročník  

Předmětem soutěže je zachytit současný 

stav či pocit z památného místa (Ležáky, 

Lidice, Lety, Ploština, Javoříčko, Prlov aj.), 

které je spojeno s nacistickou represí na 

území České nebo Slovenské republiky. 

 

11.11.2015 

LEŽÁCKÉ VERŠOVÁNÍ 

Celostátní dětská recitační přehlídka je 1 

denní soutěžní setkání mladých recitátorů a 

recitačních souborů. Cílem je setkání v 

přátelské atmosféře, poznání práce  

ostatních a připomenutí si historických 

souvislostí spojených s místem konání. 

 

 

SLUŽBY PRO 

NÁVŠTĚVNÍKY 
Půjčovna kol 

Možnost a podmínky zapůjčení: 

 Před zapůjčením bude sepsána 

smlouva o výpůjčce na základě 

občanského průkazu. 

 Záloha za každé půjčené kolo 

 200,-- Kč. 

 Poplatek za půjčení 100,-- Kč. 

 

Naučná stezka 

Od roku 2011  NKP Ležáky nabízí 

turistům naučnou stezku, která je rozdělena 

do tří částí dle stupňů obtížnosti. Po celé 

stezce jsou nainstalovány informační 

panely, které se váží k ležácké tragédii. 

http://www.lezaky-memorial.cz/pdf/Lezaky-stezka-pruvodce.pdf
http://www.lezaky-memorial.cz/pdf/Lezaky-stezka-pruvodce.pdf

