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Mgr. Tomáš Dvořák 

Působí v Muzeu hlavního města Prahy jako vedoucí oddělení 
historických sbírek. Badatelsky a publikačně se zaměřuje zejména 
na první polovinu 20. století. Autor a spoluautor několika výstav a 
doprovodných publikací o volném čase a každodenním životě 
Pražanů v 19. a 20. století – Pražské kavárny a jejich svět, Pražské 

výletní restaurace, Žižkov – svéráz pavlačí a strmých ulic. 
 

 

PhDr. Jan Gebhart, DrSc. 

Vědecký pracovník oddělení dějin 20. století Historického ústavu 
Akademie věd České republiky. 
Zaměření vědecké činnosti: 
dějiny střední Evropy ve 20. století, především československé 
dějiny ve 30. letech a v období druhé světové války (Protektorát 
Čechy a Morava); krize liberální demokracie a vývoj české 
společnosti k totalitarismu v daném období; komparace vývoje 
české společnosti za první a druhé světové války 

  

Mgr. Luba Hédlová 

Absolventka oboru Teorie a dějiny umění a Španělský jazyk a 
literatura na FFMU v Brně, dále oboru Medieval Studies na 
Central European University v Budapešti. Od roku 2011 
kurátorkou Lidické sbírky a krátkodobých výstav v Památníku 
Lidice. Odborná praxe v Kunsthalle Hamburk, Technisches 
Museum Wien (restaurátorské oddělení) a v Moravské galerii 
v Brně (projekt Poselství tvarů, barev a myšlenek). Semestrální 
pedagogická praxe na Katedře dějin umění FFMU v Brně. 

 

 

 

Ing. Karel Holomek 

Narozen 6. 3. 1937, původní profese strojní inženýr, dlouhá léta 
po roce 1968 pracoval jako stavbyvedoucí u Průmyslových 
staveb Brno, po sametové revoluci poslanec České národní rady 
a dál potom  jako zakladatel Muzea romské kultury a předseda 
nevládní romské organizace Společenství Romů na Moravě – 
obě ji fungující více než 20 let. 
Účast na prosazování Památníku Lety u Písku a Hodonínu u 
Kunštátu. 
Politik, komentátor, redaktor a vydavatel romského čtrnáctideníku 

Romano hangos, terénní a sociální pracovník napříč romským 
spektrem. 

 



  

Pavel Horešovský 

Narozen 25. 5. 1942 jako poslední lidické dítě před tragédií. Od 
roku 2000 spolupracuje s Památníkem Lidice jako koordinátor 
mezi lidickými ženami a dětmi. V současné době je předsedou 
ZO ČSBS Lidice a členem OV ČSBS Kladno. 

 

  

Veronika Kellerová  

Vnučka přeživší lidické ženy, absolventka SHŠ Praha, od roku 
2010 starostka obce Lidice, živnostník. 

 

 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, CSc. 

Proděkan právnické fakulty UK Praha. Zaměřuje se jak na dějiny 
angloamerického práva, tak na právní dějiny Československé 
republiky, úzce pak na historii československého odboje za 
druhé světové války a dějiny komunistického Československa. 
Vede semináře z českých a československých právních dějin, 
přednáší dějiny práva a státu evropských zemí a USA a vyučuje 
další kurzy z oblasti právní historie. V roce 1991 pobýval jako 
hostující postgraduální student na koleji St. Edmund Hall v 
Oxfordu a studoval v britských archivech. 

 

 

 
PhDr. Vojtěch Kyncl, PhD. 
Vystudoval historii a germanistiku na PF Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích v letech 2002-2007. Disertační práci 
obhájil na FF Univerzity Pardubice v roce 2011. V době studií 
strávil sedm let na univerzitách v Irsku, Německu a Kanadě. Byl 
členem Jena Center of the 20th Century history, kde pracoval na 
výzkumu dějin nacionálního socialismu a poválečné Evropy. V 
letech 2008-2012 byl historikem Památníku Lidice. V současné 
době je vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie 
věd ČR, v. v. i. a přednáší na FF a FSV Univerzity Karlovy. 
Věnuje se transnacionální politice středoevropských států ve 
válečném a poválečném období. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxfordsk%C3%A1_univerzita


 

 
PhDr. Zdeněk Mahler 
Absolvent pražského Učitelského ústavu, studoval Filosofickou 
fakultu UK; pracoval v Československém rozhlase, AMU, 
Laterně magice, od r. 1960 je na volné noze; věnuje se psaní 
knih, divadelních, rozhlasových a televizních her, filmových 
scénářů. Podle jeho předlohy vznikly např. filmy Božská Ema, 
Svatba jako řemen, spolupracoval na filmu Amadeus, poslední 
svůj literární scénář nazval Muž, který přežil Lidice. 

 

 

 

PhDr. Ivan Malý 

Historik zabývající se moderními dějinami střední a východní 
Evropy. Absolvoval studium na Historickém ústavu FF JČU. Je 
autorem nebo spoluautorem několika monografií (např. Národní 
památník Vítkov, Československo-lotyšská společnost 1925–
1940, Politické zprávy z Rigy 1934–1939. Činnost 
československé diplomacie v Pobaltí) a několika desítek 
odborných a vědeckých studií. Čtyři roky působil jako 
šéfredaktor politicko-kulturního čtvrtletníku Přítomnost. Od roku 
2010 působí v Národním muzeu jako vedoucí Oddělení 
novodobých českých dějin.  

 

  
Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. 
Absolvent Filozofické fakulty UK, od roku 1995 je pracovníkem 
(od 2005 zástupcem ředitelky) Historického ústavu AV ČR. Ve 
své badatelské činnosti se zaměřuje na československé dějiny v 
první polovině 20. století s důrazem na československou 
zahraniční politiku a druhou světovou válku; od roku 1996 vede 
projekt Dokumenty československé zahraniční politiky, je 
autorem (resp. spoluautorem) více jak tří desítek monografií či 
edicí a více jak stovky studií, vztahujících se zejména k období 
druhé světové války a československého odboje.  

 

 

 

Mgr. Marek Pokorný 

Kurátor, publicista, manažer. Zakladatel a editor časopisu Detail – 
listy pro vizuální kulturu (1995 – 2000), hlavní kurátor Domu pánů 
z Kunštátu Domu umění města Brna (2003 – 2004), ředitel 
Moravské galerie v Brně (2004 – 2012). Autor mnoha textů 
o současném umění a výstav současného českého i světového 
umění. V posledních letech se zabývá především politickými 
a sociálními předpoklady fungování muzea jako specifické 
paměťové instituce. 
Je také členem Poradního sboru Lidické sbírky. 

 



  

Plk. PhDr. Eduard Stehlík 

Absolvent FFUK v Praze, vojenský historik. V letech 2012–2013 
působil v ÚSTR, 1989–2012 ve VHÚ Praha, 2002–2012 
zastával funkci prezidenta České komise pro vojenské dějiny 
zapojené v CIHM. Autor či spoluautor monografií věnovaných 
nejnovějším dějinám řady a výstav, z nichž největší ohlas měla 
výstava Atentát – Operace Anthropoid 1941–1942. Pro ČT 
připravoval publicistický pořad Historický magazín, podílel se na 
vzniku dokumentárního seriálu Heydrich – konečné řešení. Jeho 
kniha Lidice – příběh české vsi získala v soutěži Gloria 
musaealis hlavní cenu v kategorii Muzejní publikace roku 2004. 
Spoluautor stálé expozice muzea Památníku Lidice A nevinní 
byli vinni... V říjnu 2006 se stal čestným občanem Lidic. 

 

  
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 
 
Od roku 1995 je pracovníkem Historického ústavu AV ČR, v.v.i.; 
ve své badatelské činnosti se zabývá politickými, sociálními a 
církevními dějinami 20. století ve středoevropském kontextu, 
dějinami česko-německých vztahů a historií evropských 
autoritativních režimů; je mimo jiné autorem knihy Mezi křížem a 
národem. Od konfliktu ke smíření. Česko-německé vztahy ve 
20. století očima katolické církve a německé monografie 
Sudetendeutscher Katholizismus auf dem Kreuzweg. 

 

  

Mgr. Karel Špecián 

Pedagogický pracovník Památníku v Lidicích. Abslovent 
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, obor český jazyk – německý jazyk. Působil jako 
učitel na základních a středních školách, od roku 2004 do roku 
2012 jako ředitel ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Při 
své pedagogické práci se zabýval  historií školy, úzce 
spolupracoval s Muzeem Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem 
a SoA v Nymburce, pobočka  Lysá nad Labem. 

 

Mgr. Jan Špringl 

Absolvoval obor historie na FF UK v roce 2003. V současné 
době pracuje jako vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku 
Terezín. Řešitel a spoluřešitel projektů souvisejících s činností 
této instituce, z nichž jmenujme cykly pedagogických seminářů 
pro české i zahraniční učitele o holokaustu, projekt Ghetto 
Terezín, holokaust a dnešek (soubor metodických modelů pro 
učitele k vzdělávání o holokaustu ve spolupráci s USC Shoah 
Foundation Institute), vzdělávací projekt Školákem v 
Protektorátu či projekt Za pomníčky. Jeho publikační činnost v 
odborném tisku se zejména týká problematiky mládeže v 
Protektorátu Čechy a Morava, na kterou se badatelsky 
zaměřuje. 



  

PhDr. Radka Šustrová 

Historička Památníku Lidice. Absolvovala magisterské studium 
na FF UK v Praze, kde v současné době pokračuje 
v postgraduálním studiu. Zabývá se nacistickou sociální 
politikou, německou menšinou na území Čech a Morava a 
problematikou dětí a mládeže ve Třetí říši. V roce 2012 vydala 
monografii Pod ochranou protektorátu. Kinderlandverschickung 
v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–
1945. 

 

 

 

Mgr. Robert Tamchyna 

Vystudoval obor žurnalistika a masová komunikace na Fakultě 
sociálních věd UK. V rozhlase pracuje od roku 1989, nejprve 
jako redaktor a moderátor Českého rozhlasu 2 – Praha, kde se 
věnoval převážně politickým (např. Hovory z Lán s prezidentem 
Václavem Havlem), kulturním a sociálním tématům. Za 
reportážní pořady, dokumentární koláže, pravidelné publicistické 
programy a rozhlasové i novinové politické komentáře získal 
několik ocenění, např. Cenu Ferdinanda Peroutky nebo Prix 
Bohemia. R. 2005 se stal členem redakčního týmu Českého 
rozhlasu Leonardo. 

 

 

 

Doc. PhDr. Oldřich Tůma, PhD. 

Od roku 1998 ředitel ÚSD AV ČR. Zaměřen na české a 

československé dějiny po roce 1945, dějiny středovýchodní Evropy, 

dějiny studené války. Autor řady odborných publikací. 

  

Mgr. Přemysl Veverka 

Spisovatel, publicista. Absolvent Filozofické fakulty UK. Působil 
jako časopisecký a nakladatelský redaktor a jako dramaturg 
Československé televize.  Od roku 2007 nejprve zaměstnán 
v PL, poté až dosud stálý spolupracovník. Jako autor se 
zúčastňuje řady projektů PL, napsal desítky textů na webové 
stránky spravované PL. Kromě jiných vydal knihy inspirované 
tragédií vypálených obcí a cikánským táborem v Letech: Jak se 
chodí do Lidic (2008), Poutníkův lidický průvodce (2009), Láska 
a smrt na potoce Ležák (2009), Hlasy z hořících domů 
(spoluautor, 2011), Jdou do nebe (2012). 
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